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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento à atual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de novembro, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), enviou, através do ofº nº
008564/2011, de 25 de outubro de 2012, na qualidade de Entidade Licenciadora, à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA),tendo o mesmo dada entrada nesta Agência a 26 de outubro de
2012, para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao Projeto de Execução da “Exploração Mineira Boa Fé, Évora e Montemor-o-Novo”,
cujo Proponente é a Empresa “AURMONT RESOURCES, UNIPESSOAL, Lda (Aurmont)”.
O projeto em análise enquadra-se no regime de AIA através do n.º 18 do Anexo I do Decreto-Lei n.º
69/2000, na sua atual redação.
Para o efeito, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA nomeou, através do Oficio Circular nº S8087/2012, de 8 de novembro, uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do DecretoLei n.º 69/2000, na sua redação atual, constituída pelas seguintes entidades e respetivos
representantes:
• Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) – Dr.ª Beatriz Chito (coordenação), Drª Cristina
Sobrinho (consulta pública), Engª Carla Dias (resíduos), Eng. Margarida Guedes (ambiente
sonoro), Arq. Pais. David Gonçalves (paisagem e PARP);
• Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. –
Dr. André Matoso (recursos hídricos superficiais e subterrâneos);
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – Arqª Pais. Cristina
Martins (Ordenamento do Território, uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia);
• Direção Geral do Património Cultural/ex-Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e
Arqueológico, I.P. – Drª. Alexandra Estorninho (património arqueológico e arquitetónico);
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – Eng. Manuel Duarte. Posteriormente
á fase de conformidade, a representação foi alterada para Engª Georgina Bastos e Drª Helena
Fonseca (valores ecológicos);
• Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. – Eng. Augusto Filipe (geologia,
geomorfologia e hidrogeologia).
O EIA, objeto da presente avaliação, foi realizado pela empresa “GEOMEGA – Geotecnia e Ambiente,
Lda” e é constituído por um Resumo Não Técnico (RNT) e pelo Relatório Síntese e Anexos. Durante o
procedimento forma recebidos Aditamentos e Esclarecimentos a pedido da CA.
Foram também recebidos o Memorial Descritivo do Projeto e Exploração Mineira da Boa Fé, o Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), o Plano de Gestão dos Recursos Hídricos, o Plano de
Contingência da Barragem de Rejeitados, o Plano Conceptual de Encerramento da Barragem de
Rejeitados e o Projeto de Desvio das Linhas de Água Intercetadas pela Corta de Casas Novas.
O projeto em análise encontra-se em fase de execução e tem por objetivo a exploração a céu-aberto
de dois depósitos minerais auríferos, denominados Casas Novas e Chaminé, no concelho e distrito de
Évora.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Sobre o projeto em apreço, o proponente, Iberian Resources Portugal-Recursos Minerais, Unipessoal,
LDA, preliminarmente ao procedimento de AIA, apresentou à autoridade de AIA, em 22 de julho de
2010, uma proposta de definição do âmbito (PDA) do EIA. Na sequência da apreciação da PDA do EIA,
a CA deliberou favoravelmente sobre a mesma. A AURMONT RESOURCES, UNIPESSOAL, LDA. é a
empresa que, desde fevereiro de 2012, detém a posição contratual referente à concessão de
prospecção e pesquisa na região de Montemor-Évora, por cessão desta posição pela joint-venture
IBERIAN/COLT (Aviso n.º 6215/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 89, de 8 de maio
de 2012).
A metodologia adotada pela CA para a avaliação do impacte do projeto “Exploração Mineira Boa Fé,
Évora e Montemor-o-Novo” foi a seguinte:
• Data de início do procedimento de AIA – 9 de novembro de 2012;
• Conformidade do EIA - Após apreciação técnica da documentação recebida, ao abrigo do n.º
4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo DecretoLei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a CA considerou necessário solicitar elementos
adicionais ao Relatório Síntese e respetivo Resumo Não Técnico, tendo o prazo ficado
suspenso até a entrega dos mesmos.
Estes elementos foram rececionados a 21 de janeiro de 2013 sob a forma de Aditamento ao
EIA, tendo a CA considerado, após análise dos mesmos, que a informação apresentada dava
resposta maioria das questões formuladas e solicitadas, pelo que foi declarada a
conformidade do EIA, a 31 de janeiro de 2013.
• Esclarecimentos Complementares – De forma a auxiliar a apreciação do projeto a CA solicitou
ainda alguns esclarecimentos complementares que foram recebidos, respetivamente, a 18
de março de 2013.
• Pareceres Externos - Dado que a maioria das Entidades Externas à CA a quem é habitual
solicitar Parecer Externo foi contactada em fase de Consulta Pública, a CA optou por solicitar
Parecer Externo apenas à empresa “Águas do Alentejo, SA”.
• Visita ao Local. Realizou-se uma visita ao local, no dia 5 de abril de 2013, com a presença de
representantes da CA, do proponente e da equipa que realizou o EIA.
• Na manhã do mesmo dia 5 de abril realizou-se uma Sessão Pública de esclarecimento nas
instalações da Câmara Municipal de Évora.
• Consulta Pública e análise dos seus resultados. A Consulta Pública decorreu entre 19 de
fevereiro e 16 de abril de 2013.
• Análise técnica do EIA e do respetivo Aditamento, nas valências dos representantes da CA,
integrada com o teor dos pareceres recebidos (de entidades externas e no âmbito da
consulta pública) e com as informações recolhidas durante a visita ao local.
• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente
à viabilidade ambiental do Projeto de Execução “Exploração Mineira Boa Fé, Évora ”.

3. ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
O anteprojeto (para definição dos descritores considerados mais significativos para a AIA do projeto
de execução) foi sujeito a avaliação de uma Proposta de Definição de Âmbito em 2010, que teve um
Parecer Final com indicações restritas quanto à elaboração do EIA agora apresentado, das quais se
destacam as seguintes:
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“Na sequência da apreciação da Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental apresentada pela empresa “Iberian Resources, Portugal”,sobre o Projecto Mineiro de
Nossa Senhora da Boa Fé, a CA delibera favoravelmente sobre a mesma.
Porém, considerando:
- que estão identificados valores naturais com interesse conservacionista (como a BogaPortuguesa, quirópteros e o Rato de Cabrera e os habitats 6310 e 91BO) na área de implantação da
Corta de Casas Novas, verifica-se a incompatibilidade legal da exploração mineira com a existência
destes valores (que deram origem à classificação desta área como Sítio de Interesse Comunitário (SIC)
de Monfurado, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho e
reconhecidos como SIC, pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto, na qual estão identificados os
tipos de habitats naturais e das espécies de fauna e de flora que aí ocorrem, previstos no Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril, entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro);
- que o enquadramento legal actual em vigor (Plano Director Municipal de Évora) interdita esta
actividade naquela área de Corta de Casa Novas, integralmente coincidente com o SIC;
- que o Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Importância Comunitária de Monfurado
(PIERSM), promovido pela Câmara Municipal de Évora, que pretende alterar o uso do solo nesta
mesma área, compatibilizando-o com a actividade mineira, ainda não está em vigor
deverá ser excluída do actual Projecto a Corta de Casas Novas.
O EIA deve integrar, para além do expresso na proposta em apreço, os comentários, correcções e
documentos referidos no presente Parecer.
Destes destacam-se os seguintes pontos:
- correcção da terminologia utilizada no projecto, em particular a respeitante aos rejeitados
produzidos (que devem ser caracterizados quanto às características qualitativas e qualitativas) e
técnica de produção utilizada;
- necessidade do seu enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor;
- compatibilização desta actividade com os valores naturais que levaram á classificação do Sitio
de Interesse Comunitário de Monfurado;
- elaboração dos vários Planos e Projectos complementares mencionados.”
Na sequência da aprovação do PIERS Monfurado, foi possível a alteração do uso do solo naquele
espaço e daí que o Proponente tenha agora apresentado um projeto de execução e respetivo EIA
englobando as Cortas de Casas Novas e de Monfurado.
O objetivo do projeto é a exploração a céu aberto de dois depósitos minerais auríferos, denominados
Casas Novas e Chaminé, localizados no concelho de Évora, tendo em vista a produção de um
concentrado de ouro numa lavaria a instalar na área mineira junto à corta de Chaminé.
O processamento mineral previsto para a lavaria será levado apenas até aos estágios de separação
hidrogravítica e flutuação, com espessamento e filtragem. O concentrado resultante deste
processamento, com uma produção de 47 160 t/ano (31 440 t no último ano do projeto), será
expedido para unidade externa de tratamento metalúrgico (unidade essa que não foi identificada).
A vida útil do projeto (exploração) está estimada em 5 anos para um volume de extração de 30 000 t/
mês.
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O projeto encontra-se em fase de execução e enquadra-se no pedido de concessão de exploração,
dirigido à DGEG como Entidade Licenciadora, na sequência de campanhas de prospeção e pesquisa
realizadas na área de estudo.
A área de concessão mineira requerida à DGEG abrange os concelhos de Évora e Montemor-o-Novo,
distrito de Évora, sendo delimitada por uma poligonal que perfaz 46,75 km2, no interior da qual se
situa a área de implantação do projeto de exploração de Boa Fé.
O volume de investimento está estimado em mais de 39 milhões de €, englobando a componente
extrativa, a componente de processamento mineral e operações auxiliares que incluem a barragem
de rejeitados.
Os postos de trabalho a criar na fase de exploração estimam-se em 135, englobando várias
categorias profissionais, entre as quais condutores de máquinas, topógrafos, encarregados,
engenheiros de diferentes especialidades (Minas, Civil, Química), geólogos, técnicos de laboratório,
mecânicos e eletricistas. Na fase de instalação que está prevista ter a duração de 14 meses, será
necessário uma média de 30 postos de trabalho.
A criação de valor e o desenvolvimento socio-económico a nível local e regional, são os argumentos
apresentados pelo proponente para justificação do projeto.
O projeto de exploração mineira Boa Fé encontra-se em fase de execução e enquadra-se no pedido
de concessão de exploração que foi dirigido pelo proponente à DGEG. No entanto, no EIA é referido
que determinadas matérias constantes do mencionado projeto, nomeadamente as relacionadas com
o processamento mineral e a barragem de rejeitados, não se encontram no formato de projeto de
execução.

4. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO
A exploração dos dois depósitos auríferos e as instalações e infraestruturas anexas mineiras ficam
localizadas na freguesia de Nossa senhora da Boa Fé, concelho e distrito de Évora e ocuparão cerca
de 100 ha.

4.1 Localização e acessibilidade do Projeto
A poligonal da área de concessão mineira perfaz 46,75 km2, no interior da qual se situa a área dos
depósitos mineralizados de Casas Novas e de Chaminé e as áreas necessárias às instalações e
infraestruturas anexas mineiras, traduzindo-se na ocupação de 99,56 ha de terrenos inseridos na
freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, concelho de Évora.
O acesso à área de implantação pode fazer-se a partir de Montemor-o-Novo, acedendo à EN 2 no
sentido do Escoural – Alcáçovas. Percorrendo cerca de 12 km nesta rodovia encontra-se, depois de
Santiago do Escoural, uma saída para a estrada municipal EM 370, em direção à povoação de Nossa
Senhora da Boa Fé. Após um percurso de cerca de 6 km na EM 370, encontra-se o núcleo
habitacional de Casas Novas da freguesia Nossa Senhora da Boa Fé.
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A expedição dos concentrados de ouro prevê gerar um fluxo de tráfego diário de 5 camiões, os quais
acederão às principais vias rodoviárias da região pela EN 2 através da EM 370, depois de um pequeno
percurso na EM 1087. A atividade dentro da unidade extrativa implicará uma média de 16 camiões /h
para transporte entre as cortas e a lavaria e a escombreira.
O acesso direto às áreas do projeto faz-se a partir do núcleo habitacional de Casas Novas ou a partir
do núcleo principal da freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, através de caminhos em terra batida
de utilização agrícola.

4.2. Caracterização da Atividade
O Projeto de Exploração Mineira Boa Fé pretende desenvolver uma exploração a céu-aberto de dois
depósitos minerais auríferos, denominados cortas Casas Novas e Chaminé e enquadra-se no pedido
de concessão de exploração a atribuir pela entidade licenciadora - Direcção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG) - na sequência de campanhas de prospeção e pesquisa já realizadas na área em
estudo. A exploração terá início na corta Chaminé, passando depois para a corta Casas Novas,
havendo um período em que as duas serão exploradas em simultâneo. Cada corta contém minério
para cerca de 2,3 anos, pelo que se prevê que este projeto terá uma vida útil (de exploração) de
cerca de 5 anos.
O projeto adotou o valor de 30 000 toneladas/mês de minério, à saída da corta em exploração.
No fim da vida útil do projeto, obter-se-ão os valores totais de 1 665 000 toneladas de minério e
10 851 000 toneladas de material rochoso estéril. O horizonte temporal total será de 7 (1+5+1) anos,
englobando as fases de instalação e de desativação da mina, estimadas em cerca de 1 ano

CORTAS
MINÉRIO (t) ESTÉRIL (t)
Chaminé
817 000
6 267 000
Casas Novas
848 000
4 584 000
TOTAIS
1 665 000 10 851 000
Quantidades totais de minério e estéreis
Fonte: EIA/RNT pág. 6

O volume total de rocha estéril proveniente das cortas é estimado em cerca de 10 851 000 toneladas
(cerca de 6 267 000 t da corta Chaminé e cerca de 4 584 000 t da corta Casas Novas). Estes materiais
estéreis correspondem essencialmente às formações rochosas encaixantes das mineralizações de
ouro e que são constituídas fundamentalmente por xistos biotíticos e sericiticos e, em menor
proporção, metavulcanitos e paragnaisses migmatíticos.
O projeto considera a deposição em escombreira da rocha estéril proveniente das duas cortas
mineiras, sobre uma área de deposição com cerca de 37 ha, localizada a montante de uma barragem
de rejeitados, assegurando que a drenagem das águas pluviais que atingem os escombros, se
processe para o interior da referida barragem, através de canais devidamente impermeabilizados.
Os taludes e respetivos pisos serão revegetados, ao longo do desenvolvimento da escombreira, de
forma a conferir estabilidade aos materiais depositados e a antecipar a recuperação paisagística
desta estrutura, ações que serão asseguradas com a implementação de um Plano Ambiental de
Recuperação Paisagística.
8
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O minério extraído será processado numa lavaria a instalar no local, para produção de um
concentrado de ouro, o qual será expedido da mina para uma unidade externa de tratamento
metalúrgico (unidade a qual não foi identificada).
A lavaria constituirá uma instalação industrial anexa deste projeto e será dimensionada para
processar o material mineralizado explorado nas duas cortas, a um ritmo de processamento de
360 000 toneladas de minério por ano (240 000 t no último ano do projeto).
O processamento mineral consistirá numa fase de britagem, classificação e moagem do minério,
seguida de uma fase de concentração gravítica, da qual resultará um concentrado contendo
sulfuretos e ouro livre, seguido de uma última fase de beneficiação por flutuação, espessamento e
filtragem do concentrado. O concentrado resultante deste processamento terá uma produção anual
de cerca de 47 000 t, sendo de cerca de 31 400 t no último ano do projeto.
Do processamento mineral a realizar na lavaria resultará um efluente, com as características de uma
polpa bastante diluída, constituída por água e pela fração fina resultante do processo (rejeitados),
com um caudal líquido estimado em 75,6 m3/h (caudal de rejeitado de 90,3 m3/h) . Estes rejeitados
serão enviados por tubagem da lavaria para uma barragem de rejeitados a instalar próximo da
lavaria.

Com base na composição química do minério à entrada da lavaria e nas recuperações esperadas, a
composição química dos rejeitados estimada é a seguinte:

É de salientar que o processo de moagem efetuado na lavaria não permite que se atinja uma
granulometria que facilite a libertação do elemento arsénio a partir da matriz de sulfuretos em que
está contido, razão pela qual este elemento químico ocorrerá nos rejeitados sob a forma de
arsenopirite, pirrotite rica em arsénio, e associado a oxi-hidróxidos.
Foram realizados estudos com o objetivo de escolher a melhor localização da barragem de rejeitados
e da escombreira de estéreis, os quais tiveram em conta as características geológicas, hidrológicas,
hidrogeológicas da área em estudo, bem como as ações sísmicas e as condições paisagísticas
(exposição visual) e ecológicas da mesma área, envolvendo ainda a realização de trabalhos de
prospeção para avaliação das caraterísticas geotécnicas dos terrenos pré-selecionados.

9
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A barragem de rejeitados terá uma capacidade de armazenamento de 2,7 x 106 m3, ficando confinada
por dois paredões de enrocamento: um paredão principal, com 21 m de altura e um paredão de
menor dimensão, com 15 m de altura. A área de inundação corresponderá a 269 000 m2 e a área
afeta aos paredões a 51 000 m2, perfazendo uma área total de implantação de 320 000 m2. O
material de construção dos paredões será proveniente da escavação da área de inundação da
barragem, o que comporta um volume de cerca de 350 000 m3 de enrocamento, a obter no local, a
partir da escavação daquela área até cerca de 1,5 m de profundidade.
Esta barragem estará dotada de um descarregador de superfície, dimensionado para episódios de
cheias extremas, evitando a ocorrência de galgamentos da crista da barragem.
Os taludes de montante de ambos os paredões, bem como toda a área de inundação, serão
revestidos por uma geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD) com 1,55 mm de
espessura, destinada a impermeabilizar esta estrutura, perfazendo uma área total impermeabilizada
de 295 000 m2.
10
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Nos taludes de montante e na base dos paredões, serão construídas camadas drenantes (à base de
areia e brita calibradas) com uma espessura de 1,5 m, destinadas a recolher e drenar eventuais
infiltrações de água contaminada que possam ocorrer, no caso de existirem deficiências na
impermeabilização dos paredões. A camada drenante da base dos paredões recolherá essas
eventuais infiltrações e outras provenientes da percolação de águas pluviais sobre o maciço dos
paredões, encaminhando-as através de canais, para bacias de retenção a implantar no lado exterior
dos paredões, onde as águas serão recolhidas e enviadas, através de bombagem, para a barragem de
rejeitados.

Em todo este processamento mineral será utilizada água, cujo caudal é estimado em 99,6 m3/h,
sendo composto por água fresca (13,5 m3/h = 324 m3/dia) e por água recirculada (86,1 m3/h),
resultante dos estágios de espessamento e filtragem e do processo de decantação/clarificação que
decorrerá na barragem de rejeitados. A água fresca à lavaria terá origem apenas em captações de
água subterrânea a executar na área mineira, prevendo-se que 3 a 4 furos sejam suficientes para
suprir as necessidades.
Haverá ainda um consumo adicional de água, totalizando cerca de 53 m3/dia, para as seguintes
utilizações: nas instalações sociais (15 m3/dia), na oficina de manutenção, para lavagem de
equipamentos (8 m3/dia), na aspersão dos acessos interiores para contenção de poeiras (20 m3/dia,
em tempo seco) e na rega das áreas em recuperação (10 m3/dia) numa fase mais avançada da
exploração/recuperação. Para o fornecimento de água às instalações sociais poderá ser efetuada a
ligação à rede pública de distribuição de água (na povoação de Nossa Senhora de Boa Fé).
Os caudais de água a utilizar na oficina de manutenção e para a aspersão dos acessos interiores
poderão ser fornecidos pela barragem de rejeitados, caso a qualidade da água ali armazenada o
permita. Para estas finalidades, assim como para a rega dos elementos em recuperação, poderá
também ser utilizada água proveniente das cortas.
Os efluentes domésticos produzidos nas instalações sociais, poderão ser encaminhados para fossas
sépticas a construir no local, ou serem encaminhados para a ETAR que serve a freguesia de Nossa
Senhora de Boa Fé. Os efluentes resultantes da lavagem de equipamentos na oficina de manutenção,
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serão recolhidos por um sistema de drenagem de águas residuais a instalar e enviados para um
depósito estanque, onde serão sujeitos a tratamento por ação de um separador de hidrocarbonetos.
As medidas de recuperação ambiental e paisagística associadas a este projeto, encontram-se
definidas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), que tem como objetivos
promover a integração das áreas intervencionadas, no ambiente envolvente, durante a exploração e
restabelecer o equilíbrio biológico e cénico de todo o espaço afetado no final da exploração,
restituindo-lhe, na medida do possível, a primeira aptidão.
O PARP preconiza a recuperação das cortas e a reabilitação das zona afetas às instalações e infraestruturas anexas, ações que serão seguidas pela reposição dos solos, reconstituição do coberto
vegetal e ordenamento da drenagem, em toda a área associada ao projeto mineiro.

4.3 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
O PARP apresentado tem como objetivo assegurar a recuperação paisagística de toda a área afetada
pelo projeto de modo a promover a integração ambiental durante a exploração e no final, assegurar
o equilíbrio biológico e cénico dos espaços afetados, de forma faseada dividindo-se assim em 3 fases:
Fase 1: Nesta fase o PARP prevê o armazenamento dos solos de cobertura (cerca de 240 000 m3) em
pargas de forma adequada de modo que estes possam vir a ser reutilizados nas fases seguintes da
recuperação. Toda a área de intervenção (cortas, instalações anexas, escombreira e barragem de
rejeitados) será vedada e sinalizada de modo a interditar o pisoteio e afetação de áreas contíguas ao
projeto, assegurando a mobilidade das atividades agrícolas e pecuárias da envolvente e permitindo o
atravessamento da área do projeto pelo pessoal afeto às propriedades vizinhas.
Durante esta fase do PARP serão plantados sobreiros e azinheiras nas zonas envolventes ao projeto,
em zonas de clareira onde o sobreiro e a azinheira estão dispersos. No total o PARP prevê a
plantação de 5 960 sobreiros e 4 920 azinheiras numa área total de 129,54 ha. Estes trabalhos de
plantação relacionam-se com a compensação prevista no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.
Fase 2: Durante esta fase serão adotadas medidas de preservação e manutenção dos atuais usos do
solo e a proteção do coberto vegetal existente na envolvente imediata à área de intervenção. As
medidas consistem em:
• Limitar a circulação e parqueamento de máquinas nas áreas estritamente necessárias à
atividade extrativa;
• Instalar sistemas de redução do empoeiramento, através da utilização de captadores de
poeiras acoplados às máquinas perfuradoras, aspersão de água nos acessos interiores,
instalação de sistema de aspersão de água no stock minério e à entrada da lavaria e também
na zona de britagem e classificação do minério.
• Instalar sistemas de drenagem de águas pluviais no exterior das cortas de modo a evitar a
escorrência pelos taludes resultantes da extração, desviando assim as águas para a rede de
drenagem natural. Os acessos internos terão também valas de drenagem dimensionadas
para os caudais máximos previstos para as zonas edificadas.
• Preservar todo o coberto vegetal da galeria ripícola do troço da Ribeira de São Brissos numa
largura de 30 m do limite da exploração da corta ao leito da ribeira, conforme definido no
PIERSM, sendo que nesta margem de segurança serão interditos quaisquer tipo de
atividades, sendo a mesma devidamente sinalizada e vedada.
• Acompanhamento dos povoamentos de sobreiro e azinheiras, através do controlo
sistemático de toda a vegetação instalada, através das ações inerentes à manutenção deste
tipo de trabalhos.
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Nesta fase serão também recuperadas as áreas da corta que forem sendo libertadas, assim como a
zona de escombreira.
A recuperação das cortas (Chaminé e depois Casas Novas) será iniciada logo após a libertação das
frentes, sendo todas as bancadas que ficarem emersas objeto de trabalho de regularização dos
taludes através do saneamento de fragmentos de rocha soltos. Nos patamares serão abertas covas e
utilizada terra vegetal para a plantação de árvores em alinhamento alternadas com espécies
arbustivas. Nas zonas de bancada, será ainda aplicada uma sementeira de mistura de espécies
arbustivas e herbáceas. Ao contrário do proposto no PARP, e apesar de indicada no plano Regional
de Ordenamento Florestal do Alentejo, considera-se que as espécies arbóreas devem ser mais
diversificadas podendo entre as espécies de pinheiro manso serem introduzidas espécies autóctones,
nomeadamente o sobreiro e azinheira, promovendo assim uma maior biodiversidade das áreas
afetadas.
O PARP prevê ainda a instalação de um sistema de rega dota-a-gota nas zonas de bancada, sendo o
abastecimento da água proveniente do fundo da corta.
O revestimento vegetal da escombreira será sequencial e de acordo com o avanço dos trabalhos de
deposição dos rejeitados, iniciando-se a recuperação dos patamares inferiores para os superiores.
Após a preparação das escombreiras (espalhamento de terra vegetal) será aplicada a vegetação que
consiste numa sementeira e plantação de árvores (propondo o PARP pinheiro manso). Nos
patamares e nos taludes será aplicada uma hidrossementeira. Para que a integração paisagística da
escombreira possa alcançar os objetivos a que se propõe o PARP, as espécies arbóreas a utilizar
deverão ser diversificadas, de modo a criar, a médio longo prazo um coberto vegetal mais adequado
ao local de intervenção, devendo no PARP serem utilizadas espécies do local, nomeadamente o
sobreiro e a azinheira em associação com o pinheiro manso, resultando assim zonas de mata.
Fase 3: Esta fase corresponde à desativação e recuperação integral da área mineira, incidindo nas
áreas afetas às instalações industriais e a finalização da recuperação das casas Novas. Nesta fase, a
recuperação da grande maioria das áreas exploradas estarão já recuperadas, ficando por realizar os
trabalhos de reposição e reabilitação dos solos afetos aos anexos mineiros e a reconstituição do
coberto vegetal.
O desmantelamento das instalações mineiras e de todo o edificado será feito através da remoção das
respetivas fundações e estruturas metálicas, produzindo assim vários tipos de resíduos, que serão
expedidos do local de acordo com a legislação em vigor á data da execução os trabalhos.
Os acessos internos serão conservados e mantidos, incluindo as estruturas hidráulicas, facilitando
assim o acesso às diferentes áreas do projeto para o acompanhamento ambiental e a monitorização
da fase após encerramento.
Nas áreas afetas às instalações anexas e em toda as zonas onde os solos foram compactados através
da passagem de pessoal e equipamento, os solos serão reabilitados através de uma mobilização por
ripagem e escarificação, para posteriormente ser reconstituído o coberto vegetal através da
plantação de sobreiros e azinheiras e uma hidrossementeira com espécies herbáceas autóctones.
O sistema de drenagem implantado durante a fase de exploração será reajustado em função da
configuração geométrica das cortas no final da exploração e em articulação com as áreas
recuperadas associadas às instalações anexas.
Posteriormente, e após a conclusão dos trabalhos de recuperação, serão realizados trabalhos de
manutenção por um período não inferior a 2 anos, devendo durante este tempo serem revistas e
reabilitadas as vedações, colocação de portões de acesso às cortas, limpeza dos acessos e dos órgãos
de drenagem e controlo da vegetação espontânea.
Em conclusão, considera-se que o PARP deverá ser reformulado, nomeadamente os Planos de
Plantações e respetivo mapa de medições e orçamentos, de acordo com os seguintes aspetos:
• As espécies arbóreas devem ser mais diversificadas devendo para além do pinheiro manso
serem introduzidas espécies autóctones, nomeadamente o sobreiro e azinheira,
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•

promovendo assim uma maior biodiversidade nas cortas das Casa Novas e Chaminé e ainda
na integração paisagística da escombreira.
De acordo com o indicado na Consulta Pública, deve ser consultado o Plano Setorial da Rede
Natura 2000 para obtenção da indicação das espécies compatíveis com o SIC Monfurado.

5. AVALIAÇÃO DO EIA
O EIA é apresentado como estando na fase de Execução e integra os temas essenciais à natureza e
âmbito do estudo.
Porém, dado tratar-se de um projeto em fase de execução, a CA considerou que o grau de
desenvolvimento da informação prestada na primeira versão dos documentos era manifestamente
insuficiente, em particular quanto ao “Projeto de desvio das linhas de água” e ao “Projeto das
Instalações de Resíduos: Barragem de rejeitados e Escombreira” que, dada a fase em análise,
deveriam ter sido mais pormenorizados.
Dado este projeto ser de execução, a CA considera que a caraterização do projeto devia estar mais
pormenorizada e que deviam ter sido a presentados projetos associados como o do tratamento
metalúrgico do minério para obtenção do ouro, dado que os impactes indiretos e/ou cumulativos
poderão ser mais significativos do que os impactes diretos.
Outro dos aspetos específicos deste projeto é o seu enquadramento nos Instrumentos de Gestão
Territorial (neste caso no PROTAlentejo) que definiu a “exploração mineira” como um dos eixos
prioritários do desenvolvimento da região alentejana. Após proceder a uma aturada reflexão sobre
estes pontos, a CA decidiu aceitar a prossecução do processo de AIA declarando a conformidade do
EIA. Porém, assumiu a necessidade de colmatar a falta de informação disponibilizada solicitando
aditamentos, esclarecimentos escritos e contatos com o Proponente e as equipas de projeto e de EIA
com vista a poder suportar este Parecer e proceder à fundamentação técnica da Decisão.
Assim, atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no
EIA e na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), à visita ao local e informações
recolhidas durante o procedimento de avaliação (incluindo a Consulta do Público e a Entidades
Externas à CA), foi possível identificar os aspetos mais relevantes do projeto que foram descritos ao
longo de todo o Parecer.
Porém, a CA considera indispensável o posterior acompanhamento das Entidades competentes nos
aspetos ainda não claramente definidos no projeto e no EIA, dos quais se destaca desde já o seguinte
(da competência do MAMAOT):
- promover os mecanismos necessários para que a solução a adotar para o tratamento final
dos rejeitados, seus depósito e manutenção da sua máxima inertização estejam em consonância com
os princípios do desenvolvimento sustentável, tendo em consideração os três pilares fundamentais,
o social, o económico e o ambiental , aplicando as ações mais adequadas face ao estado da arte na
matéria;
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Assim, atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no
EIA e na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), na visita ao local e informações
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar alguns dos aspetos mais
relevantes do projeto que seguidamente se descrevem.

5.1. Produção de resíduos
5.1.1.Resíduos de extração
Os escombros (rocha estéril extraída das cortas) e os rejeitados (rejeito da flutuação) configuram os
resíduos de extração. Os escombros são depositados na instalação de resíduos, escombreira, e os
rejeitados são depositados na instalação de resíduos, barragem de rejeitados.
Atendendo à informação disponibilizada nos vários documentos facultados pelo proponente no
âmbito do procedimento AIA, e no que se refere à escombreira e à barragem de rejeitados, a CA
considera que:
1. Para a fase em que se encontra o projeto:
No EIA é referido que projeto mineiro configura o projeto de execução, no entanto é
também referido que determinados elementos que integram o mencionado projeto,
nomeadamente o processamento mineral e a barragem de rejeitados, não se encontram em
fase de execução.
Relativamente aos referidos elementos, a CA constata que o EIA:
a. Contém informação imprecisa,
b. não efetua uma descrição adequada das alternativas consideradas para a fase de
exploração, nomeadamente, não efetua uma quantificação adequada dos impactes
ambientais associados às alternativas consideradas,
c. não apresenta uma fundamentação adequada para a alternativa selecionada.
Face ao exposto, a CA considera que o projeto mineiro não deveria ter sido apresentado
como projeto de execução.
2. Para a fase de exploração e no que se refere ao método de deposição de rejeitados na
barragem de rejeitados:
a. A PDA previa a possibilidade de introdução do processo de filtragem e espessamento
da polpa de lamas, por meio de um filtro-prensa a instalar à saída do processo de
decantação/clarificação. Do filtro-prensa resultaria uma pasta prensada com baixo
grau de humidade que poderá ser depositada na barragem de rejeitados (designada
por deposição em pasta dos rejeitados ou deposição subaérea dos rejeitados) ou ser
utilizada como material de enchimento das cortas. No entanto o EIA não contemplou
a referida possibilidade, considerando unicamente a solução “deposição subaquática
dos rejeitados”, como também não apresentou uma fundamentação adequada para
esta solução, referindo unicamente que esta solução é a mais segura.
b. Foi solicitado um aditamento ao EIA, o qual deveria evidenciar através de uma matriz
de vantagens/desvantagens, que a solução de “deposição subaquática dos
rejeitados”, em relação à alternativa “deposição subaérea dos rejeitados”, constitui a
solução mais segura. O aditamento ao EIA apresenta a referida matriz, e em relação
à deposição subaquática, foram apresentadas um maior n.º de desvantagens para a
deposição subaérea.
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A CA considera que a referida matriz não é representativa, atendendo que não efetua uma
adequada identificação das vantagens/desvantagens associadas a cada método de
deposição.
O caso da mina Neves Corvo (Somincor) permite sustentar esta consideração.
A Somincor alterou, ainda na fase de exploração, a deposição subaquática dos rejeitados na
barragem de rejeitados para a deposição em pasta dos rejeitados. A deposição em pasta na
barragem de rejeitados apresenta várias vantagens, designadamente:
i. Aumento da densidade do rejeitado depositado;
ii. Permeabilidade mais baixa do depósito, dada a maior densidade do material,
repercutindo-se em menores infiltrações e consequente contaminação
subterrânea;
iii. Inibição de admissão de ar;
iv. Minimização de impactes ambientais (redução da oxidação de sulfuretos e
geração de lixiviados);
v. Maior resistência à erosão eólica e da água;
vi. Encerramento progressivo e recuperação simultânea da barragem de
rejeitados, durante a fase de exploração;
vii. Otimização da estabilidade geoquímica, geotécnica e hidrogeológica;
viii. Capacidade de armazenamento do escombro a produzir.
Importa referir que na referida matriz, à deposição subaquática dos rejeitados foram identificadas
como desvantagens, o risco de rutura da barragem e a possibilidade de fugas e infiltrações. No Plano
Conceptual de encerramento da Barragem de Rejeitados, documento que acompanha o EIA, foram
elaboradas matrizes de risco, para determinadas situações, que integram entre outras, a situação
”risco de rutura da barragem ”. Para cada situação foi atribuído um grau de probabilidade de
ocorrência e um grau de gravidade das suas consequências. A situação ”risco de rutura” teve os
seguintes resultados:
Baixa probabilidade de ocorrência e uma alta/extrema gravidade das suas consequências para o
biota e uso do terreno.
No Aditamento ao EIA não foi efetuada uma avaliação dos impactes para as alternativas “Deposição
subaérea dos rejeitados” e “Deposição subaquática dos rejeitados ”. Na sequência do risco de rutura
da barragem de rejeitados associado à deposição subaquática dos rejeitados, considera-se que desta
deposição resultam impactes negativos, muito significativos de elevada magnitude, nos seguintes
fatores ambientais: paisagem, solos, recursos hídricos, flora, fauna e habitats. Considera-se que na
deposição subaérea de rejeitados não resultam esse tipo de impactes, designadamente em termos
de significância.
Assim sendo, a CA considera que a matriz vantagens/desvantagens em vez de validar a
fundamentação apresentada, designadamente, de solução mais segura, tem o efeito oposto, ou seja,
evidencia que a solução de “deposição subaquática dos rejeitados”, não constitui a solução mais
segura.
Face ao exposto, a CA considera que a solução “deposição subaquática dos rejeitados”, relativamente à
solução “deposição subaérea de rejeitados”, tem mais desvantagens e impactes negativos com maior
significância

3. Para a fase de encerramento da barragem de rejeitados:
Conforme referido anteriormente a PDA previa a possibilidade da deposição em pasta dos
rejeitados na barragem dos rejeitados. Apesar de não estar explícito na PDA, à deposição em
pasta dos rejeitados na barragem de rejeitados está subjacente que a barragem seja
encerrada com uma cobertura a seco. No entanto no plano conceptual de encerramento da
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barragem de rejeitados (documento que acompanha o EIA), é considerada para o
encerramento da barragem de rejeitados a cobertura com água, ou seja, a manutenção da
solução “deposição subaquática dos rejeitados” que foi selecionada para a fase de
exploração.
Quanto ao encerramento da barragem de rejeitados, foi solicitado que no aditamento ao EIA
fosse estudada alternativa em relação à proposta de deposição subaquática dos rejeitados.
No aditamento ao EIA foi analisada a alternativa “designada por selagem da barragem de
rejeitados, após eliminação da fração líquida ou cobertura a seco”, tendo sido referido que
“as incertezas relacionadas com a cobertura com água relacionam-se com a estabilidade da
barragem e com a disponibilidade de água suficiente para cobrir a superfície dos rejeitados”
e que “o projeto considerou como melhor opção, a deposição subaquática dos rejeitados,
contudo, a empresa proponente mantém em aberto a possibilidade de implementação de
outras soluções alternativas”. Posteriormente foram solicitados os esclarecimentos
complementares supramencionados, aos quais o proponente prestou a seguinte informação:
“…considera-se a solução de cobertura subaquática como a melhor alternativa, tendo ainda
em conta que a solução de selagem dos rejeitados tenderia a perder eficácia ao longo dos
anos, degradando-se com o passar do tempo por mais resistentes que fossem os materiais de
cobertura (…) enquanto para a solução de cobertura subaquática será expetável que o passar
dos anos proporcione a melhoria continua da qualidade da água presente na albufeira,
abolindo, assim, progressivamente a principal causa dos impactes desta solução. A solução
de cobertura subaquática dos rejeitados tem associado o risco de rutura da barragem
(análise de riscos efetuada no âmbito do EIA), risco este cuja probabilidade de ocorrência se
minimiza através da construção de uma barragem que obedeça a todos os requisitos técnicos
e legais aos quais tem obrigatoriamente de obedecer uma estrutura desta natureza, seguida
por uma adequada e sistemática monitorização estrutural e geotécnica, também conforme
legalmente exigido, ao longo das fases de exploração, desativação e pós-desativação.”
Para a seleção da alternativa “Deposição subaquática dos rejeitados”, na fase de
encerramento, foi apresentada a seguinte fundamentação:
“Estima-se que, as quantidades de líquidos e sólidos se mantenham aproximadamente
constantes nos anos seguintes ao encerramento da exploração, na medida em que a
evaporação será compensada pela recarga da bacia hidrográfica. Para esta estimativa foi
considerada um termo positivo (recarga por precipitação) e dois termos negativos (a
evaporação e outras perdas). Este cenário traduz um aumento de segurança porque garante
a cobertura subaquática (…)”
A CA considera que a mencionada fundamentação não é válida para a realidade nacional. A nível
nacional, existem explorações mineiras que integram barragens de rejeitados que têm características
similares à do projeto em apreço, designadamente, barragens para rejeitados com sulfuretos. Essas
explorações apresentam como plano de encerramento, a selagem da barragem de rejeitados, após
eliminação da fração líquida nela acumulada. De acordo com um plano de fecho de uma das
explorações mineiras “A cobertura permanente com água, com origem na pequena bacia
hidrográfica a montante da barragem de rejeitados e na sua falta, com água bombada da barragem
de águas industriais, obrigaria à manutenção de forma permanente dos meios necessários para
garantir a água dos rejeitados depositados. O assegurar da operacionalidade desta solução no longo
prazo não foi considerado praticável, pois a região hoje já é afetada esporadicamente por situações
de seca severa prolongada e com possível agravamento no futuro, pelo que esta solução não foi
retida. Assim, foi considerado como método a aplicar para o encerramento da barragem de
rejeitados a cobertura a seco com materiais relativamente impermeáveis para minimizar o fluxo de
água/oxigénio, anulando as forças de capilaridade e evitando a recarga da massa dos rejeitados com
água da chuva. A cobertura dos rejeitados poderá ser feita com areia, ou ainda com toutvenant de
pedreira ou escombros inertes da mina, distribuídos mecanicamente sobre a superfície da barragem.”
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Acresce referir que a Comissão Europeia (CE) adota documentos, designados por documentos BREF
(Best Available Tecnhologies (BAT) Reference), nos quais são definidas as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para as diversas atividades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de
agosto, que estabelece o regime de prevenção e controlo integrados da poluição. A CE adotou o
BREF “Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities” (janeiro 2009), no qual são
estabelecidas as MTD para a gestão dos resíduos da extração.
O capítulo 5.2 do referido BREF menciona que aos rejeitados que tenham potencial de geração de
água ácida, como é o caso dos rejeitados em apreço, devem ser utilizadas, em 1º lugar, MTD para
prevenção da geração de águas ácidas.
No capítulo 4.3.1.2. do mencionado BREF são estabelecidas várias opções para esse tipo de MTD,
entre elas encontra-se a opção de cobertura com água para a fase de encerramento.
No ponto 4.3.1.2.1 do BREF, é referido que a cobertura com água, para a fase de encerramento,
constitui uma das opções de MTD para prevenção da geração de águas ácidas, no entanto, esta
opção deverá dar cumprimento a vários pré-requisitos, designadamente, um balanço hídrico positivo
que permita garantir, em todos os momentos, uma altura mínima de água.
Salienta-se que o referido capítulo 5.2 estabelece que a aplicabilidade das opções depende
principalmente das condições presentes no local. Fatores como o balanço hídrico, a disponibilidade
de material para ser utilizado na cobertura e o nível do lençol freático, determinam a opção aplicável
a um local.
Sobre esta situação, importa salientar que, a Somincor selecionou como método de encerramento da
barragem de rejeitados (rejeitados com sulfuretos, com potencial de geração de águas ácidas) a
cobertura a seco. A Somincor optou pelo método de encerramento da barragem de rejeitados, com
cobertura a seco, porque o balanço hídrico desempenha um papel crítico, e que a opção de
cobertura com água, uma das MTD para prevenção da geração de águas ácidas, na fase de
encerramento da barragem de rejeitados, não é aplicável a um ambiente seco como é o caso do
ambiente existente na região onde se localiza a mina Neves Corvo.
Face ao exposto, a CA considera que a deposição subaquática de rejeitados não poderá
consubstanciar a solução de encerramento para a barragem de rejeitados do projeto em apreço.

Condicionantes
A CA, atendendo a que:
1. o Projeto da barragem de rejeitados não se encontra na fase de execução, considera que
deverá ser estabelecida como condicionante a apresentação do projeto de execução para a
barragem de rejeitados, para as fases de construção, de exploração e encerramento.
Este projeto de execução deverá dar cumprimento aos seguintes requisitos:
•

•

•

Para a fase de construção: A barragem de rejeitados deverá ser construída para uma
deposição em pasta dos rejeitados. A construção da barragem de rejeitados deverá
dar cumprimento ao disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro.
Para a fase de exploração: A barragem de rejeitados deverá ser explorada para uma
deposição em pasta dos rejeitados. A exploração da barragem de rejeitados deverá
dar cumprimento ao disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro.
Para a fase de encerramento: A barragem de rejeitados deverá ser encerrada com
cobertura a seco. O encerramento da barragem de rejeitados deverá dar
cumprimento ao disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro.
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2. O Projeto da escombreira não se encontra na fase de execução, considera que deverá ser
estabelecida como condicionante a apresentação do projeto de execução para a
escombreira, para as fases de construção, de exploração e encerramento. Este projeto de
execução deverá dar cumprimento aos seguintes requisitos:
• Para a fase de construção: A construção da escombreira deverá dar cumprimento ao
disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro.
• Para a fase de exploração: A exploração da escombreira deverá dar cumprimento ao
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro.
• Para a fase de encerramento: O escombro depositado na escombreira deverá ser
utilizado como material de cobertura da barragem de rejeitados, promovendo assim
o encerramento desta barragem. Assim sendo, na fase de pós-encerramento, a
instalação de resíduos escombreira deixará de existir. O encerramento da
escombreira deverá dar cumprimento ao disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
10/2010, de 4 de fevereiro.

5.1.2. Resíduos que não sejam de extração
Identificação e avaliação de impactes
A CA considera que no EIA, de uma forma global foram identificados os impactes positivos e
negativos da implementação do projeto.

Medidas de minimização dos impactes negativos
A CA aceitam as medidas de minimização (designadas por mitigadoras no EIA) apresentadas no ponto
IV.6.4 do EIA.
Para além das referidas medidas de minimização, considera-se de acrescentar as seguintes:
3. Deverá ser assegurado o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
4. O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efectuado em locais destinados a
esse efeito (parques de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a
ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do
solo e/ou água. Assim, estas áreas deverão apresentar piso impermeabilizado, ventilação
adequada e, em função do mais adequado em cada caso específico, serem cobertas,
equipadas com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem com encaminhamento
adequado. Neste armazenamento temporário, devem igualmente ser respeitadas as
condições de segurança relativas às características que conferem perigosidade ao(s)
resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde
humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão.
5. No acondicionamento dos resíduos produzidos deverão ser utilizados contentores, outras
embalagens de elevada resistência. Deverá também ser dada especial atenção à resistência,
estado de conservação e capacidade de contenção das embalagens, bem como atender aos
eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens.
6. Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados de forma a serem
facilmente identificados, devendo nomeadamente a sua embalagem estar rotulada com o
respectivo código LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). Deverão ainda ser atendidas
as disposições legais em matéria de transporte de resíduos nomeadamente assegurando o
cumprimento da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio.
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Conclusão
Face ao exposto, considera-se que, do ponto de vista do descritor resíduos, deverá ser sempre
salvaguardado o cumprimento de todas as condicionantes e medidas constantes no presente
parecer.

5.2. Geologia e Recursos Minerais
5.2.1. Geologia, geomorfologia, tectónica e sismicidade
Caracterização da Situação de Referência
No que respeita à análise dos descritores Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade do
Estudo de Impacte Ambiental do projeto referido em epígrafe consideramos que o EIA caracteriza
adequadamente a situação de referência.
A área de estudo insere-se na Zona de Ossa Morena (ZOM) onde predominam rochas metamórficas
(incluindo rochas metassedimentares e rochas metavulcânicas) com idades compreendidas entre o
Proterozoico superior e o Carbónico apresentando deformação atribuída à Orogenia Varisca, onde
intruem rochas magmáticas de natureza ácida a básica. Assim as principais estruturas geológicas da
área são atribuídas à deformação varisca tendo resultado de duas fases de deformação (F1 e F2).
Em relação à geomorfologia a área de estudo evidencia em termos regionais relevo uniforme, com
altitude a rondar os 400 m, com o sector NW que abrange a parte da extremidade sudeste da serra
de Monfurado, caracterizado por um relevo expressivo, com altitudes que excedem os 400 metros, a
partir do qual se efetua a transição para um relevo mais suave que passa a inserir-se no domínio da
peneplanície do Alto Alentejo. Assim, área de implantação do projeto abrange as elevações que
constituem os relevos marginais da serra de Monfurado, registando-se as maiores altitudes no
quadrante norte desta área (v.g. Bandeiras: 409 m), descendo progressivamente de altitude para sul,
de encontro a um relevo mais aberto, marcado por cotas que, no geral, começam a ser inferiores a
300 m.
A área de projeto desenvolve-se, segundo os mapas geológicos da área de estudo e de detalhe da
área de implantação do projeto (Iberian Resources), apresentados no EIA, em formações de médio a
baixo grau de metamorfismo nomeadamente da Série Negra do Pré-câmbrico superior (xistos
biotiticos e sericiticos e metaquartzitos), de metavulcanitos félsicos (ortognaisses félsicos e
micaxistos sericíticos), e de metabasitos (anfibolitos e xistos anfibólicos) e em formações de alto grau
de metamorfismo como gnaisses e migmatitos e, ainda, em rochas intrusivas como granitos, aplitos e
pegmatitos e granodioritos, dioritos e gabros.
Segundo o EIA a mineralização aurífera está associada a NW e a S da flexura da zona de cisalhamento
que separa dois sub-domínios de rochas xistentas desenvolvidas em ambientes associados a graus de
metamorfismo diferentes. As ocorrências auríferas estão ausentes nas litologias típicas de ambientes
de alto grau metamórfico estando circunscritas essencialmente às unidades da Série Negra atribuídas
ao Proterozóico (Pré-câmbrico superior}, existindo porém algumas ocorrências secundárias, em
litologias atribuídas ao Câmbrico (Formação de Monfurado).
Na região onde se insere a área em estudo ocorrem duas falhas com atividade neotectónica
reconhecida, designadamente a falha da Messejana e a falha Moura-Vidigueira.
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A falha de Messejana corresponde a um desligamento esquerdo sendo-lhe normalmente atribuída
uma origem tardivarisca. Terá sofrido, no entanto, importante reativação alpina em regime de
desligamento esquerdo.
A falha de Moura-Vidigueira, que é intersectada pela falha da Messejana nas proximidades da
povoação da Vidigueira, tem uma orientação geral WNW-ESE a E-W e inclinação para N,
correspondendo a um antigo acidente Varisco reativado no Terciário e Quaternário com
movimentação inversa direita. Apresenta evidências de ter estado ativa no Plio-Quatemário, apesar
da taxa de atividade estimada desde o Pliocénico ser baixa, tendo sido inferidos deslocamentos
verticais e estimadas taxas médias de deslocamento de 0,06 a 0,08 mm/ano desde o Pliocénico.
Vários estudos sugerem que a falha de Moura-Vidigueira tem potencial para gerar atividade sísmica
de moderada a elevada magnitude (6-7), embora com períodos médios de recorrência longos,
provavelmente na ordem de alguns milhares a dezenas de milhares de anos.
Na região de Évora estão ainda descritas falhas ativas prováveis, a SW e a N de Montemor-o-Novo e
em Viana do Alentejo, e uma falha ativa certa em Estremoz, bem como lineamentos geológicos que
podem corresponder a falhas ativas, sendo o sector NW da área em estudo atravessado por um
desses lineamentos geológicos.
A zona de cisalhamento de Montemor-o-Novo e a zona de cisaIhamento de Boa Fé, que alguns
autores referenciam como zona de falha, não têm registos ou informação de atividade neotectónica.
No que respeita a sismicidade, a área de implantação do projeto insere-se na zona com intensidades
máximas de grau VII, de acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas no Território
Continental Português (Atlas do Ambiente, 2011) que representa o zonamento do território
continental, na escala de Mercalli modificada, com base na sismicidade histórica - intensidades
máximas registadas de 1755 a 1996.
O projeto está situado numa zona de transição da zona sísmica A para a zona sísmica B, segundo o
Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (D. L. 235/83, de 31 de
Maio), para as quais a determinação dos efeitos da ação dos sismos nas estruturas a construir deve
utilizar um coeficiente de sismicidade a =1,0 (zona A) e a = 0,7 (zona B), considerando um terreno do
tipo I (rochas e solos coerentes rijos). O EIA refere, ainda, que a ação sísmica foi tida em conta no
projeto conceptual da barragem de rejeitados que constitui a única estrutura em betão armado
prevista para o projeto em estudo.

Identificação e Avaliação de Impactes
A implementação do projeto em análise implica necessariamente a intervenção no meio geológico
para extrair um volume da ordem de 4 957 000 m3 de rocha sendo que grande parte deste volume,
cerca de 87%, representa a rocha estéril que será depositada em escombreira, constituindo os
restantes 13% a rocha com mineralização aurífera (acima do teor de corte) que será processada na
lavaria. Os rejeitados do processamento mineral serão depositados numa barragem a jusante da
escombreira.
Analisam-se de seguida os possíveis impactes relativamente à Geomorfologia e Geologia:
• Alteração significativa da topografia original do terreno - A exploração das cortas irá originar
duas depressões no relevo, correspondentes às escavações previstas no projeto, com cerca de
90 metros de profundidade na corta de Casas de Novas e cerca de 120 metros na corta de
Chaminé, sobre uma superfície que, no conjunto das duas cortas, perfaz cerca de 14,6 ha. A
escombreira, dará origem a uma suave elevação que, segundo o EIA, não será discordante das
formas naturais do relevo local, tendo assim um efeito cumulativo reduzido face às alterações
relacionadas com a exploração das cortas. Constituirá assim um impacto negativo na
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geomorfologia, na fase de exploração e desativação, embora localizado, permanente, pouco
significativo e de baixa magnitude.
• Os depósitos de terras vegetais e estéreis resultantes da decapagem dos solos do terreno
provocarão na geomorfologia um impacte negativo, localizado, indireto, de magnitude
reduzida, temporário e pouco significativo. Está prevista a armazenagem em pargas em local
próximo da corta e futura utilização na recuperação paisagística da área.
• Instabilidade de taludes – Quer o desmonte como o depósito de estéreis em escombreiras e a
barragem de rejeitados podem originar taludes que se não forem devidamente acautelados
poderão tornar-se instáveis. Está previsto um total de 10851000 t de rocha estéril proveniente
dos cortes que serão depositados em escombreira abrangendo uma área com cerca de 37 ha.
O EIA indica que está prevista no projeto uma geometria de desmonte e uma metodologia de
deposição controlada de escombros que evitará instabilidade de taludes, pelo que os impactes
a este nível serão reduzidos.
• A utilização de explosivos pode conduzir à sobrefraturação do maciço rochoso circundante, no
entanto, de acordo com o EIA, as características do maciço rochoso ocorrente na área do
projeto tem capacidade para propagar as ondas vibratórias até à superfície. Assim, não se
prevê que sejam originadas instabilidades, desde que cumprido o diagrama de fogo.
• Afetação de património geológico com valor conservacionista – o EIA indica que na área de
implantação do projeto não foi detetado qualquer ocorrência com particular valor patrimonial.
• O projeto terá um impacte positivo no descritor Geologia pois possibilitará a observação
privilegiada das formações geológicas e suas relações o que levará a uma melhor compreensão
desta zona geologicamente complexa.

Medidas de minimização e Planos de Monitorização
Aceitam-se como corretas as medidas de minimização específicas para os impactes na geomorfologia
e na geologia propostas no EIA (em IV.2.5). Devem ser igualmente aplicadas as medidas constantes
no SGA (Sistema de Gestão Ambiental) relativas à movimentação de terras, estabilidade de taludes e
à recuperação ainda que parcial geomorfológica/paisagística.
Os planos de monitorização propostos no EIA no que se refere à estabilidade da barragem de
rejeitados e da escombreira de estéreis e às vibrações provocadas pelo desmonte do maciço rochoso
com explosivos, devem ser efetivamente cumpridos.

Conclusão
Do ponto de vista da geomorfologia e geologia, a CA nada tem a opor à concretização do projeto
desde que efetivamente aplicadas as medidas de minimização e os planos de monitorização referidos
no EIA e neste parecer.

5.2.2. Recursos minerais

Caracterização da situação de referência
Relativamente ao descritor Recursos Minerais considera-se que o referido nos diversos documentos
produzidos no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental deste projeto carateriza
satisfatoriamente a situação de referência.
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Este projeto visa explorar a céu aberto dois depósitos com mineralizações auríferas, designados por
Casas Novas e Chaminé, que ocorrem na freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé, concelho e distrito
de Évora, de forma a produzir um concentrado de ouro em lavaria a instalar na área mineira junto a
corta de Chaminé.
Estes depósitos integram uma série de corpos mineralizados com ouro associado a silicificações,
arsenopirite e vénulas de quartzo, localizados numa zona de cisalhamento, denominada Boa Fé,
afetando litologias vulcano-sedimentares do Proterozóico da Ossa Morena, segundo uma faixa
orientada NW-SE que abrange os concelhos de Évora e de Montemor-o-Novo. Nesta faixa, para além
de Casas Novas e Chaminé, foram ainda identificadas as ocorrências auríferas de Banhos, Ligeiro,
Caras, Covas e Braços.
O LNEG tem referenciadas nesta região um total de 29 ocorrências/recursos minerais auríferos que
se localizam numa faixa de direção aproximada SE-NW desde as freguesias de Nossa Senhora da
Tourega, Nossa Senhora da Boa Fé e S. Sebastião da Giesteira (concelho de Évora), até as freguesias
de Santiago do Escoural, Nossa Senhora da Vila, S. Cristóvão e Silveiras (concelho de Montemor-oNovo).
A atividade mineira nesta zona remonta ao tempo dos romanos, existindo indícios da existência
nessa época de pequenas explorações de ouro a céu aberto.
Para W e NW da área do projeto, em Montemor-o-Novo, estiveram ainda atribuídas 17 concessões
mineiras onde se explorou principalmente ferro (magnetite, pirite e hematite) na faixa de MongesNogueirinha, cobre em Courelinha e Safira, antimónio em Grou, Herdade da Palmas e Herdade da
Prata e arsénio em Gouveia de Baixo.
A faixa aurífera de Montemor foi inicialmente descoberta pelo SFM, durante trabalhos de prospeção
e pesquisa realizados entre 1940 e 1980, com o objetivo de aumentar o conhecimento ao nível dos
minérios metálicos da região (cobre, chumbo, zinco, ferro, antimónio, etc), tendo sido evidenciados
diversos locais com partículas de ouro dispersas, facto que se considerou merecedor da realização de
mais trabalhos de pesquisa.
Mais tarde, em trabalhos de pesquisa de ouro desenvolvidos pela BP Minerais, entre 1984 e 1986,
foram identificadas estruturas venulares mineralizadas nas proximidades de Safira e Grou. No
período de 1984 a 1992, a Riofinex confirmou que a faixa localizada nos concelhos de Évora e de
Montemor mostrava teores anómalos em ouro, tendo identificado 14 ocorrências auríferas, das
quais Braços, Chaminé e Casas Novas foram consideradas merecedoras de trabalhos detalhados
suplementares.
Em 1991, a RTZ, em Chaminé, Braços 2, Casas Novas, Ligeiro, Caras, Covas, Braços 1 e Banhos,
usando o teor de corte de 1g/t Au, calculou recursos num total de 2,17 milhões de toneladas com 2,7
g/t de Au.
A Portuglobal / Auspex estudou a área mineralizada entre 1995 e 1999, tendo concentrado os
trabalhos nas ocorrências de Banhos, Casas Novas, Chaminé e Braços. A empresa A.C.A. Howe, a
pedido da Portuglobal e da Moriminas (1996), calculou existir na faixa aurífera de Montemor uma
tonelagem “in situ” de 4.450.000 t contendo 12,5 t de ouro.
A Iberian Resources, retomou os trabalhos em 2004 e reinterpretou todos os dados existentes
relativos às 40 ocorrências de ouro reconhecidas nesta faixa mineralizada (510 trincheiras com um
comprimento total de 23.000 metros, 281 sondagens perfazendo 26.000 metros de perfuração e
várias dezenas de milhar de análises químicas de rochas, solos e sedimentos de linhas de água).
Perante os indícios animadores de mineralizações auríferas, a Iberian Resources levou a cabo 797
sondagens, totalizando 31.492 m de perfuração, 3.047 metros de trincheiras e 20.359 análises
químicas de rochas, solos e sedimentos, tendo investido nestes trabalhos de prospeção e pesquisa,
entre 2004 e 2008, um total de 4.6 milhões de euros.
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Identificação e Avaliação de Impactes
O impacte nos recursos minerais é intrínseco à atividade de extração dos mesmos, com a sua
remoção permanente e irreversível (objetivo final deste projeto), pretendendo-se efetuar o
aproveitamento económico o mais completo possível do ouro contido dentro das 2 cortas que agora
se pretendem explorar.
Será exigível um bom aproveitamento destes recursos, dentro das boas práticas existentes ao nível
da exploração a céu aberto deste tipo de recursos minerais, objetivo esse que se procura atingir e
que se pode constatar pela leitura nos documentos produzidos no âmbito deste processo de AIA.
No final da exploração dos recursos minerais considerados de interesse económico neste projeto e
para que seja restabelecido o equilíbrio natural e visual dos espaços afetados, o EIA deste projeto
preconiza um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística – PARP, que também se encontra a ser
alvo em apreciação.

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização
Face ao exposto anteriormente e no que diz respeito aos recursos minerais, devem ser
implementadas as seguintes medidas de minimização, descritas no EIA:
- Verificação, durante a fase de abertura das cortas e da exploração dos recursos auríferos, do
cumprimento do modelo conceptual realizado com base nos dados disponíveis até esta fase, com a
necessária adequação, de forma a que seja realizado um racional aproveitamento dos recursos
auríferos existentes e sem prejuízo do cumprimento dos restantes condicionalismos impostos ao
projeto.
- Cumprimento efetivo da monitorização proposta para a verificação da estabilidade das cortas, a
qual constitui um elemento crítico neste projeto para que possa ser realizado o integral
aproveitamento destes recursos.

Conclusão
Ao nível dos recursos minerais, as ações que se encontram preconizadas nos documentos integrantes
deste processo de AIA parecem-nos adequadas ao objetivo proposto por este projeto de explorar os
2 depósitos auríferos. Deverão, no entanto, ser seguidas as melhores práticas usadas nesta atividade,
tendo em especial atenção na implementação das medidas de minimização e planos de
monitorização propostas no EIA e neste parecer.

5.2.3. Hidrogeologia

A informação relativa aos Recursos Hídricos Subterrâneos que será analisada ao longo deste texto
encontra-se inserida no Relatório Síntese, no Plano de Gestão dos Recursos Hídricos e no Aditamento
entretanto elaborado deste Estudo de Impacto Ambiental.

Caracterização da situação de referência
O Estudo de impacte ambiental apresenta uma caracterização razoável da hidrogeologia a nível
regional.
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Relativamente à caracterização hidrogeológica a nível local, embora tenha sido apresentado, em fase
de aditamento, uma nova síntese hidrogeológica e o esboço de um modelo conceptual, o facto dos
elementos hidrogeológicos locais serem reduzidos e de não ter havido investigações hidrogeológicas
específicas, não permitiu o desenvolvimento de uma caracterização mais pormenorizada como é
salientado pelos próprios autores do trabalho.
O inventário hidrogeológico, apresentado no Relatório Síntese do EIA teve como base o
levantamento de campo e a informação obtida no portal do INAG, não existindo no relatório uma
caracterização dos pontos de água. Já em fase de Aditamento, essa informação foi complementada
com captações de água incluídas noutros relatórios, perfazendo um total de 245 pontos de água, e
realizada uma caracterização preliminar das mesmas.
Para a caracterização da qualidade da água subterrânea a nível regional foram consideradas sete
estações de monitorização, das quais cinco se inserem no sistema aquífero Évora-Montemor-Cuba.
Para caracterizar a qualidade da água na área de implementação do projeto foram recolhidas,
durante a realização do estudo, 2 amostras de água em locais representativos da área. Foram
também utilizados pontos de água de trabalhos anteriores e as análises químicas da Junta de
Freguesia referentes a águas já tratadas. No entanto, o facto de as análises se reportarem a um
período temporal alargado e de seguirem protocolos analíticos diferentes, não permite uma
comparação efetiva das mesmas.
No estudo em questão, é necessário avaliar a qualidade da água subterrânea bruta, isto é, sem
qualquer tipo de tratamento o que não acontece com as análises químicas cedidas pelas restantes
entidades. Estes fatores associados à escassez de dados analíticos completos não permitem a
elaboração de uma análise mais completa do quimismo dos recursos hídricos subterrâneos. Assim,
em fase Aditamento do EIA foi assumido que “os dados analíticos existentes devem ser
complementados com um Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas com o objetivo de
estabelecer uma situação de referência do projeto relativamente aos equilíbrios rocha/água e de
permitir avaliar a evolução dos parâmetros quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos
subterrâneos”.
A área do projeto caracteriza-se por um fraco potencial hidrogeológico, associado a formações
geológicas de baixa permeabilidade.
A caracterização hidrodinâmica das unidades hidrogeológicas existentes na área foi realizada por
consulta bibliográfica e com bases em sondagens geotécnicas realizadas para o projeto, uma vez que
não existe dados hidrodinâmicos das captações existentes na área. A sua ausência fez com que a
avaliação da transmissividade e condutividade hidráulica tivesse de ser realizada a partir de métodos
expeditos. Outro parâmetro calculado deste modo foi o coeficiente de armazenamento pois não
foram realizados ensaios de caudal que incluam observação do comportamento de piezómetros na
envolvente.
Estudos efetuados, na fase de Aditamento, concluíram que valores de recarga entre 7 a 10mm/ano
são adequados para a área em questão, o que corresponde a cerca de 1% da precipitação. Assim, foi
considerado que, a nível da gestão hidrogeológica da área, não deve ser ultrapassada esta taxa que
corresponde a recursos subterrâneos da ordem de 0,4 l/s/km2.
O modelo hidrogeológico conceptual, desenvolvido para a zona do Projeto, baseia-se no mesmo tipo
de funcionamento hidráulico que geralmente é aceite para rochas compactas e fissuradas do Maciço
Antigo.
O desenvolvimento deste modelo permitiu uma análise, ainda que preliminar, da interferência do
projeto mineiro nos sistemas de água subterrânea pelos autores da “Síntese Hidrogeológica e Esboço
de um Modelo Conceptual”. Os próprios autores ressalvam que é necessário a realização de mais
trabalhos de prospeção e a interpretação de dados adicionais porque o conhecimento hidrogeológico
do maciço é ainda muito incipiente. Assim, as simulações realizadas devem ser entendidas
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simplesmente como estimativas preliminares, cujas ordens de grandeza necessitam de uma
quantificação adequada. Ainda assim, algumas das inferências avaliadas nesta análise preliminar
foram: (i) caudais de extração continua nas cortas até 4l/s; (ii) raios de influência de 800 a 2000m; (iii)
propagação de eventuais frentes de contaminação nas escombreiras e barragens de rejeitados a
velocidades de 1 a 18m/ano.
Face ao exposto, considera-se que, a caracterização da situação de referência tem de ser completada
com:
•

•

a caracterização da qualidade das águas brutas (isto é, sem qualquer tipo de tratamento); a
avaliação qualitativa da água deverá conter os parâmetros químicos que traduzam a interação
água /rocha de modo a conhecer o equilíbrio químico da água antes da abertura da mina e,
assim, posteriormente, permitir avaliar se durante as fases de exploração/desativação da mina
existem focos de contaminação. As análises químicas devem incluir os elementos maiores,
bem como os elementos menores e os elementos traço, cujas concentrações são suscetíveis
de serem afetadas pela exploração mineira.
a caracterização hidrodinâmica local uma vez que é fundamental para saber (1) as direções de
fluxo subterrâneo local, (2) o rebaixamento da superfície piezométrica local, (3) os caudais de
exploração de furos e (4) os caudais que afluem às cortas, (5) a direção, velocidade e a área
potencialmente afetada pela propagação de contaminantes.

Estes estudos irão permitir o desenvolvimento do modelo hidrogeológico da área que é a base de
trabalho que permite prever com maior rigor os impactes associados à exploração mineira.

Avaliação dos impactes
A análise de impactes ambientes para o descritor da hidrogeologia teve presente as orientações mais
relevantes no domínio da gestão e proteção da água.
Os impactes gerais considerados foram:
- IMPACTE NA REDE DE FLUXOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS:
Este impacte será maior na fase de exploração devido ao desenvolvimento das cortas em
profundidade e também da exploração da água subterrânea através do furo realizado, o que implica
um rebaixamento do nível freático. Poderá levar a uma diminuição da produtividade ou mesmo a
secagem de furos e poços da área envolvente à mina. Este impacte poderá originar a ocorrência de
subsidências de terrenos. O desenvolvimento das cortas pode impor, a nível local, pequenas
reorientações do fluxo subterrâneo.
Foi considerado como impacte negativo, direto, com uma magnitude moderada, do tipo direto e
pouco significativo. Contudo, esta análise assenta numa abordagem essencialmente qualitativa, uma
vez que ainda não foram realizados os ensaios hidrogeológicos necessários para a sua quantificação,
em termos de afetação, da componente quantitativa do recurso.
Na fase de desativação, é afirmado que as condições hidrogeológicas primordiais serão retomadas.
De facto, com a desativação das bombas e a desativação do furo, irá criar-se um novo equilíbrio
hidrogeológico mas não será possível reestabelecer as condições iniciais.
- IMPACTES NA QUALIDADE DA ÁGUA:
O efluente industrial da lavaria, os lixiviados da escombreira e a lixiviação dos materiais expostos nas
frentes de desmonte nas cortas mineiras constituem os potenciais principais impactes na qualidade
da água.
No projeto, foram contempladas as condições necessárias para que o efluente industrial da lavaria
seja gerido em circuito fechado, impedindo o contacto com os recursos hídricos e assim prevenida a
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ocorrência de impactes no meio hídrico. De acordo com o EIA, os materiais resultantes do processo
de remoção da fração mineralizada seriam depositados em meio hídrico controlado na barragem de
rejeitados (que seria totalmente impermeabilizada), “não constituindo assim ações passíveis de gerar
impactes sobre o meio hídrico subterrâneo”, de acordo com a proposta inicial.
Os autores do EIA consideram que, se as medidas expostas no projeto e no Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística forem devidamente implementadas o impacte na qualidade da água
subterrânea será negativo, pouco significativo, direto e de magnitude baixa.
A afetação da qualidade da água poderá ocorrer também devido a derrames acidentais de óleos,
lubrificantes, combustíveis e da utilização de equipamentos em más condições. No entanto este
impacte foi analisado noutro descritor.
De salientar que, embora não tenha sido referido no EIA, em complemento às potenciais situações
de contaminação das águas, acresce na fase de construção, exploração e encerramento da barragem
de rejeitados, ações do Projeto que possam comprometer a estanquidade da geomembrana da
barragem de rejeitados colocando em risco a contaminação e afetação da qualidade da água
subterrânea.
- IMPACTES NA DISPONIBILIDADE DA ÁGUA:
O impacte nas disponibilidades de água subterrânea, a nível local, será uma consequência:
• do rebaixamento induzido pelo desmonte efetuado nas cortas mineiras;
• das extrações de água subterrânea que serão necessárias para o processamento mineral,
para as operações auxiliares à exploração e para as instalações sociais, que perfazem um
total estimado de 106 434 m3/ano. Este valor corresponderá a uma afetação previsível do
recurso disponível de 1,3%.
Este impacte foi avaliado como negativo, direto e pouco significativo. Estes impactes serão limitados
ao tempo de duração da fase de exploração. No entanto, chama-se à atenção que as condições
hidrogeológicas primordiais não serão retomadas. De facto, com a desativação das bombas das
cortas e do furo, irá criar-se um novo equilíbrio hidrogeológico, mas nunca se reestabelecerão as
condições iniciais.
A magnitude provocada por este impacte é incerta uma vez que os dados de base utilizados
carecerem de comprovação, via a realização de ensaios hidrogeológicos in situ.

Medidas de minimização
De modo a contribuir para uma maior eficácia na implementação das medidas de minimização
existem algumas diligências e estudos a realizar previamente à execução do projeto e
recomendações relacionadas com o mesmo, a saber:
• No que respeita aos procedimentos administrativos a realizar junto da APA/ARH-Alentejo,
dever-se-á proceder ao licenciamento de todas as sondagens mecânicas de pesquisa,
incluindo as que se destinem à construção de furos de captação e à construção de
piezómetros.
• Avaliar o comportamento hidráulico do aquífero subjacente à área do projeto mineiro e
dimensionar os furos de captação de água subterrânea - quantidade, localização /
distribuição, profundidade de bombagem e caudais de exploração -, tendo em vista adotar
a solução que possa proporcionar o menor rebaixamento possível do nível freático;
• Realizar o estudo de caracterização da qualidade físico-química das águas subterrâneas.
Relativamente às medidas de minimização específicas, aplicadas às fases de instalação, exploração e
encerramento, o EIA apresenta um grande número de medidas de minimização a serem aplicadas e
que são consideradas adequadas para o Projeto em causa. Destaca-se entre todas as seguintes:
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• Na escombreira e na barragem de rejeitados deverão ser mantidas condições de
armazenamento e acondicionamento que dificultem a alteração das rochas e minerais, em
especial dos sulfuretos, de modo a prevenir a formação de água ácidas e a consequente
remobilização/lixiviação de metais e metalóides.
• Implementação de um Programa de Monitorização de Recursos Hídricos Subterrâneos,
com controlo de níveis de água e/ou caudais em cada ponto da rede de monitorização.
Esta rede deve ser baseada em pontos de água existentes e/ou piezómetros, a construir
para o efeito, que tenham uma distribuição espacial que intersecte as zonas com maior
relevo hidrogeológico (zonas de maior permeabilidade) e que seja sensível aos pontos
passíveis de hipotéticas afetações (designadamente, as captações públicas).
• Deve ser elaborado e apresentado à Autoridade de AIA um Plano de Contingência de
Recursos Hídricos Subterrâneos (PCRHSub) que defina critérios objetivos de grau de
afetação da disponibilidade hídrica de captações e que contemple medidas a adotar em
caso de estas se verificarem, em articulação com o Plano de Emergência Interno.
• Durante a fase de exploração deverá existir o saneamento completo de todas as zonas
mineralizadas, de modo a que nas paredes das cortas não fiquem expostas superfícies com
fases minerais suscetíveis de libertar para o aquífero elementos com potencial
contaminante;
• Como preconizado nos documentos “Reference Document on Best Available Techniques for
Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities” (Comissão Europeia, Janeiro
de 2009) e o "Global Acid Rock Drainage (GARD) Guide” (INAP – International Network for
Acid Prevention, 2012), deve ser elaborado e apresentado à Autoridade de AIA um
Relatório, no início da exploração (logo que seja possível aceder às zonas representativas
dos estéreis com e sem sulfuretos), tendo em vista:
- Determinar o potencial de drenagem ácida dos estéreis com sulfuretos e caso se
verifique este potencial, mesmo que reduzido, determinar o potencial de neutralização
existente nos estéreis sem sulfuretos, tendo em conta que o ácido formado pela
oxidação dos sulfuretos poderá ser consumido por outros minerais presentes (reações
de consumo de ácido), designadamente os alumino-silicatos;
- Caso o potencial de neutralização existente na escombreira não seja suficiente para
neutralizar o potencial de drenagem ácida na escombreira, deverá ser equacionada a
adição de neutralizantes externos (minerais neutralizantes), misturando-os com os
estéreis que contenham sulfuretos, aquando da sua deposição na escombreira.
Os seguintes aspetos terão de ser incluídos nas medidas de minimização:
• Durante a fase de instalação, deverá ser dada especial atenção a todo o processo da
instalação e verificação da estanquidade da geomembrana da barragem de rejeitados pois
é o sistema de proteção ativo, uma vez que os principais problemas de afetação da
qualidade da água subterrânea poderão estar associados a roturas acidentais na fase de
construção que não sejam detetados.
• Durante a fase de exploração, no que respeita ao procedimento de deposição de resíduos,
dever-se-á dar especial atenção aos locais adjacentes aos taludes do aterro, para que a
movimentação de máquinas/veículos na proximidade destas zonas não venha a danificar a
geomembrana da barragem de rejeitados.

Programas de monitorização
O programa de monitorização das águas subterrâneas referido no EIA deverá na generalidade seguir
o disposto no ponto 9 da Parte A e no ponto 19 da Parte B do Anexo III do Decreto-Lei n.º 183/2009,
de 10 de Agosto.
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Na fase de aditamento, os autores do EIA, propõe a implementação de um Plano de Monitorização
dos Recursos Hídricos Subterrâneos (PMRHsub) com o objetivo de (i) estabelecer uma situação de
referência do projeto e (ii) que permita avaliar a evolução dos parâmetros quantitativos e
qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos no decorrer e após o encerramento do projeto. Foi
definido um protocolo analítico, incluído 31 parâmetros físico-químicos, a adotar no programa de
monitorização. O controlo de níveis de água e/ou caudais será efetuado em cada ponto da rede de
monitorização.
Este programa de monitorização deve cumprir os seguintes requisitos:
• Devem ser recolhidas amostras de água subterrânea em pontos, a montante e a jusante,
das cortas mineiras, da escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados;
• Estes pontos devem corresponder a pontos de água existentes e/ou a piezómetros, a
construir para o efeito, localizados sobre as zonas de maior relevância hidrogeológica
(zonas de maior permeabilidade) na área envolvente das áreas a monitorizar;
• Deve ser realizada uma campanha de caracterização da situação de referência, antes do
início da fase de instalação, a que se devem seguir campanhas trimestrais (Março, Junho,
Setembro e Dezembro) durante a fase de exploração e por um período de tempo não
inferior a 3 anos depois do encerramento;
• Em cada campanha devem ser medidos parâmetros in situ (temperatura, pH,
condutividade, potencial de oxidação-redução e nível hidroestático ou caudal) e devem ser
recolhidas amostras para análise laboratorial seguindo o protocolo analítico definido em
aditamento. Este protocolo analítico pode ser complementado com um protocolo adicional
orientado para a monitorização de outras questões: contaminação antrópica, riscos
associados a acidentes, a derrames, etc.;
• Devem ser emitidos relatórios factuais trimestrais para cada campanha e um Relatório
Anual de Monitorização, elaborado de acordo com o estabelecido no Anexo V da Portaria
330/2001 que deve ser emitido no final do ano hidrológico, em substituição do
correspondente relatório da campanha trimestral;
• Incluir um conjunto de medidas a implementar caso haja incumprimento dos valores limite
ou objetivos a alcançar.

Salienta-se que a fase de caracterização da situação de referência é crucial para que os objetivos
pretendidos com estas medidas de minimização de impactos sejam completamente alcançados.

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 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de
2000, foi elaborado um Plano de Gestão dos Recursos Hídricos. Este plano inclui:
- uma caracterização dos recursos hídricos;
- a descrição dos tipos de utilização da água previsto no projeto;
- as possíveis causas de afetação das águas superficiais e subterrâneas;
- um conjunto de medidas de gestão dos recursos hídricos de modo garantir preservação, a
proteção, o uso eficiente e a sustentabilidade dos mesmos.
Este plano terá de ser implementado pela empresa detentora da concessão mineira e abrange as 3
fases previstas para o projeto mineiro em análise – fase de instalação, de exploração e de abandono.
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Face ao desenvolvimento em fase de Aditamento e o pedido de estudo complementares a serem
elaborados antes da fase de instalação, deverá ser feita a sua revisão tendo em conta os novos
dados obtidos nesse estudo.

Conclusão
A CA considera que a informação hidrogeológica utilizada na caraterização do local de
implementação do projeto é ainda é muito reduzida. É necessário realizar mais estudos para se obter
uma caraterização hidrogeológica e hidrogeoquímica de base detalhada da área de estudo.
É imprescindível, antes do início da exploração, serem realizadas investigações hidrogeológicas
específicas para controlo dos aspetos hidrogeomineiros que até agora não foram avaliados.
Após a elaboração deste estudo tão complexo, que deverá ser realizado por hidrogeólogos, deverão
ser revistos os impactes, as medidas de minimização, o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos
Subterrâneos, o Plano de Gestão dos Recursos Hídricos e o Plano de Contingência de Recursos
Hídricos Subterrâneos.

Todos os estudos e revisões referidos deverão ser apresentados à autoridade de AIA.

Relativamente ao descritor hidrogeologia, o parecer da CA é favorável condicionado à
implementação das medidas constantes neste parecer.

5.2.4. Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água
Situação de Referência
Em termos gerais, a caraterização da situação ambiental de referência e a avaliação dos impactes,
nas diferentes fases, abrange de forma adequada o descritor avaliado, nas suas componentes de
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, destacando-se o facto de o EIA integrar um documento
específico para este domínio, intitulado Plano de Gestão dos Recursos Hídricos (datado de julho de
2012). Este plano abrange as três fases previstas para o projeto mineiro e define um conjunto de
medidas de gestão dos recursos hídricos, cuja implementação assenta na utilização racional da água
no conjunto do projeto.
Na envolvente do projeto existem duas captações que constituam origens de abastecimento público:
um poço e um furo para abastecimento da povoação de Casas Novas.
Do ponto de vista hidrológico, a área do projeto situa-se na zona NE da cabeceira da bacia
hidrográfica do rio Sado.
A drenagem da área do projeto onde se localizam as suas várias componentes, processa-se para a
ribeira de São Brissos, que constitui a linha de água com maior expressão nesta área, contornando o
limite Sul da corta Casas Novas; no limite E da área mineira (onde não existem quaisquer estruturas
associadas ao projeto), a drenagem efetua-se para a ribeira de Valverde, sendo estas duas linhas de
água afluentes da margem direita da ribeira de Alcáçovas, um dos principais afluentes do rio Sado.
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A ribeira de São Brissos tem um regime de caudal temporário, interrompendo-se o escoamento
superficial normalmente no início do período seco, embora em anos húmidos se possa manter o
escoamento com baixo caudal, ao longo do período seco.
Verifica-se que na área que corresponderá ao interior da futura corta casas Novas, se unem duas
linhas de água, originando uma linha de água de 3ª ordem com sentido de drenagem para S, afluindo
à ribeira de São Brissos. É proposto no EIA que seja executado um projeto hidráulico para desvio
destas linhas de água (o projeto está incluído no EIA), restabelecendo a drenagem natural para a
ribeira de São Brissos em dois pontos, um a montante e outro a jusante da corta.
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O efeito negativo sobre as linhas de água que atravessam a corta Casas Novas será compensado com
a implementação do referido projeto hidráulico de reposição da drenagem natural, estando também
previsto no PARP a preservação do canal de drenagem e da galeria ripícola existente na ribeira de
São Brissos, com 30 m de largura.
No ponto 2. deste parecer são indicados os vários tipos de utilização dos recursos hídricos, previstos
neste projeto, nomeadamente os volumes de água fresca e recirculada a utilizar no processamento
mineral, ilustrado na imagem seguinte:
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Avaliação de impactes
O EIA analisa os possíveis efeitos negativos nos solos e nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, associados à produção de resíduos industriais (pneus, óleos de máquinas, sucatas,
etc.) e dos resíduos de extração (estéreis e rejeitados), concluindo pela baixa probabilidade de
ocorrência de efeitos negativos neste âmbito, tendo em conta os procedimentos previstos para a
adequada gestão dos resíduos industriais produzidos na mina, bem como os procedimentos e as
infra-estruturas previstas para a gestão dos resíduos de extração, concretamente a deposição
controlada dos fragmentos de rocha estéril em escombreira e o acondicionamento dos rejeitados da
lavaria numa barragem devidamente dimensionada para o efeito (barragem de rejeitados).
Para a minimização ou eliminação dos efeitos negativos na qualidade dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, o EIA propõe a instalação de redes de drenagem de águas pluviais na
periferia das cortas, reforça a necessidade de cumprimento das zonas de defesa à ribeira de São
Brissos e propõe medidas de uso eficiente da água para fins industriais, sendo condição essencial
neste domínio, a manutenção em perfeitas condições operacionais da escombreira de estéreis e da
barragem de rejeitados e dos sistemas de drenagem associados a estas infra-estruturas.
Tendo presente as caraterísticas deste projeto, considera-se a existência de potenciais impactes
negativos nos recursos hídricos subterrâneos e nos recursos hídricos superficiais, nas fases de
construção e de exploração.
Neste âmbito, o EIA identifica e caracteriza as seguintes principais afetações da água superficial e
subterrânea, relacionadas com as utilizações destes recursos previstas no projeto:
•
•
•

Redução das disponibilidades hídricas subterrâneas, resultante dos caudais a captar para o
fornecimento de água fresca ao processamento mineral.
Rebaixamento do nível freático, provocado pela escavação das cortas e captação de água
subterrânea para o fornecimento de água fresca ao processamento mineral.
Degradação da qualidade da água, devido à rejeição da água do processamento mineral.
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•
•
•

Degradação da qualidade da água, devido à rejeição de águas residuais domésticas das
instalações sociais e administrativas;
Degradação da qualidade da água, devido à rejeição de águas residuais da oficina de
manutenção dos equipamentos;
Degradação da qualidade da água, devido à utilização de água para redução do
empoeiramento e para rega das áreas em recuperação paisagística.

No entanto, consideram-se também como impactes potenciais negativos, na fase de construção:
a) os impactes sobre a qualidade da água associados à abertura das cortas e à construção da
escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados, gerados pelas operações de
desmatação e desarborização, com a instalação de estaleiros e com a circulação de
equipamentos vários, que poderão provocar arrastamentos de terras para as linhas de água;
b) a alteração dos regimes de circulação de água atualmente existentes, nas zonas onde se irão
desenvolver as cortas, na zona onde irá ser constituída a escombreira de estéreis e na zona
onde irá ser construída a barragem de rejeitados.
Consideram-se também como impactes potenciais negativos, na fase de exploração, os impactes
sobre a qualidade da água gerados por:
a)

eventuais derrames decorrentes de acidentes ou de deficientes operações de
manuseamento de combustíveis e de outras substâncias químicas utilizadas no
processamento mineiro e potencialmente poluentes;

b)

eventuais infiltrações ou escoamento para a rede de drenagem natural de águas
contaminadas por rejeitados ou de substâncias potencialmente contaminantes existentes
nos estéreis;

c)

manutenção da alteração dos regimes de circulação de água, associados ao
desenvolvimento das cortas e da escombreira de estéreis.

Na fase de desativação são expetáveis impactes negativos sobre os recursos hídricos semelhantes
aos da fase de construção.
Em conclusão, consideram-se os seguintes como sendo os impactes potenciais mais significativos, a
mitigar ou eliminar:
- Alteração dos regimes de circulação de água atualmente existentes. Estes impactes poderão
ser considerados como negativos, permanentes, locais, certos, de baixa magnitude, reversíveis,
mitigáveis e de baixa significância.
- Contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais pela ocorrência de derrames
de combustíveis, de substâncias químicas poluentes utilizadas no processamento mineiro,
escorrências da escombreira de estéreis. Estes impactes poderão ser considerados como negativos,
temporários, locais, pouco prováveis, de baixa magnitude, reversíveis, mitigáveis e de baixa a elevada
significância (dependendo da dimensão da contaminação).
- Contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais pela ocorrência de derrames
de rejeitados. Estes impactes poderão ser considerados como negativos, temporários, locais, pouco
prováveis, de elevada magnitude, dificilmente reversíveis e mitigáveis e de elevada significância.

Medidas de minimização
Considera-se que para a mitigação dos potenciais impactes, abrangendo todas as fases do
desenvolvimento do projeto, deverão ser devidamente consideradas as seguintes propostas:
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1. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental abrangendo todas as componentes
do projeto e onde a componente associada à utilização e potencial afetação dos Recursos
Hídricos esteja devidamente integrada;
2. Adoção das medidas de minimização propostas no EIA (capítulo IV do Relatório Síntese),
nomeadamente as medidas de caráter geral e específicas para os Recursos Hídricos (Subcapítulo IV-8 do EIA);
3. Adoção das medidas de minimização propostas no parecer setorial do LNEG;
4. Realização de investigações hidrogeológicas específicas para controlo dos aspetos
hidrogeomineiros que ainda não foram avaliados, envolvendo trabalhos de prospeção e a
interpretação de dados adicionais;
5. Reavaliação dos impactes, das medidas de minimização, do Plano de Monitorização dos
Recursos Hídricos Subterrâneos, do Plano de Gestão dos Recursos Hídricos e do Plano de
Contingência de Recursos Hídricos Subterrâneos, à luz dos resultados destes estudos
complementares;
6. Deverá ser efetuada a ligação da rede de drenagem dos efluentes domésticos produzidos
nas instalações sociais e das águas residuais produzidas na oficina de manutenção, à rede
pública de saneamento que integra o sistema de ligação à ETAR de Casas Novas, gerida
pela empresa Águas do Centro Alentejo, S.A.;
7. Deverá ser efetuada a ligação à rede pública de abastecimento de água em alta
(reservatório de Carvalhas) gerida pela empresa Águas do Centro Alentejo, S.A., para
abastecimento às instalações sociais;
8. A água a utilizar na oficina de manutenção, para a aspersão dos acessos interiores e para a
rega dos elementos em recuperação, deverá ter origem em recirculação de águas apenas
proveniente da sua acumulação nas cortas;
9. Recorda-se que deve ser estabelecida pela entidade licenciadora do projeto uma garantia
financeira, ao abrigo do disposto no Artigo 31º do mencionado Decreto-Lei nº 10/2010,
destinada a garantir o cumprimento integral das condições impostas na licença, incluindo
as relativas à fase de pós-encerramento e à reabilitação dos solos afetados pela instalação
de resíduos, de acordo com o plano de gestão de resíduos e o plano de encerramento;
10. Deverão ser obrigatoriamente obtidos os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos que
enquadrem as utilizações associadas às captações subterrâneas a executar, ao desvio das
linhas de água afetadas pela corta Casas Novas e aos atravessamentos e ocupações de
terrenos que integram o Domínio Público Hídrico, a emitir pela Agência Portuguesa do
Ambiente / Administração da Região Hidrográfica do Alentejo;
11. Face às caraterísticas do projeto, deverá ser aplicado o plano de monitorização proposto
no EIA (capítulo V do Relatório Síntese), no que se refere ao descritor Recursos Hídricos,
considerando, em complemento, as recomendações propostas no ponto 5.2. deste
parecer. Este plano de monitorização será implementado durante a vida útil da mina e
após a sua desativação, durante o prazo que venha a ser considerado necessário.

Conclusão
Em conclusão, considera-se no âmbito do presente procedimento de AIA, que o EIA deste projeto
reúne as condições necessárias para ser sujeito à emissão de Parecer Favorável condicionado no
âmbito dos Recursos Hídricos Superficiais, salientando-se a necessidade de que o projeto seja
implementado corretamente, nas suas vertentes de exploração e de recuperação ambiental e
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paisagística, condicionado à aplicação das medidas de minimização indicadas no EIA e neste parecer,
com as quais será possível minimizar e, em alguns casos, evitar os efeitos negativos previstos.

5.3.

Ordenamento do Território

Enquadramento na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia setorial
supramunicipal:
a)Enquadramento no Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT Alentejo)
Encontra-se referido no EIA o enquadramento no PROT Alentejo, sendo de salientar que este Plano,
no que se refere aos sectores tradicionais estratégicos considera que a economia regional integra um
conjunto de atividades tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários recursos
endógenos, entre outros, a indústria extrativa, onde se enquadra o projeto em avaliação, que é
considerado como suscetível de melhorar os seus níveis de competitividade e desta forma, aumentar
o seu contributo para a produção regional.
No que se refere ao Plano Diretor Municipal de Évora (PDM de Évora) este adotou as disposições do
PROT Alentejo. Deste modo, o PDM procedeu à adequação das suas disposições à exploração dos
recursos geológicos no solo rural do município, designadamente na área definida pelo polígono de
concessão mineira que passa a estar identificado na cartografia do PDM e no qual se insere o projeto
mineiro em apreço.
Relativamente ao Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) para o Sítio de Monfurado (PIER
Monfurado – Regulamento publicado no Aviso nº 3305/2011 de 31 de janeiro), embora tenha sido
publicado depois do PROT, decorreu o mesmo ao abrigo do regime transitório. Constitui um plano de
pormenor na modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço Rural, que incide na área de
importância comunitária – Monfurado (SIC-PTCON0031), abrangendo os concelhos de Évora e de
Montemor-o-Novo. A única área do projecto abrangida por este Plano é a corta de Casas Novas, que
fica inserida na classe de “Áreas de Conservação e valorização”, mas também numa área definida
como “Área de Exploração dos Recursos Geológicos” (Art.º 13º do Aviso atrás referido).A exploração
de recursos geológicos é, assim uma atividade prevista no PIERSM, ao nível da “atividades admitidas
e preferenciais”, mencionadas no artº 9 do regulamento deste Plano.

Situação de Referência
a) Uso previsto em Instrumentos de Gestão Territorial
O estudo faz o correto enquadramento no Plano Diretor Municipal de Évora (PDM Évora) ao nível do
ordenamento e das condicionantes e ainda no Plano de Intervenção em Espaço Rural de Monfurado
(onde se situa apenas uma das áreas).
- PDM de Évora: espaços agrícolas e florestais/áreas agrícolas e florestais indiferenciadas;
relativamente às condicionantes, a localização interfere com REN e Rede Natura (corta de
casas novas)
- PIER Monfurado (corta de casas novas): áreas de conservação e valorização abrangidas por
áreas de exploração de recursos geológicos – concessão mineira; em termos de
condicionantes está inserido em REN (áreas com riscos de erosão). O projeto mineiro em
avaliação, é compatível com os objetivos e disposições do PIERSM, ficando a corta de Casas
Novas inserida em “Áreas de conservação e valorização” e, em “Áreas de Exploração dos
Recursos Geológicos – Concessão Mineira”, em conformidade com todas as demais
disposições do Regulamento do PIERSM.
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Refira-se ainda que a exploração de recursos geológicos é uma atividade prevista no PIERSM, como
“atividades admitidas e preferenciais”, tal como mencionado no art.º 9 deste Plano.

b)Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Identificação da servidão, restrição ou estatuto de classificação:
- REN (áreas com riscos de erosão) - a localização nestas áreas da corta das Casas
Novas encontra-se prevista na Planta de condicionantes do PIERSM, mais
especificamente no nº 2, do Artº 13 do Regulamento do PIERSM.
- Sítio de Monfurado – apenas a corta das Casas Novas está inserida no Sítio, a corta
de Chaminé e as restantes áreas afetas ao projeto situam-se fora do Sítio.
Relativamente às servidões, salienta-se que a REN do concelho de Évora não se encontra ainda
publicada.

Impactes nos Planos
Os impactes neste fator relacionam-se com o Enquadramento da atividade em avaliação nos
instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor para a área em avaliação, a saber, PROT Alentejo,
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROF AC), PIER Monfurado e PDM
Évora.

Fase de instalação
A relação do projeto mineiro com os objetivos e regulamentação específica dos instrumentos de
planeamento acima mencionados é a seguinte:
- PROT Alentejo – A atividade em avaliação é considerada uma atividade estratégica para a
região, tendo um efeito potenciador de diversificadas atividades diretas e associada, e que
poderá contribuir para uma melhor inserção da economia regional no mercado mundial.
- PIERS Monfurado – a corta de Casas Novas é o único elemento do Projeto abrangido por
este Plano, insere-se no polígono que se encontra delimitado na respetiva Planta de
Implantação, designado por “Áreas de Exploração dos Recursos Geológicos”, constituindo o
projeto em avaliação uma atividade prevista no PIERS Monfurado, encontrando-se em
conformidade com todas as suas disposições regulamentares.
- PDM de Évora – O projeto mineiro é compatível com as normas e princípios de
ordenamento projetos contidos neste Plano. A viabilidade da exploração de Casas Novas no
PDM no que se refere às suas condicionantes é possível, por se tratar de uma atividade
prevista no PIERS Monfurado. As restantes áreas do projeto constituem uma atividade
prevista para a classe do PDM onde se pretendem localizar, “Áreas Agrícolas e Florestais
Indiferenciadas”.
- PROF CA – verifica-se que, pese embora a interferência da atividade extrativa na área
florestal, será possível articular os objetivos mineiros e florestais, de forma a que se possa
efetuar o uso extrativo temporário do espaço florestal, valorizando o recurso geológico
existente. Neste Plano é expectável, que no seu âmbito, a uma alteração do uso previsto
corresponda um impacte negativo no valor florestal em presença, pelo que terão que ser
adotadas medidas de mitigação que permitam a reflorestação da área de implantação do
projeto, pelo que as medidas de mitigação a aplicar serão as do PARP para a fase de
exploração e de desativação.
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Fase de exploração
Os impactes com efeitos no território, na sequência do determinado nos Planos acima referidos e
com a implementação do projeto em avaliação, ocorrerão na fase de instalação do projeto, uma vez
que será nesta fase que se concretizará a ocupação do solo. Assim e não prevendo o EIA qualquer
alteração na fase de exploração do previsto para a fase de instalação, é expectável que os impactes
mantenham na generalidade, as características previstas para a fase anterior.

Fase de desativação
No âmbito do PROF AC e para esta fase, cessará de acordo com o EIA o reflorestamento das áreas
intervencionadas e o adensamento florestal por via da implementação do PARP. Tais ações serão
mais efetivas se no que se refere à barragem de rejeitados, se for adotada uma solução que permita
o seu encerramento com cobertura a seco, possibilitando assim a revegetação da área afeta à
barragem de rejeitados, o que permitirá uma maior aproximação do relevo à morfologia original.

Medidas de minimização
Propõe-se ainda as seguintes medidas:
•

Dar cumprimento às disposições legislativas em matéria de proteção de sobreiros e de
azinheiras nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

• Implementar medidas de defesa contra incêndios florestais, cumprido o Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro.

5.4. Uso do Solo
Situação de Referência
Na área de estudo do projeto em avaliação, de acordo com o apresentado no EIA, que utilizou como
fonte o mapa Corine Land Cover (ocupação do solo) de 2006, foi possível verificar que uso do solo
afetado para as áreas a ocupar pelas componentes do projeto são:
- na área de corta de Casas Novas, o uso atual do solo corresponde a “Olivais”, e a uma área
atualmente afeta a uma Instalação de produção de carvão.
- nas áreas de corta de Chaminé e das instalações anexas mineiras corresponde um uso atual
de “Floresta de Folhosas” correspondente a áreas povoamento de sobro e azinho;
- nas áreas da escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados corresponde um uso do
solo “Sistemas agro-florestais”, quanto à barragem esta pretende ainda ocupar uma represa
de utilização agrícola.
Refere ainda o EIA, que na área que se pretende afetar ao projeto as classes de uso do solo, em
presença afetam a seguintes as áreas: :
- Montado de sobro e azinho – 46,0 ha
- Pastagens (com montado disperso) – 43 ha
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- Montados de sobro e azinho intercalados com olival – 6,4 ha;
- represa de utilização agrícola – 1,4 ha;
- Instalação de produção de carvão – 0,36 ha.
Da análise dos valores acima apresentados, pode considerar-se que na área de implantação do
projeto, ocorrem maioritariamente zonas de montado, maioritariamente de sobro e azinho, mas
também de azinho ou mistos. Ocorrem ainda olivais e comunidades arbustivas enquadráveis nos
habitat matos termomediterrâneos pré-desérticos, correspondentes a etapas da vegetação arbórea
potencial.
A área da corta de Casas Novas é ainda atravessada por uma linha de água de carácter sazonal que
drena em direção à ribeira de S. Brissos e vai atravessar diagonalmente a área onde se pretende
localizar a corta de Casas Novas. Esta linha de água apresenta uma galeria ripícola bem conformada.
A área que se pretende afetar à corta referida apresenta um coberto de sobreiros intercalado com
oliveiras e uma área atualmente ocupada por uma instalação de produção de carvão.
A área que se pretende afetar à Corta de Chaminé e anexos mineiros apresentam uma ocupação
dominante de montado de sobro e azinho.
Quanto às áreas propostas para localização das escombreira de estéreis e barragem de rejeitados,
estas apresentam uma ocupação com montado de sobro e azinho, verificando-se uma menor
densidade que nas áreas pretendidas para a corta de Chaminé e dos anexos mineiros, ocorrendo
nestas áreas extensas clareiras ocupadas por vegetação de carácter arbustivo.
A presença do olival, mostra uma tendência natural para uma evolução para áreas de domínio do
montado ou em mosaico através da associação com matos termomediterrâneos ou pré-desérticos,
designadamente, carrascais, espargueiras e matagais afins acidófilos.

Impactes ambientais
Fase de Construção
Os principais impactes negativos expectáveis no uso atual do solo nesta fase são essencialmente no
carácter silvícola associados à exploração de sobro (produção de cortiça) e azinho, assim como na
atividade pecuária, atividade essencialmente ligada à produção de bovino de carne.
O EIA refere que, apesar da afetação expectável ao uso atual do solo e ocorrendo a mesma em usos
extensivos associados às grandes herdades locais (as herdades das Sesmarias e de Chaminés), o
projeto em avaliação não vai inviabilizar na restante área das herdades o atual uso do solo acima
referido.
Relativamente à produção de carvão vegetal que se processa na área de Casas Novas, constitui uma
atividade que, por não incorporar equipamentos e tecnologias relevantes, poderá ser transladada
para outro local.
Assim, na fase de construção os impactes negativos sobre o uso do solo são negativos de pouco
significativos a significativos.
A adoção da solução de tratamento dos resíduos em pasta minimizará consideravelmente os
impactes, denso igualmente menos significativos na vegetação atual.
Assim, as medidas de mitigação serão as constantes deste Parecer. A para esta fase para este fator,
assim como as propostas para a flora e vegetação. As medidas a implementar devem ser iniciadas
desde logo, na fase de instalação, de acordo com o cronograma estabelecido no PARP.

Fase de Exploração
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Na fase de exploração na área do projeto já não existirá afetação do uso do solo, pois já ocorreu a
alteração de um uso atual de carácter silvícola e/ou silvo pastoril para um uso industrial, e não se
preveem afetações do uso atual do solo na envolvente, devido à dimensão das propriedades onde a
atividade mineira se desenvolve.
As medidas de minimização são as do EIA para este fator e para a vegetação propostas para esta
fase. As medidas a implementar devem ser as medidas do PARP para esta fase, nomeadamente as
previstas para a “Implementação de sistemas de redução do empoeiramento”, “preservação do
coberto vegetal da ribeira de São Brissos”, “acompanhamento dos povoamentos de sobreiros e
azinheiras”, “recuperação sequencial das cortas” e “revestimento vegetal sequencial da
escombreira”.

Fase de desativação
Após a desativação do projeto haverá impactes residuais, uma vez que a integração e recuperação da
área do projeto passa por manter com um carácter industrial das áreas das cortas, das escombreiras
e da barragem de rejeitados. Considera-se que este impacte negativo significativo poderá ser
minimizado se, no caso da barragem de rejeitados, for adotada a proposta da CA de que a barragem
de rejeitados deverá ser construída para uma deposição em pasta dos rejeitados.

Medidas de minimização
As medidas a adotar são as constantes neste Parecer para este fator (relativas à implementação do
PARP no que se refere às áreas das cortas das Casas Novas, Chaminé, Anexos Mineiros e áreas
adjacentes).
Quanto à recuperação final da escombreira e da barragem de rejeitados, as medidas a implementar
devem adequar-se às soluções finais propostas no presente parecer pela CA para a barragem de
rejeitado (deposição em pasta faseada ao longo da exploração) que, consequentemente, também irá
ter reflexos na solução final para a escombreira. Esta deposição em pasta permitirá um
encerramento progressivo e simultânea recuperação simultânea da barragem.

5.5. Socioeconomia
Situação de referência
A freguesia onde o projeto se localiza caracteriza-se por forte repulsão demográfica, perdendo cerca
de 15% da sua população residente entre os dois últimos censos e apresenta em 2011 uma
densidade demográfica de apenas 9.6 hab./ Km² e um índice de envelhecimento de 400% muito
superior ao da sede de concelho (137%).
A escolaridade da população residente, na freguesia é de um modo geral baixa e detém mais de 17%
de taxa de analfabetismo, valor muito superior à do concelho e do Alentejo Central.
Dada a proximidade à sede do concelho, embora tratando-se de uma freguesia rural, segundo o
último Censo (2011) a maioria da população ativa trabalha no sector terciário (42%), embora com
uma ocupação no sector primário (14%) superior à da sede do concelho e a taxa de desemprego
situa-se em5.5%, uma das mais baixas da região. Considera-se importante referir que o total da
população ativa da freguesia de Mesada Boa Fé é da mesma ordem de grandeza que o número de
postos de trabalho estimado para o projeto em apreciação em ano cruzeiro (135).
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No que toca a infra-estruturas e equipamentos este é um dos concelhos mais equipados da região a
todos os níveis, existindo no que toca a cuidados de saúde 3 hospitais, dois públicos e um privado, 18
farmácias e um registando um índice de médicos e enfermeiros por/ habitante muito superior ao
nível da região e do país, corpo de bombeiros e serviços de segurança. A freguesia onde se localiza o
projeto dispõe de uma Extensão do Centro de Saúde.
Relativamente a infra-estruturas de saneamento básico, o nível de cobertura de abastecimento de
água no concelho de Évora é inferior à média nacional, com apenas 89% de população servida por
abastecimento de água. A rede de recolha e tratamento de esgotos e resíduos sólidos urbanos é no
entanto superior.
Está em curso a remodelação do sistema de abastecimento de água da freguesia da Nossa Senhora
da Boa Fé, no que respeita ao tratamento de águas residuais a freguesia dispõe de uma ETAR com
tratamento secundário.
Os equipamentos de ensino estão também presentes em todas as tipologias no concelho, existindo
para além do ensino básico e secundário, 3 estabelecimentos de ensino superior em Évora, e
formação profissional ministrada através da Escola Profissional (EPRAL) e do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP)
Desta forma nesta freguesia, os equipamentos de saúde, ensino/formação, culturais e segurança são
assegurados pela sede de concelho, Évora, a maior cidade da NUT II Alentejo e que detém mais de 50
mil habitantes.
As acessibilidades são garantidas pela rede viária aos principais aglomerados da região e por modo
ferroviário na cidade de Évora e através da estação de Casa Branca. O modo portuário e
aeroportuário são também possíveis através do Porto de Sines, Lisboa e Setúbal e dos aeroportos de
Beja e Lisboa. O transporte coletivo de passageiros entre a freguesia e a sede de concelho, embora
funcione diariamente não apresenta no entanto condições satisfatórias para assegurar um nível de
mobilidade adequado a desincentivar o recurso ao transporte individual motorizado.
As empresas existentes no concelho de Évora são na sua maioria de pequena dimensão, sendo as
empresas em nome individual em número muito superior às sociedades.
O volume de negócios é em cerca de 40% proveniente de empresas com atividade nos ramos do
Comércio e reparações.
A nível de empregabilidade é este ramo bem como a Administração Pública e defesa as atividades
responsáveis pela maior peso no emprego. Na indústria extrativa segundo a DGEG em 2007 estavam
registados na indústria extrativa no concelho, 735 indivíduos.
A atividade extrativa é uma das consideradas estratégicas a nível regional registando o mercado do
ouro uma fase expansionista e a produção de minerais metálicos um crescimento a nível nacional. A
atividade mineira tem sido até aqui inexistente nesta freguesia e no concelho de Évora estão
sedeadas 3 empresas com atividade extrativa.

Avaliação de Impactes
Fase de instalação
São esperados impactes negativos, quer na população residente pelo aumento de nível de ruído,
acréscimo de tráfego de pesados, emissão de poeiras, quer na atividade turística (turismo de
natureza) fazendo-se notar que uma das cortas (Chaminé) será em zona de montado e a outra (Casas
Novas) em zona classificada (sítio Rede Natura 2000 Monfurado) e muito próxima de um aglomerado
populacional (Casas Novas-Boa Fé).
Estes impactes são classificados como negativos e significativos a nível local.
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No entanto o projeto em resultado da construção de edifícios e das infra-estruturas mineiras,
aquisição de equipamentos de extração e de processamento mineral, irá proporcionar, investimento,
criação de emprego direto e indireto e dinamização em diversos sectores económicos direta ou
indiretamente relacionados com a atividade mineira e ainda desencadear uma influência positiva na
atividade bancária, seguradora, serviços técnicos diversos, para além da restauração e comércio
geral.
Desta forma são esperados impactes positivos e significativos na economia a nível local e regional.

Fase de exploração
No EIA ressalta a importância do projeto mineiro para a dinamização da economia local e regional e
para a criação de emprego direto (135 postos de trabalho em ano cruzeiro) e fomento do emprego
indireto, ao potenciar a instalação e o fortalecimento das atividades económicas a nível local e
regional, a montante e a jusante da atividade extrativa, tais como a construção civil, o fabrico e/ou
comercialização de máquinas e ferramentas, a manutenção/reparação de equipamentos, a logística e
os transportes e, de um modo geral, as atividades do sector terciário, incluindo a investigação e
serviços técnicos diversos.
São assim esperados impactes positivos e significativos na socioeconomia.
São também esperados impactes negativos, ao nível da qualidade de vida da população afetada
originados pelo aumento de nível de ruído, acréscimo de tráfego motorizado de ligeiros e pesados,
emissão de poeiras e efluentes em resultado da atividade de exploração mineira, quer sobre a
atividade turística em resultado das limitações sobre o interesse visual/ turístico para os visitantes do
Sítio do Monfurado, pela intrusão visual da escombreira, que na fase final será visível da estrada,
num local de especial valia cénica, a presença de uma extensa área extrativa e ainda na atividade
agrícola, florestal, cinegética e silvopastoril anteriormente presente na zona a explorar, durante os
anos de vida do projeto.
Também são esperados impactes sociais negativos relativos à presença de uma barragem de
rejeitados com uma albufeira de 26,9ha sobre a Ribeira de S.Brissos relativamente à segurança das
populações que residem a jusante da mesma.

Fase de desativação
Na fase de desativação são esperados impactes na socioeconomia considerados negativos, e
significativos em resultado da desativação de uma unidade económica e destruição dos postos de
trabalho associados, superiores a uma centena na fase de exploração em ano cruzeiro.
Também quanto aos aspetos da alteração da qualidade de vida das populações se pode referir
impactes negativos nesta fase, relacionados com as atividades causadoras de ruído e poeiras e aos
efeitos no domínio da saúde pública resultantes da presença de águas residuais contendo rejeitados
da atividade mineira no local, sendo no EIA propostas medidas no sentido de reduzir os riscos na
saúde das populações que, neste caso concreto, poderiam relacionar-se com a emanação para o
meio exterior de águas residuais e consequente contaminação de solos, rede de drenagem e culturas
agrícolas.
Muitos dos impactes identificados são passíveis de minimização e o EIA preconiza medidas nesse
sentido.

Medidas de minimização
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Como medidas potenciadoras dos importantes efeitos positivos, o EIA releva um conjunto de
medidas relacionadas com a intervenção das entidades públicas com competências nos diferentes
domínios desta atividade extrativa, visando a sua sustentabilidade económica e ambiental, e propõe
as medidas que neste sentido cumpre a empresa implementar, relacionadas com o aproveitamento
sustentado do recurso geológico, com a aplicação dos recursos gerados na preservação do ambiente
e nas melhores tecnologias ao dispor desta indústria, com a adoção de políticas de responsabilidade
social e com a criação de emprego, incluindo uma gestão de recursos humanos adequada à
especificidade do projeto mineiro.
É também proposto que se estude a possibilidade de criar acesso direto à mina e instalações
mineiras à EM 370 de modo a prescindir da passagem pelo núcleo habitacional da freguesia da Boa
Fé.
De forma a maximizar os efeitos do projeto preconiza-se que se tomem medidas no sentido de
procurar contratar mão-de-obra e fornecimentos de materiais e serviços ao nível da região
envolvente.
Propõe-se ainda:
- Que se promova uma eficaz via de comunicação com a população dos aglomerados próximos para
minimizar os impactes da intrusão e alteração do modo de vida em meio rural resultante da
localização e funcionamento da unidade extrativa, cujo volume de emprego (135) é equivalente ao
total da população ativa existente na freguesia de localização do projeto, atualmente (137);
- Que se preconize um plano de salvaguarda após desativação do projeto para a zona de localização
da barragem de rejeitados e envolvente no sentido de evitar o seu acesso e a sua utilização pela
população residente e visitante;
- Que se desenhem medidas compensatórias em caso de impossibilidade da utilização da linha de
água a jusante da barragem de rejeitados para fins lúdicos e económicos (ex: pesca).

5.6.

Valores Ecológicos

Caracterização da Situação de Referência
A área de implantação do projeto é dominada por zonas de montado de sobro e azinho.
Por outro lado, parte do projeto em análise localiza-se no interior do Sítio de Importância
Comunitária PTCON0031 -Monfurado (SICM), mais concretamente a Corta de Casas Novas, numa
área de 6,8 ha.
Refira-se que este SIC está abrangido pelo Plano de Intervenção nos Espaços Rurais do Sitio de
Monfurado (PIERSM), cuja elaboração teve em conta as orientações do Plano Sectorial da Rede
Natura 2000.
A localização prevista para as restantes componentes do projeto, são exteriores àquela área
classificada.
O SIC Monfurado apresenta um evidente domínio do habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de
folha perene, maioritariamente de sobro (Quercus suber), mas também de azinho (Quercus ilex
subsp. ballota), ou mistos em zonas mais restritas.
Em termos de fauna, no EIA é dado destaque a algumas espécies de quirópteros, por apresentarem
elevado estatuto de proteção, sendo também referida existência de dois abrigos nacionais no SIC
Monfurado. Note-se que existem ainda outros abrigos de importância regional e local.
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O montado, que predomina no SIC, constitui um importante papel na alimentação daquelas espécies
bem como para o rato de Cabrera (Microtus cabrerae), endemismo ibérico e classificado como
“vulnerável”, que tem neste SIC um elevado número de colónias confirmadas.
Relativamente à ictiofauna, destaca-se neste SIC a boga-portuguesa (Chondrostoma lusitanicum),
endemismo lusitano “Criticamente em Perigo”.
Em termos das várias componentes do projeto, e começando pela corta das Casas Novas, na Planta
de Implantação do PIERSM, insere-se em “Áreas de Conservação e Valorização”, mas também numa
área definida como “Área de Exploração dos Recursos Geológicos”.
Uma parte significativa da área desta corta é ocupada por uma plantação de oliveiras, onde também
existem sobreiros provenientes de regeneração natural.
Em termos de habitats da Diretiva 92/43/CEE - Habitats, na área da Corta das Casa Novas estão
presentes o habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene e o habitat 91B0 - Freixiais
termófilos de Fraxinus angustifoli. No EIA é ainda referida a presença do habitat 5330pt6-Matos
termomediterrânicos pré-desérticos, sub-tipo Carracais, espargueirais e matagais afins acidófilos (por
vezes em mosaico com o habitat 6310), mas de uma forma fragmentada.
O habitat 91B0 está associado a uma linha de água que atravessa aquela corta e que aflui à Ribeira
de São Brissos, imediatamente a sul da área da corta.
No PIERSM, a Ribeira de S. Brissos e respetivas margens estão inseridas em “Área de Proteção
Prioritária – Nível I” (áreas onde os valores naturais assumem um caráter de excecionalidade do
ponto de vista da conservação da natureza …, correspondendo a áreas non aedificandi…).
Quanto à linha de água que atravessa a corta de Casas Novas e que o projeto prevê desviar, o
PIERSM não atribui qualquer classificação.
A área afeta à corta da Chaminé e anexos mineiros apresentam predominantemente um coberto de
montado de sobro e azinho.
Relativamente às áreas da escombreira de estéreis e barragem de rejeitados, predomina também um
coberto de montado de sobro e azinho, mas com notória menor densidade do que na corta da
Chaminé e dos anexos mineiros, verificando-se também a presença de olival.
Em termos de fauna, na área de implantação do projeto e sua envolvente, merecem especial
destaque os quirópteros.
A menos de 3 km da área afeta ao projeto verifica-se a presença de um abrigo de morcegos
cavernícolas considerado de importância nacional.
Neste abrigo podemos encontrar colónias das espécies Minipterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi
e Myotis myotis e ainda indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros, espécies
protegidas constantes dos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats. Salienta-se ainda que M. myotis
cria neste local e que os indivíduos jovens se alimentam numa área de 5 Km em torno do abrigo.
Na área do SIC Monfurado são ainda abundantes espécies arborícolas como Barbastella barbastellus
também abrangida pelo Anexo II da referida Diretiva, Nyctalus leisleri, Myotis bechsteinii e muitas
outras protegidas pelo Anexo IV da Diretiva.
Adicionalmente, salienta-se que o local do Moinho do Caldeira, na Ribeira de S. Brissos, tem provado
ser um local de particular importância – abundância e riqueza – de morcegos.
Importa referir que as populações de morcegos listadas no Anexo B-II estão entre os valores que
conduziram à classificação do SIC Monfurado. O objetivo da classificação destas áreas é o de manter
ou melhorar o estado de conservação dos valores que aí se encontram.
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Tal como referido no EIA, as linhas de água, devido à concentração de insetos que proporcionam, são
áreas potenciais de alimentação, e também de passagem, que na área de implantação do projeto se
aplicará principalmente à ribeira de S. Brissos.
Relativamente à afirmação do EIA “A identificação de quirópteros […] envolve uma logística complexa
aliada a técnicas morosas, cujos resultados não são garantidos” (Relatório de Síntese pp. III.119) e “
… nas prospecções realizadas para este estudo não foram identificados abrigos cavernícolas ou
arborícolas susceptíveis de albergarem morcegos” (pp. III.128), importa salientar que a localização de
abrigos de espécies arborícolas através de métodos de observação visual não produz resultados. No
entanto, o uso de detetores de ultrassons é uma metodologia largamente aplicada, pela facilidade e
reduzidos custos, que permite a fácil confirmação da presença de algumas espécies arborícolas.
Relativamente à ictiofauna, no que respeita à situação de referência, Iberochondrostoma lusitanicum
está referenciada para a ribeira de São Brissos (sub-bacia Alcáçovas/BHSado), no Fish Atlas (2013). Já
no Aquariport (Programa Nacional de Monitorização de Recursos Piscícolas e de Avaliação da
Qualidade Ecológica de Rios), de 2007, esta espécie estava referenciada para a Ribeira de S. Brissos.
Trata-se de uma espécie constante do Anexo B II do DL 140/99, com a redação dada pelo D.L.
49/2005 de 24 de fevereiro (que transpõe para o direito interno as Diretivas Aves e Habitats). No
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005), está classificada como “criticamente em perigo”.
Para esta Ribeira e no que diz respeito à ictiofauna existem ainda as seguintes referências:

(2013) - Fish Atlas – Rios Portugueses Atlânticos e Continentais Sob o Efeito das Alterações
Climáticas: Demografia Actual e Histórica e Filogeografia Comparada de Peixes como Instrumento
para a Conservação
de espécies criticamente ameaçadas.
Luciobarbus bocagei

(2007) - Aquariport – Programa Nacional de Monitorização de Recursos Piscícolas e de Avaliação da
Qualidade Ecológica de Rios.
Luciobarbus bocagei
Squalius alburnoides
Cobitis paludica

(2005) - LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Squalius alburnoides
Cobitis paludica

(2005) - DQA – Directiva Quadro da Água
Luciobarbus bocagei
Squalius alburnoides
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Salienta-se também que ao nível das populações de Iberochondrostoma lusitanicum, estas
apresentam uma diferenciação genética significativa das restantes populações do Tejo e do Oeste,
assim como as de Unio tumidiformis, em relação às populações do Guadiana.
Quanto aos bivalves, aspeto não referenciado no EIA, de acordo com o “Atlas dos Bivalves de Agua
Doce em Portugal Continental, (2006)” encontra-se confirmada a presença da espécie Unio
tumidiformis, nas massas de água da bacia do Rio Sado, constando esta espécie dos Anexos II e IV da
Directiva Habitats.
De acordo com o que se encontra descrito para a espécie, estas para se reproduzirem,
libertam gloquídios (larvas), que se fixam nas brânquias dos hospedeiros que no caso são peixes da
família dos Cyprinidae e que após algum tempo, depois de sofrerem uma “metamorfose”, libertamse dos hospedeiros e só então são verdadeiras amêijoas. Durante este processo, os hospedeiros
deslocam-se naturalmente ao longo das massas de água.
Desta forma, ao existir a presença confirmada de Unio tumidiformis, na Bacia do Sado e existindo
uma livre circulação dos peixes, existem fortes probabilidades da existência daquela espécie na
ribeira de S. Brissos.

No que diz respeito ao abate de sobreiros e azinheiras, os números apresentados no EIA são os do
quadro abaixo.

SOBREIROS

AZINHEIRAS

TOTAL

Barragem

0

1404

1404

Estrada

157

143

300

Escombreira

1157

591

1748

Casas Novas

529

99

628

Chaminé

639

88

727

Lavaria

1001

156

1157

Totais

3483

2481

5964

Em termos de delimitação das áreas que constituem “Povoamento” das áreas que não o são
(“Isoladas”), e efetuados os cálculos das áreas (ha), os dados apresentados pelo promotor são os que
constam no quadro abaixo.

POVOAMENTO

ISOLADAS

SOBREIROS

AZINHEIRAS SOBREIROS

Corta de Casas Novas

5,60

0,90

Corta de Chaminé

7,82

Anexos mineiros

11,23

Barragem

9,68

Escombreira

10,70

Total (área) ha

45,03

TOTAL(ÁREA) HA
AZINHEIRAS
6,50
7,82

1,77

13,00
22,32

32,00

4,74

21,56

37,00

7,41

43,88
46

0,00
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Considera-se que estes dados estão corretos. Note-se que a área onde existem exemplares de
pequeno porte, a Corta de Casas Novas, foi toda considerada como “Povoamento”, o que está
correto. De facto, apesar da maior parte da área ser olival ela também constitui povoamento de
sobreiro, em conformidade com a alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio
(que define “povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto” como “a formação vegetal onde se
verifica a presença de sobreiros ou azinheiras, associados ou não entre si ou com outas espécies, cuja
densidade satisfaz os critérios previstos”).

Avaliação de Impactes
Em termos gerais, os principais impactes associados a um projeto desta natureza resultam do corte
de exemplares arbóreos, destruição de povoamentos e desmatações efetuadas nas áreas a
intervencionar, com perda do coberto vegetal e consequente perda de habitat para a fauna. Ainda
no que se refere às espécies faunísticas, a perturbação induzida pela atividade extrativa e efeito de
barreira constituem também impactes negativos.
Assim, e no que se refere à corta das Casas Novas a destruição do coberto vegetal incidirá sobre os
habitats 6310-Montados de Quercus spp. de folha perene e, em menor escala, 5330pt6-Matos
termomediterrânicos pré-desérticos, sub-tipo Carrascais. Este impacte será negativo e significativo,
particularmente no que se refere ao montado de sobro, que assume relevância neste SIC, por se
encontrar na sua generalidade em bom estado de conservação.
Relativamente às espécies faunísticas a afetar pelo projeto, destaca-se o grupo dos quirópteros e o
dos peixes.
Os morcegos têm uma comprovada necessidade de ingerir água diariamente, necessidade acrescida
em regiões quentes e secas como é o Alentejo onde a perda de água é elevada. Os morcegos bebem
água durante a sua atividade noturna utilizando para o efeito as linhas e corpos de água disponíveis
na área envolvente ao seu abrigo e nas proximidades das suas áreas de alimentação.
Adicionalmente, e tal como é referido no EIA “A sensibilidade dos morcegos a compostos como o
cianeto, metais pesados e organofosfatos está documentada” e “deve assumir-se que essa água não
apresentará características de qualidade compatíveis com o uso ecológico”.
Neste contexto, é previsível que a barragem de rejeitados venha a afetar de forma muito significativa
aquele grupo faunístico. Tal como é admitido no EIA, “a vedação da barragem de rejeitados poderá
assegurar a inacessibilidade das espécies terrestres, mas não será eficaz para aves ou quirópteros.”
Também afetadas serão as aves aquáticas, utilizadores regulares e abundantes de áreas alagadas de
interior, e que desta forma ficarão facilmente expostas a contaminação pelos elementos tóxicos
acumulados na barragem de rejeitados.
O argumento de que a reduzida presença de insetos na barragem de rejeitados resultará numa baixa
atividade de morcegos é claramente enviesado. A barragem poderá ser utilizada como local para
obtenção de água (como aliás é referido no EIA), que poderá ser tão maior quanto o nível de seca de
cada ano.
A proposta de monitorização da área com o recurso a detetores de ultrassons é claramente
insuficiente. Adicionalmente, a utilização da área poderá não estar apenas associada a espécies de
morcegos mais resilientes à perturbação, dada a proximidade de um abrigo com centenas de
morcegos, e também face à assumida inexistência de atividade extrativa durante o período noturno.
E note-se que não são especificadas que medidas adicionais poderão ser adotadas caso seja detetada
atividade deste grupo.
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Em síntese, não é assegurado que as colónias de morcegos – presentes no abrigo Nogueirinha e
outros – não serão afetados por contaminação. Este facto é particularmente grave quando é
assumido que a barragem de rejeitados com cobertura de água permanecerá no local após o término
da exploração. O seu efeito cumulativo sobre os morcegos será assim prolongado muito além dos
cinco anos do projeto. Não é estimado o tempo de vida da barragem, mas segundo informação
recolhida, esta poderá ser superior a 100 anos.
Por outro lado, considera-se que o risco de rotura do paredão ou a eventual contaminação dos
ecossistemas por infiltração devido à degradação da membrana que impermeabiliza a barragem
serão bastante elevados a longo prazo. Acresce que, após o tempo de vida útil previsto para a
exploração mineira, não estão garantidas as necessárias medidas de manutenção da barragem de
rejeitados, designadamente, a manutenção da camada de água sobre os mesmos.
Sendo a linha de água da barragem de rejeitados afluente da ribeira de S. Brissos, aquela questão
assume particular relevância, nomeadamente para o grupo dos peixes e eventualmente dos bivalves.
É de realçar que acidentes deste tipo já aconteceram, recorde-se por exemplo o de 25 de Abril de
1998, quando ocorreu uma rutura da barragem de rejeitados da mina de pirites de Aznalc—llar, em
que cerca de cinco milhões de m3 de águas e lodos tóxicos foram derramados no rio Agrio.
Esta rutura provocou uma onda de água e lodos tóxicos contendo grandes quantidades de materiais
tóxicos sobretudo, chumbo, zinco e cobre (que são resultado do processo de extração de pirites),
afetando o leito dos rios Turbio, Guadiamar e braços de Gualdalquivir. Os primeiros 40Km,
receberam o impacto direto dos lodos de pirite, que se depositaram nas suas ribeiras. O resto dos
leitos receberam águas ácidas que se diluíram e aumentaram o nível das águas do rio Gualdalquivir,
onde o pH detetado era extremamente baixo. Contabilizaram-se cerca de 37.405 toneladas de peixe
e caranguejo morto.
Assim, considera-se que na perspetiva da conservação da natureza e das funções dos habitats, caso
aconteça um acidente deste tipo, verificar-se-ão impactes negativos muito significativos e não
passíveis de minimização ou de compensação.
Relativamente à água acumulada nas duas cortas (uma das quais dentro do SIC), embora em termos
da sua qualidade, não seja de prever um grau de contaminação ao nível do da barragem de
rejeitados, não é assegurado que, após o final da exploração, não resultará também num foco de
contaminação para a fauna, já que apenas é referido que as características do local “não fazem
prever a presença em elevadas concentrações de metais e acidez na água das cortas”.
No que se refere à ribeira de S. Brissos, face aos valores naturais em causa, a sua preservação é
fundamental.
Verifica-se que parte da periferia sul da corta das Casas Novas está muito próxima daquela Ribeira.
É estabelecida no EIA (PARP), uma faixa de proteção, com 30 m de largura, do limite da exploração
da corta das Casas Novas à Ribeira de S. Brissos, sendo definido que nesta zona de proteção serão
interditas quaisquer atividades ou operações mineiras, tais como deposição de materiais e
deslocação ou aparcamento de máquinas, sendo a mesma devidamente sinalizada e vedada.
No entanto, quer o desvio das linhas de água que atravessam a corta das Casas Novas, quer a
construção do novo pontão sobre esta ribeira (parte integrante do acesso interno e necessário dado
que o pontão existente não oferece condições para a passagem de veículos pesados) poderão induzir
impactes negativos e significativos naquela linha de água, nomeadamente destruição da vegetação
ripícola, caso não sejam implementadas com as devidas precauções.
Por outro lado, prevê-se que o grupo dos peixes e, eventualmente, o dos bivalves presentes nas
linhas de água a jusante da exploração mineira venham a ser os mais afetados por aquela exploração,
nomeadamente na ribeira de S. Brissos.

48

Parecer da Comissão de Avaliação

A eventual degradação da qualidade ecológica da água conduzirá à alteração das comunidades
aquáticas, com perda ou substituição de espécies e/ou comunidades inteiras na área afetada.
Considera-se assim, necessário acompanhar e monitorizar as alterações ao estado ecológico da
ribeira de S. Brissos (a jusante da exploração), até à foz da Ribeira das Alcáçovas, de acordo com os
critérios definidos para a determinação do estado ecológico pelo INAG (2009).
Salienta-se que o “Programa de Gestão para os Valores Naturais” do PIER, no “Objetivo 3- Manter e
incrementar as comunidades faunísticas”, define a “Medida 3.3 – Manter a comunidade íctia do SIC
de Monfurado (Chondrostoma lusitanicum, Chondrostoma polylepis, Squalius pyrenaicus).”
Nesta medida são definidas ações/boas práticas, nomeadamente “melhorar o estado de conservação
ou recuperar os habitats ripícolas”, “controlar a qualidade da água” e “eliminar os obstáculos à
continuidade longitudinal”, cuja prioridade de aplicação na Ribeira de S. Brissos é definida como
“elevada”.
Em termos de sobreiros e azinheiras a afetar (cortas, instalações anexas, escombreira de estéreis,
barragem de rejeitados e acesso interno), considera-se que o projeto induzirá impactes negativos
significativos.
De forma a compensar estes impactes, no âmbito da legislação protecionista do sobreiro e azinheira
(Decreto-Lei nº169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº155/2004, de 30 de Junho), é
apresentado no EIA um plano de plantação de sobreiros e azinheiras que merece alguns
comentários.
Embora nesta fase de avaliação não seja obrigatória a indicação precisa da área onde irá ser feita a
compensação, devem sim ser apontadas áreas com condições edafo-climáticas adequadas para
sobreiro e azinheira e essa área deve ser maior do que a área necessária para a compensação para
haver a garantia que é suficiente para ser proposta no projeto de compensação a acompanhar o
pedido de Declaração de Imprescindível Utilidade Pública. Também poderá ser em áreas que não
sejam anexas à área da obra. Nessa altura, não deverá ser aprovada a introdução de gado em fases
que possa prejudicar as plantações.
Estas questões técnicas devem ser identificadas no projeto de compensação a apresentar, e que está
condicionado a prévia aprovação do ICNF.
No que diz respeito aos fogos, o aumento da atividade no espaço florestal, quer por pessoas quer por
veículos, potencia o risco de ignição, pelo que a obra deverá ser dotada de infraestruturas
apropriadas e em cumprimento da legislação, nomeadamente no que toca à implementação de
faixas de gestão de combustível e à utilização de dispositivos de retenção de faúlhas nos veículos a
combustão (Decreto-Lei nº17/2009).

Conclusão
Face ao exposto anteriormente, são previsíveis impactes negativos significativos nos sistemas
ecológicos.
Assim, a aprovação do projeto deverá ser condicionada a:
1.
Declaração de Imprescindível Utilidade Pública, no âmbito do Legislação de Proteção
do sobreiro e azinheira.
2.
Apresentação do projeto de execução para a barragem de rejeitados, o qual deverá
contemplar para a fase de construção e exploração, a deposição em pasta dos rejeitados e
para a fase de encerramento, a cobertura a seco.
3.
Apresentação para avaliação de um estudo sobre os níveis de toxicidade da água que
será acumulada nas cortas, considerando que é necessário garantir a não afetação da fauna
residente por envenenamento, direto e/ou por acumulação.
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4.
Apresentação para avaliação de um relatório que identifique os impactes resultantes
da exploração da corta de Chaminé com base nos resultados da implementação das medidas
de minimização e monitorização. Este relatório deve ser apresentado previamente ao início
da exploração da corta das Casas Novas, com vista a permitir a adequação das medidas de
minimização e de compensação e do programa de monitorização aos resultados obtidos e
que se revelem necessárias para garantir a conservação dos valores que levaram à
classificação do SIC Monfurado.
5.
Face à proximidade do local do Moinho do Caldeira à corta das Casas Novas, caso a
preservação desta estrutura não seja garantida apenas com a zona de proteção de 30 m
prevista para a ribeira de São Brissos, deverá ser alargada aquela zona de protecção nesta
área.
6.
Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e
indicações adiante mencionadas.
Considera-se que desde que sejam cumpridas as condições acima expostas, o projecto não afecta a
integridade do SIC Monfurado.

Medidas de Minimização
Deverão ser cumpridas as medidas previstas no EIA, devendo no entanto ser tidos em conta os seguintes
aspetos:
1. “Dever-se-á procurar realizar as desmatações e todos os trabalhos de preparação dos
terrenos, fora das épocas de nidificação e reprodução.” (Relat. Sint. pp. IV.95)
a) O abate de árvores não poderá ser realizado durante os períodos de criação e hibernação
das espécies de morcegos arborícolas – maio, junho e dezembro a fevereiro – como
definido pela alínea b) do artº 11º da Diretiva Habitat.
b) As equipas responsáveis pelo abate de árvores deverão receber formação prévia de
como proceder na eventualidade de ser detetada uma colónia de morcegos durante o
corte. Alternativamente, o processo de abate deverá ser acompanhado por um biólogo
responsável por garantir a sobrevivência dos morcegos que se abrigavam nas árvores a
abater.
2. “As vedações serão constituídas por estacas de pinho, cravadas no solo a uma altura deste de
1.5 m, e arame (a três fios)” (PARP pp. 4)
a) Como recomendado pelo PIERSM (2010) as vedações não deverão ser rematadas a
arame farpado, de forma a evitar maior mortalidade sobre os morcegos, particularmente
as espécies de voo baixo.
3. Para a recuperação da escombreira e das cortas é proposta no EIA, em termos de espécies
arbóreas, apenas a plantação de pinheiro manso. Contudo, esta plantação deverá ser de
pinheiro manso x Az/Sb. O pinheiro manso funcionará como pioneira e deverá ser cortado à
medida que as quercíneas vão conseguindo vingar, sendo o objetivo, no final, a obtenção de
um povoamento de quercíneas.
4. Durante as várias fases da obra, fora dos locais do abate autorizado (por exemplo caminhos,
etc), não poderá haver operações que mutilem ou danifiquem os sobreiros e azinheiras, bem
como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação.
5. Deverá ser apresentado o Plano de Gestão Ambiental da Obra para aprovação.

Programas de Monitorização
Para além do Plano de Monitorização constante do EIA deverá ser realizado:
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1. Um plano de monitorização do estado das massas de água, da Ribeira de S. Brissos, até à foz
na ribeira de Alcáçovas, a aprovar previamente pelo ICNF, que inclua os seguintes
parâmetros/índices e que deverá ser ajustado anualmente, mediante a avaliação em função
da situação e estado ecológico das massas de água a jusante:
a) Fitobentos - Índice da Comunidade Económica Europeia (CEE);
b) Macroinvertebrados bentónicos – Iberian Biological Monitoring Party (IBMWP) e
o Índice Português de Invertebrados do Sul (IPtIS);
c) Macrófitos aquáticos – Índice Mean Trophic Rank (MTR), Índice de Vegetação
Riparia (IVR), Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR);
d) Fauna piscícola – Índice de Integridade Biótica (IIB); Composição, abundância,
estrutura etária e existência de malformações/parasitas da fauna piscícola;
e) Parâmetros físico-químicos gerais e poluentes específicos de suporte aos
elementos biológicos;
f) Elementos hidromorfológicos dos sistemas lóticos através do River Habitat
Survey;
g) Abundância e riqueza específica da comunidade de bivalves dulçaquícolas ao
longo da linha de água recetora do efluente e até ao Rio Sado a efetuar no ano 0
da monitorização
h) Identificação dos principais núcleos populacionais para as diferentes espécies
peixes e bivalves encontrados ao longo da linha de água recetora do efluente e
até ao Rio Sado, a efetuar no ano 0 da monitorização
2. Assegurar a recolha e análise ecotoxicológica de espécimes de morcegos mortos detetados
num raio de 30 km relativamente à Exploração Mineira da Boa Fé. A metodologia de recolha
e análise ecotoxicológica deve ser apresentada no âmbito do Programa de Monitorização no
domínio da ecologia a aprovar pelo ICNF previamente ao licenciamento do projeto, nos
termos da condicionante respetiva (i condicionante n.º 10 das conclusões deste parecer).
Neste contexto, deverão ser considerados os espécimes mortos detetados no âmbito da
implementação do referido Programa de Monitorização, ou outros detetados
nomeadamente no âmbito da monitorização dos abrigos de morcegos realizada pelo ICNF
ou através de denuncias
Outros
Na elaboração do projeto de compensação do abate de sobreiros e azinheiras, que está condicionado
à prévia aprovação do ICNF e que acompanha o pedido de Declaração de Imprescindível Utilidade
Pública, deverá ter em conta os seguintes aspetos:
•
Na determinação da área de compensação, apenas é obrigatório incidir sobre as
áreas de abate em povoamento, não sendo obrigatória para os sobreiros e azinheiras que
não estão em povoamento.
•
Será no entanto sempre necessária autorização de abate pelo ICNF para qualquer
sobreiro ou azinheira.
•
O cálculo da área é feito sobre a área de povoamento que irá ser abatido e não sobre
o número de sobreiros e azinheiras que estejam em povoamento a abater.
•
O ponto 2 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, determina que as
novas áreas devem efetuar-se em prédios rústicos com condições edafo-climáticas
adequadas às espécies, o que é o caso das áreas propostas no EIA. No entanto há que fazer
as seguintes ressalvas:
1. Não pode ser em áreas onde existam sobreiros e azinheiras com densidade
que constitua povoamento.
2. Não deverá incidir sobre áreas com potencialidade para o habitat 3170 da
Diretiva Habitats.

51

Parecer da Comissão de Avaliação

•
A compensação deve ser feita em prédios rústicos pertencentes à entidade
proponente, mas tem sido aceite o arrendamento de áreas, devendo haver contrato de
arrendamento por um período não inferior a 20 anos.
•
A área de compensação não pode ser inferior à área de corte ou arranque
multiplicada de um fator de 1,25. Assim, a área mínima de compensação por arborização
deverá ser de 52,44 hectares.
•
Nessa altura não deverá ser aprovada a introdução de gado em fases que possa
prejudicar as plantações.
•
O projeto de compensação deverá refletir as percentagens de abate de sobreiro e
azinheira.
•
Quanto ao acompanhamento das plantações de sobreiro e azinheira, o plano de
gestão tem de ter ações para um período mínimo de 20 anos.

5.7.

Património Arquitetónico e Arqueológico

Caracterização da Situação de Referência
Para a caracterização da situação de referência a metodologia usada no EIA assentou na pesquisa
bibliográfica e documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela,
consulta de bibliografia especializada de âmbito local e regional. O trabalho de campo consistiu na
prospeção sistemática da área de implementação do projeto, durante a qual se procedeu também à
relocalização das ocorrências aí situadas e identificadas durante a pesquisa documental.
Ainda que esta metodologia seja adequada ao tipo de projeto e à fase em que este foi apresentado
em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, constata-se que alguns aspetos não foram
integralmente desenvolvidos, nomeadamente ao nível da caracterização das ocorrências
patrimoniais e avaliação de impactes.
A área de estudo apresenta uma paisagem típica da peneplanície alentejana, com um coberto
vegetal dominado por matas de estevas e uma cultura arvense onde abundam as azinheiras e os
sobreiros. Esta condicionou no passado as opções e estratégias de fixação e subsistência das
comunidades humanas.
Este território é especialmente rico em testemunhos arqueológicos, sendo que os dados conhecidos
sobre ele permitem confirmar a sua importância, o que também é possível antever pela análise
toponímica, com a existência de topónimos com potencial significado arqueológico.
Na envolvente destaca-se a Gruta do Escoural, classificada como Monumento Nacional (Decreto n.º
45 327, DG, I Série, n.º 251, de 25-10-1963), uma cavidade cársica, com numerosas galerias onde foi
identificada arte rupestre no seu interior, com pinturas e gravuras rupestres de época paleolítica. A
mais antiga ocupação data do Paleolítico Médio e está documentada por abundantes artefactos
líticos de quartzo associados a restos de fauna de grande porte. Para além de alguns artefactos líticos
e em osso, pertencem ao Paleolítico Superior as pinturas e gravuras parietais descobertas no interior
da cavidade, que incluem representações zoomórficas, especialmente de equídeos e bovídeos, e
signos diversos. No Neolítico, a gruta foi utilizada como necrópole, utilização que remonta ao
Neolítico antigo mas que é especialmente importante no Neolítico final.
Os monumentos megalíticos são uma constante de toda a região, testemunhando uma intensa
ocupação territorial entre o Neolítico e o Calcolítico. Destaca-se a “tholos” de Santiago do Escoural,
localizada a poucas centenas de metros da Gruta do Escoural, relacionada com o povoado fortificado
calcolítico existente na colina sobreposta aquela cavidade. Trata-se de um monumento constituído
por câmara, corredor e átrio. A câmara circular de cerca de 6m de diâmetro, reveste-se com 30
pequenas lajes verticais. O corredor tem 3,40m de comprimento sendo revestido por 5 lajes verticais.
Salienta-se igualmente o Cromeleque dos Almendres, classificado como Imóvel de Interesse Público
através do Decreto nº 735/74, DG 297 de 21-12-1974, que se localiza a cerca de 2 000 metros da área
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de projeto. Trata-se a um recinto megalítico composto por 95 monólitos, alguns dos quais decorados
por gravação.
Ao nível do património arquitetónico salienta-se a Igreja de Nossa Senhora da Boa Fé, classificada
como Imóvel de Interesse Público, através do Decreto n.º 1/86, DR, I Série, n.º 2, de 3-01-1986,
localizada na povoação de Nossa Senhora da Boa Fé, a cerca de 800 m da área de implantação do
projeto. Foi edificada no início do século XVI, tendo sofrido alterações posteriores ao longo dos
séculos XVII e XVIII. De planta retangular, com fachada voltada a norte, conserva da construção
original o portal manuelino, com um arco apontado emoldurado por um arco em cortina rematado
por pinhas e coroado por uma cruz de Santiago. A nave, de planta retangular e cobertura em
abóbada de berço, apresenta-se forrada por painéis de azulejos setecentistas com temas marianos.
Da aplicação da referida metodologia resultou o registo 16 ocorrências patrimoniais localizadas na
área de estudo, integráveis no património arqueológico, arquitetónico e etnográfico (14
arqueológicos e 2 arquitetónico/etnográfico). As ocorrências foram cartografadas e objeto da
elaboração de fichas patrimoniais individualizadas.
As ocorrências 1, 2, 3 e 9 correspondem a habitats e as ocorrências 6, 7, 8, 11 e 12 a vestígios
diversos. A ocorrência 16 é um achado isolado (fragmento de tégula) tal como a ocorrência 4
(fragmento de cerâmica de fabrico manual; lasca de sílex; percutor)
As ocorrências Bandeiras 5 (habitat) e Bandeiras 6 (achado isolado) localizam-se na área projetada
para a escombreira. Destacam-se ainda, pela sua proximidade, a ocorrência Bandeiras 3, que
corresponde a um habitat, e Cabanas (Cemitério Velho), 3 sepulturas retangulares da Idade do
Bronze localizadas no limite norte e sul da futura escombreira.
A ocorrência 15, Ponte do Lagar da Boa Fé, situa-se junto ao lagar antigo da Boa Fé e corresponde a
uma estrutura relacionada com o mesmo, que na margem esquerda arranca a partir de um muro que
suporta também uma das edificações da unidade de transformação. Tem três arcos de volta perfeita
de abertura desigual. De cronologia incerta, aponta-se pelo menos para o século XVIII. Esta ponte
servia uma antiga ligação viária entre Évora e Alcácer do Sal e localiza-se a cerca de 350 m para NE da
área de implantação do projeto.
Em resumo, a área de implantação do projeto e a sua envolvente tem elevado potencial
arqueológico, sendo reconhecida uma de ocupação humana desde a Pré-História Antiga que se
prolonga no tempo, havendo uma continuidade da ocupação do território. Destacam-se os sítios de
época pré-histórica, com uma importante presença monumentos megalíticos cuja função seria
funerária, embora o seu significado simbólico transcendesse apenas essa função sendo importantes
não só pela sua antiguidade, como por serem testemunhos da vivência de comunidades que
ocuparam a região durante milhares de anos.

Avaliação de Impactes
O EIA não identifica impactes tanto para a fase de preparação como na fase de exploração e
considera que com a realização do acompanhamento arqueológico o impacte será nulo, o que não é
correto. Tendo em consideração a proximidade do projeto às ocorrências patrimoniais considera-se
que os impactes são diretos negativos, permanentes e significativos devido à implementação da
mina e restantes infraestruturas, com as consequentes movimentações de solos, e com a afetação
direta das ocorrências Bandeiras 5 e Bandeiras 6 localizadas na área da escombreira e indireta das
ocorrências Bandeiras 3 e Cabanas (Cemitério Velho).
Também da circulação de viaturas necessárias poderão resultar impactes diretos e negativos sobre as
ocorrências patrimoniais identificadas, caso não sejam implementadas as medidas de minimização
preconizadas neste parecer, sobretudo a sinalização de todas as ocorrências a menos de 100 metros
da obra.
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Em termos gerais, a implantação do projeto implica algumas ações durante a fase de instalação e
exploração potencialmente geradoras de impactes negativos. Na verdade, ações como a desmatação
e decapagem dos solos, a escavação das cortas podem induzir impactes negativos a nível do
património, pela afetação direta de vestígios e estruturas. Refiram-se ainda a construção das várias
estruturas no projeto, nomeadamente a barragem de rejeitados e a lavaria, a abertura e/ou
reabilitação de acessos.
No presente caso, tendo em consideração o reconhecido potencial arqueológico da área não é de
excluir a possível afetação durante os trabalhos de desmatação e movimentações de solos de
ocorrências patrimoniais que não foram identificadas nesta fase da avaliação durante o trabalho de
campo.
Para além dos impactes anteriormente referidos há que ter em consideração que a exploração da
mina será feita com recurso a explosivos, escavando primeiro os degraus superiores, a partir dos
degraus já existentes, o que poderá causar impactes negativos sobre os elementos patrimoniais
existentes na área de estudo destacando-se, pelo seu elevado valor, a Gruta do Escoural e a Igreja de
Nossa Senhora da Boa Fé.
Um dos principais impactes é também a alteração do enquadramento paisagístico das ocorrências
patrimoniais devido à transformação da paisagem original já que ocorre uma transformação da
fisiografia original com predomínio de elementos antrópicos e formas topográficas originais. De
notar que, em termos patrimoniais, devem ser tidos em conta não só os impactes diretos (destruição
de ocorrências), mas o impacte negativo que um projeto desta natureza exerce na envolvente das
ocorrências, encarando-se este território como um espaço cultural mais lato e de grande
sensibilidade paisagística.
Medidas de Minimização
Medidas Específicas
1. Ocorrência Bandeiras 3– em fase prévia à obra deverão realizar-se sondagens manuais de
diagnóstico com o objetivo de verificar da existência de contextos arqueológicos
conservados. O número de sondagens e a sua localização deverá ter uma distribuição por
toda a mancha de dispersão de materiais. Caso se confirme a existência de contextos
conservados deverá proceder-se á escavação integral da área a afetar pelo projeto.
2. Ocorrência Bandeiras 5– em fase prévia à obra deverão realizar-se sondagens manuais de
diagnóstico com o objetivo de verificar da existência de contextos arqueológicos
conservados. O número de sondagens e a sua localização deverá ter uma distribuição por
toda a mancha de dispersão de materiais. Caso se confirme a existência de contextos
conservados deverá proceder-se á escavação integral da área a afetar pelo projeto.
3. Ocorrência Bandeiras 1– em fase prévia à obra deverão realizar-se sondagens manuais de
diagnóstico com o objetivo de verificar da existência de contextos arqueológicos
conservados. O número de sondagens e a sua localização deverá ter uma distribuição por
toda a mancha de dispersão de materiais. Caso se confirme a existência de contextos
conservados deverá proceder-se á escavação integral da área a afetar pelo projeto.
4. Ocorrência Bandeiras 6– em fase prévia à obra deverão realizar-se sondagens manuais de
diagnóstico com o objetivo de verificar da existência de contextos arqueológicos
conservados. O número de sondagens e a sua localização deverá ter uma distribuição por
toda a mancha de dispersão de materiais. Caso se confirme a existência de contextos
conservados deverá proceder-se á escavação integral da área a afetar pelo projeto.
5. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, de forma a colmatar
lacunas de conhecimento resultantes de condições de visibilidade reduzida ou nula, bem
como das áreas de estaleiros, caso se situem fora das áreas já prospetadas. Os resultados
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obtidos poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).
6. Os resultados obtidos poderão determinar a adoção de medidas de minimização
complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas,
entre outras).
Fase de instalação
7. Dada a existência de cavidades cársicas na área do projeto o acompanhamento deverá ser
realizados por arqueólogo com experiência neste tipo de realidades.
8. Efetuar o acompanhamento integral de todas as operações que impliquem, nesta fase,
movimentação de terras, nomeadamente desmatação e escavação. O acompanhamento
deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais do que uma frente de lavra a
decorrer em simultâneo, terá que se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
9. O acompanhamento em fase de lavra deverá ser continuado até se atingirem níveis
arqueologicamente estéreis;
10. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a
adoção de medidas de minimização complementares específicas (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efetuados no
decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela;
11. Se, em qualquer das fases (obra e exploração até níveis arqueologicamente estéreis), forem
encontrados vestígios arqueológicos, os trabalhos deverão ser suspensos nesse local, ficando
o Proponente obrigado a comunicar de imediato à tutela.
12. Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se situem até 100 m das áreas a
intervencionar de modo a ser evitada a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas.
Medidas específicas
13. Na Ponte do Lagar da Boa Fé: evitar a utilização da ponte por maquinaria afeta às atividades
de exploração mineira
Elementos a entregar à Autoridade de AIA em sede de licenciamento
14. Apresentação de plano de monotorização da Gruta do Escoural, Cromeleque dos Almendres
e da Igreja de Nossa Senhora da Boa Fé para a fase prévia à obra e ao longo do período de
exploração da mina de modo a verificar eventuais danos estruturais e avaliar da necessidade
de implementação de medidas de minimização adicionais. Este plano deverá ser
previamente submetido à DGPC e à DRC Alentejo para apreciação.
15. Apresentação do comprovativo da autorização, por parte da DGPC, para os trabalhos de
acompanhamento arqueológico da fase de exploração da mina.
16. As ocorrências identificadas no EIA devem ser integradas em planta de condicionantes do
caderno de encargos da obra.
Face ao exposto, a CA emite parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização preconizadas no EIA com as alterações introduzidas no presente parecer.

5.8. Ambiente sonoro
Situação de referência
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Foram efetuadas avaliações acústicas em 3 pontos na envolvente dos locais de exploração da mina,
designadamente R1-Mte (Herdade) da Chaminé, R2-Mte (Herdade) da Rocha e R2-Mte (Herdade) das
Sesmarias.
Os níveis medidos indicaram valores muito abaixo dos valores limite estabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído para zonas sensíveis, revelando tratarem-se de zonas muito calmas.

Avaliação de impactes
O estudo indica a possibilidade de virem a ocorrer alguns impactes negativos, na fase de instalação,
nos casarios das herdades de Sesmarias e de Chaminé. Classifica-os pouco significativos devido ao
seu caracter não permanente, propondo, não obstante, medidas mitigadoras.
Quanto aos impactes na fase de exploração, foram estimados com recurso a elaboração de mapas de
ruído decorrentes dos três cenários operativos.
Está previsto um horário de laboração para a exploração das cortas e transporte de minério para a
lavaria e de estéril para a escombreira que abrangerá os períodos diurno e entardecer; o horário
associado à lavaria prevê laboração em 3 turnos de 8 h, abrangendo por isso o período noturno;
ainda segundo o estudo, no período noturno, apenas se associa a laboração do estágio de flutuação
da lavaria que envolve equipamentos pouco ruidosos.
Foram identificados os seguintes impactes negativos:
- no local R3-Monte das Sesmarias e R1- Monte das Chaminés e nas habitações mais expostas
da povoação de Casas Novas, aquando da exploração da corta das Casas Novas;
- no local R3-Monte das Sesmarias, devido à proximidade do acesso previsto dos camiões à
corta de Casas Novas.

Medidas de minimização
Para além das medidas previstas no estudo, entre as quais se destacam
i)
ii)

iii)

as interdições de realização de trabalhos, relativos à fase de instalação, no período
noturno e,
a colocação, na fase de exploração, de barreiras acústicas eficazes, a norte da corta
de Casas Novas, a fim de conferirem proteção ao Monte das Sesmarias e às
habitações mais expostas da povoação de Casas Novas,
a interdição de realização de qualquer trabalho de exploração, durante o período
noturno, exceto o funcionamento do estágio de flutuação da lavaria, não envolvendo
a utilização de maquinaria ruidosa,

considera-se de acrescentar,
- na fase de instalação, em face da duração prolongada (14 meses), a interdição dos
trabalhos que envolvam a emissão de ruído, não só no período noturno mas também no
período entardecer, para proteção da população local;
- a utilização do novo acesso à corta de Casas Novas, solicitado pela Comissão e apresentado
em aditamento ao EIA em Janeiro 2013, que se afasta do Monte das Sesmarias, minimizando
assim os incómodos decorrentes da passagem dos camiões de transporte;
- a interdição de realização de qualquer trabalho de exploração, não só no período noturno
mas também no período entardecer, exceto o funcionamento do estágio de flutuação da
lavaria sem envolver a utilização de maquinaria ruidosa.
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Plano de Monitorização
O Plano relativo ao ruído deverá seguir as recomendações constantes do documento “Notas Técnicas
para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, APA, Novembro de
2009.
Não se prevê necessidade de nova avaliação acústica no ano “0” para obtenção de novos valores de
referência, contrariamente ao referido no estudo (pág. V.2 do relatório síntese), considerando-se
contudo necessária
- na fase de instalação, a apresentação de comprovativos e verificação no terreno de que os
trabalham cessam nos períodos entardecer e noturno;
- na fase de exploração, a apresentação de comprovativos (entre os quais registos
fotográficos tirados no local)
- da colocação das barreiras acústicas previstas e sendo requerida a avaliação da sua
eficácia, com recurso a medições acústicas, a serem realizadas no Monte das
Sesmarias e num ponto localizado junto às habitações mais expostas da povoação de
Casas Novas,
- da não realização de trabalhos nos períodos entardecer e noturno, à exceção do
funcionamento do estágio de flutuação da lavaria que não envolva maquinaria
ruidosa,
- da passagens de camiões, afetos à exploração, no novo acesso alternativo à corta
de Casas Novas que se afasta do Monte das Sesmarias.

5.9. Qualidade do ar
Situação de Referência
A caracterização da qualidade do ar da área em estudo teve por base os dados disponibilizados pela
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para os poluentes SO2, NO2, O3, PM10, PM2,5 , para a estação
de Terena, entre os anos 2005 e 2010, permitindo os resultados constatar que:
- para o poluente SO2, não houve qualquer excedência para os valores limite horários - 350
μg/m3, diários - 125 μg/m3, ou do limiar de alerta (medido em três horas consecutivas) - 500
μg/m3;
- para o poluente NOx, não houve igualmente qualquer excedência do valor limite anual - 40
μg/m3 ou do valor limite horário - 200 μg/m3;
- relativamente ao poluente O3, o valor alvo 120 μg/m3 foi excedido, tendo, no entanto, o
número de excedências sido muito inferior ao número limite legal estabelecido (25
excedências); o limiar de informação 180 μg/m3 e o limiar de alerta 240 μg/m3 não foram
atingidos no período a que se referem os dados (2005 – 2010);
- as concentrações médias anuais de PM10 não atingiram o valor limite anual - 40 μg/m3.
Relativamente ao valor limite diário - 50 μg/m3, houve entre 2005 e 2010 ultrapassagens em
praticamente todos os anos, mas sempre em número total anual inferior a 35 dias/ano civil
(valor limite estabelecido);
- quanto ao poluente PM2,5, os valores anuais disponibilizados pela APA mostram que os
mesmos foram, entre 2005 e 2010, sempre inferiores a 25 μg/m3, valor alvo estabelecido no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro.
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- para a Zona do Alentejo Interior, o IQAar (Índice de Qualidade do Ar) mais recente diz
respeito a dados obtidos durante 253 dias, na estação de Terena, no ano de 2010. Os valores
mostram que se obteve a classificação de Muito Bom em 34 dias, de Bom em 176 dias, de
Médio em 36 dias e de Mau num dia.
Foram, ainda, monitorizadas, durante 2 dias, as concentrações diárias de PM10 no Monte das
Sesmarias e durante 10 dias consecutivos, no Monte da Chaminé, tendo-se constatado em qualquer
um destes locais, que os resultados foram muito inferiores ao valor limite diário de 50 μg/m3 e
inferiores ao valor limite anual de 40 μg/m3.

Impactes ambientais
Fase de instalação
Os impactes na qualidade do ar relacionados com a indústria extrativa a céu aberto são
fundamentalmente provocadas pela emissão de partículas para a atmosfera, em particular de
partículas respiráveis (PM10); observar-se-á um aumento da concentração de PM10 na atmosfera, em
resultado da circulação de máquinas e veículos em acessos não pavimentados, da movimentação de
terras e solos e da criação de superfícies desprovidas de vegetação para implantação das
infraestruturas mineiras.
Em dias secos particularmente ventosos e com alguma intensidade de circulação de veículos afetos
às obras, poderão ser originados níveis de empoeiramento que façam incrementar as concentrações
de poeiras na atmosfera para valores acima das condições normais, embora não se preveja que
possam vir a ser atingidos os valores limite legalmente estabelecidos junto aos principais sectores
sensíveis situados na envolvente da área do projeto, tais como, os núcleos populacionais de Nossa
Senhora da Boa Fé, a Herdade das Sesmarias, a Herdade da Chaminé e, mais a Sul, a povoação de São
Brissos.

Tendo em conta as condições meteorológicas mais frequentes da região (ventos a soprar de NW e
NNW), são esperados, para a fase de instalação, impactes negativos, de reduzida magnitude,
cumulativos e pouco significativos na qualidade do ar da envolvente da área de implantação do
projeto, nomeadamente, junto aos recetores sensíveis, não obstante se considerar necessária a
adoção de medidas mitigadoras eficazes para evitar um impacte localizado com possíveis
repercussões significativas no coberto vegetal existente e a introduzir na área de implantação do
projeto.

Fase de exploração
Nesta fase, será a emissão de poeiras a principal causa de alteração da qualidade do ar, não só a
resultante da circulação de veículos e equipamentos de extração nos acessos interiores, como
também a proveniente das superfícies desprovidas de vegetação, que estarão sujeitas à erosão
eólica, e a oriunda das ações de perfuração de rocha e das ações de britagem.
De acordo com o relatório de Ensaio do nível de Partículas no Ar Ambiente, no Âmbito do
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental deste projeto, verifica-se a existência de duas
zonas, identificadas como pontos de monitorização AR1 (Sesmarias) e AR2 (Monte da Chaminé),
onde existem recetores sensíveis, nomeadamente:
- AR1 localizado a Norte e a uma distância de 150 m da futura Corta de Casas Novas; e
- AR2 onde existem duas zonas sensíveis, uma a 400 m a Norte da futura Corta da Chaminé e
outra a 500 m a Nordeste da futura Corta de Casas Novas.
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Os ventos mais frequentes sopram de NW e NNW, com frequências médias anuais de 16,2% e 15%,
respetivamente, apesar de não serem muito frequentes os ventos do quadrante Sul ou Sudeste,
ocorrerão impacte negativos ao nível da qualidade do ar nos locais AR1.
No EIA nada é indicado relativamente a estes recetores sensíveis, sendo os mesmos apenas referidos
no Relatório de Medição de Partículas em Suspensão (PM10), anexo ao EIA, não sendo, assim,
apresentada qualquer classificação relativamente aos impactes ao nível da qualidade do ar junto
destes recetores.
Nada é referido no EIA relativamente aos impactes ao nível da Qualidade do Ar, em resultado da
utilização de reagentes na Flutuação (fase do processamento mineral previsto para a lavaria, onde se
prevê ocorrer os estágios de separação hidrogravítica e flutuação).

Fase de Desativação
Após a implementação das medidas de recuperação paisagística previstas no PARP, à medida do
desenvolvimento do coberto vegetal na área do projeto, deverão cessar os impactes neste domínio.
Nesta fase, os impactes na qualidade do ar serão classificados como negativos, diretos, temporários,
de baixa magnitude, cumulativos e pouco significativos.

Medidas Minimizadoras
Consideram-se corretas e adequadas as medidas minimizadoras indicadas para a fase de instalação
(páginas IV.102 e IV.103, do Volume II); quanto às medidas preconizadas para a fase de exploração
(páginas IV.103 e IV.104, do Volume II), solicita-se que seja apresentada em fase de exploração á
Autoridade de AIA uma avaliação de impactes para os recetores sensíveis identificados no Relatório
de Medição de Partículas em Suspensão (PM10), Volume III anexo VI do EIA. Quanto às medidas
previstas para a fase de desativação, consideram-se corretas as medidas minimizadoras propostas
(página IV.104, também do Volume II).

Plano de Monitorização
Não obstante a inclusão de eventuais alterações após a receção da informação solicitada acerca das
especificações técnicas do elemento IF-56, consideram-se adequados os locais de monitorização
propostos (ver figura V.I.I), devendo os métodos de referência para a amostragem e medição ser os
estabelecidos no DL 102/2010, de 23 de Setembro. A programação das amostragens deve ser
realizada em alturas em que não esteja prevista precipitação, devendo ser anotadas as condições
meteorológicas verificadas aquando dos ensaios. Relativamente aos parâmetros a monitorizar,
deverá ser incluído, para além dos propostos no EIA, nomeadamente, PM10; As; Cd; Ni e Pb, nos
vários locais assinalados na figura V.I.I do EIA, o poluente PM2,5 no Monte das Sesmarias e no Monte
da Chaminé.

5.10. Paisagem
Todos os componentes do projeto da mina (Cortas das Casas Novas e Chaminé, anexos mineiros,
barragem de rejeitados e escombreira de estéreis), inserem-se integralmente na Unidade
Homogénea de Paisagem denominada “Serra de Monfurado”, apresentando toda a área de
intervenção uma certa homogeneidade, quer em termos de relevo, quer em termos de vegetação,
embora a corta das Casas Novas se localize numa zona de vale encaixado, enquanto a corta das
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Chaminé se localiza numa zona de relevo mais suave, assim como a barragem de rejeitados e a zona
de escombreira.
Em termos de coberto vegetal, toda a área de intervenção encontra-se quase na totalidade coberta
por povoamentos de sobreiros e azinheiras, embora se verifique algumas zonas de clareira,
essencialmente na zona destinada à barragem de rejeitados e zonas de olival próximo da zona de
Casas Novas.
A ribeira de S. Brissos assume um papel importante na paisagem, pois está associada a uma galeria
ripícola bem desenvolvida com alguma expressão e que se desenvolve ao longo do vale, onde se
localiza a corta das Casas Novas.
Em termos de população, nas proximidades da mina e localizadas a Norte e Nordeste, existem as
povoações de Casas Novas, e N. S.ª da Boa Fé, sendo que mais para Sul e Este se localizam Forros da
Carvalha e São Brissos.
Dado que a área do projeto se localiza num sítio classificado “Serra de Monfurado” com a presença
da ribeira de São Brissos, classificada no PIER do Sítio Monfurado como área de proteção prioritária,
ao contrário do referido no EIA, considera-se que toda a zona afetada pelo projeto apresenta uma
qualidade paisagística moderada a elevada. Apesar do EIA referir a existência de áreas de eucaliptos,
e com isso a redução da qualidade visual, conferindo assim menor qualidade visual a toda a área,
considera-se que tal não será relevante, pois as áreas de eucaliptos não se encontram nas
proximidades da área afetada pelo projeto. Em conclusão, considera-se que grande parte da área do
projeto se localiza numa zona de paisagem com qualidade moderada a elevada, à exceção de parte
da barragem de rejeitados e da escombreira, que se insere numa zona de qualidade baixa a
moderada, pelo fato de apresentar menor densidade de vegetação.
Em termos de sensibilidade ambiental, e dado que o projeto contém zonas de relevante valor
ecológico relacionadas com a presença de estruturas vegetais que servem de suporte a várias
espécies faunísticas, incluindo povoamentos de sobreiro e azinheira, a CA considera que a área do
projeto é muito interessante. Ressalva-se o fato de a corta de Casas Novas se inserir no SIC de
Monfurado e como tal, ao contrário do referido no EIA, considera-se que a área afetada pelo projeto
apresenta uma sensibilidade paisagística moderada a elevada.
De acordo com o referido no EIA, a área afeta ao projeto da mina, principalmente parte da barragem
de rejeitados e da escombreira, encontra-se exposta visualmente para a Estrada Municipal 1079. A
partir de alguns pontos localizados mais a Sul da povoação de São Brissos haverá acesso visual à
escombreira, principalmente durante a fase final de deposição de rejeitados.
A partir de Casas Novas, Foros da Carvalha e de alguns troços rodoviários, existem alguns locais a
partir dos quais será possível aceder visualmente às cortas de exploração, essencialmente à Corta de
Casas Novas. Assim, considera-se, tal como referido no EIA, que dada a dimensão da área afeta ao
projeto e aos pontos dos quais se espera aceder visualmente às infraestruturas, a área do projeto
tem uma baixa acessibilidade visual.
Segundo a avaliação apresentada no EIA, a capacidade de absorção visual da paisagem onde se
insere a mina é moderada, tendo em conta os principais pontos de acessibilidade visual sobre a área
(povoações de São Brissos, N. Sr.ª da Boa Fé e a EM 1079). Contudo, e ao contrário do referido no
EIA, considera-se que, dada a exposição visual da Corta de Casas Novas perante a povoação de N. Sr.ª
da Boa Fé e a EM 1079, a capacidade de absorção será moderada a reduzida.

Análise de Impactes
Fase de instalação
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Durante esta fase, os impactes associados à paisagem estão diretamente relacionados com a
desorganização espacial decorrente da montagem de equipamentos, construção dos anexos e
circulação de maquinaria pesada e ainda da desmatação da corta das Chaminé e a disposição dos
escombros, construção de acessos previstos para o interior da área mineira.
A função desta paisagem irá progressivamente ser alterada, principalmente quando se registar a
remoção do coberto vegetal (abate de sobreiros e azinheiras), constituindo esta ação um impacte
negativo muito significativo mas minimizável através da implementação das medidas de
compensação que correspondem à plantação de várias manchas de sobreiros e azinheira.
Dada a complexidade do projeto e seus componentes; cortas, barragem de rejeitados, escombreira,
anexos industriais e respetivos acessos, e ainda à forma concertada no tempo (previsão de 14 meses)
como as várias componentes serão executadas, o impacte na paisagem será negativo e significativo,
mas de magnitude reduzida devido à baixa acessibilidade registada na área de intervenção.

Fase de exploração
No início da fase de exploração os impactes na paisagem continuarão a sentir-se, mas de forma
menos concentrada, dado que as infraestruturas estarão á data todas construídas e normalizadas em
termos espaciais e de funcionalidade, diminuindo a intensidade dos impactes anteriormente
identificados na fase de instalação.
Nesta fase, os impactes na paisagem estão relacionados com as escavações nas duas cortas (90 m na
corta de Casas Novas e 120 m, na corta de Chaminé), a construção da escombreira e a presença dos
edifícios que entretanto estarão concluídos.
A construção da escombreira implicará um impacte visual negativo na paisagem, mas face à escolha
do local, mais ou menos encaixado num vale, o impacte será pouco significativo e minimizável ao
longo da sua construção, através do faseamento da integração paisagística.
Os impactes visuais da barragem decorrem essencialmente da construção dos dois paredões,
constituindo assim um elemento inerte com cerca de 21 m.
A deposição dos rejeitados em pasta na barragem permitirá, no seu encerramento, ter um elemento
integrado na paisagem através da aplicação de material vegetal, minimizando assim na fase de
encerramento, os impactes na paisagem.
Em simultâneo, e dado que os rejeitados passarão a serem utilizados na barragem de rejeitados,
como material inerte, o volume da escombreira será substancialmente menor e assim o impacte
visual será também reduzido de forma significativa.
Os impactes na paisagem serão de algum modo minimizáveis, através da plantação de sobreiros e
azinheiras destinadas a compensar o abate das espécies existentes nas áreas afetas ao projeto.
A correta implementação do PARP (devidamente reformulado, conforme referido no presente
parecer) assim como a alteração da proposta apresentada para a barragem dos rejeitados, os
impactes serão ainda mais minimizados durante a fase de exploração e consequentemente na fase
de desativação.
Em conclusão, e relativamente à paisagem, considera-se que a viabilidade do projeto em termos
ambientais estará dependente da alteração do projeto da barragem de rejeitados, o que contribuirá
também para a redução do volume da escombreira e assim os impactes na paisagem, apesar de
negativos, serão muito menos significativos e minimizáveis ao longo do tempo de vida útil da mina. A
execução do PARP de acordo com o definido no projeto apresentado e com as reformulações
solicitadas, permitirá também conseguir ao longo do tempo da mina, um equilíbrio paisagístico,
mesmo que a médio longo prazo, essencialmente através da plantação de sobreiros e azinheiras nas
manchas da zona envolvente á área da mina.
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De um modo geral concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA, sendo que em
alguns casos as mesmas foram reformuladas e apresentadas de seguida. Alguma das medidas de
minimização apresentadas no EIA são por si só, elementos do projeto e como tal serão executadas,
não conferindo assim medidas de minimização válidas no presente parecer.

Fase de Desativação
Durante esta fase do projeto, os impactes na paisagem serão pouco significativos, e minimizáveis em
função do grau de recuperação que se vier a atingir nesta fase.
Nesta fase, e apesar de ocorrerem alguns trabalhos de recuperação e desmantelamento dos anexos,
os impactes na paisagem serão negativos mas pouco significativos.
O encerramento da escombreira e da barragem de rejeitados contribuíram significativamente para
uma maior redução dos impactes na paisagem.

Medidas Minimizadoras
Fase de instalação
•

•

•

•

•

Os edifícios anexos deverão obedecer a adequado(s) projeto(s) de arquitetura, tendo em
conta a qualidade construtiva e visual dos materiais a utilizar para o efeito e as características
paisagísticas locais, no âmbito dos requisitos legais em vigor, a avaliar em sede própria de
licenciamento;
O local de construção dos edifícios anexos deverá ser confinado à área definida no projeto,
impedindo a ocupação das áreas envolventes. O estaleiro afeto às obras de construção
deverá ser instalado dentro da área afeta aos anexos;
O estaleiro e todos os equipamentos da obra de construção da barragem de rejeitados
deverá ser localizado dentro da área que será afetada à albufeira. Esse estaleiro,
equipamentos de obra e todos os seus materiais, deverão ser totalmente removidos do local,
antes das ações de impermeabilização do leito da albufeira;
A deslocação de viaturas e equipamentos para os locais em obra deverá fazer-se
exclusivamente pelos caminhos existentes, podendo admitir-se a abertura de novos acessos,
se tal for imprescindível para a movimentação de determinados equipamentos;
Deverá ser exigido às empresas construtoras um Plano de Gestão Ambiental da Obra que
contemple as medidas estalecidas neste descritor. Esse plano deverá ser aprovado e a sua
implementação fiscalizada pela empresa detentora da concessão mineira.

Fase de exploração
•

•

•

•

A par com o desenvolvimento metódico da exploração, devem implementar-se as medidas
de recuperação ambiental e paisagísticas definidas no PARP, de acordo com o faseamento e
com as metodologias indicadas nesse plano;
Desencadear a recuperação ambiental e paisagística das cortas logo que estas apresentem
zonas de exploração desativadas, nas quais as ações de recuperação possam ser realizadas
sem serem afetadas pela exploração, seguindo a metodologia definida no PARP;
Deverão ser concretizadas no mais curto espaço de tempo possível as plantações de sobreiro
e azinheira previstas para a área de implantação do projeto, de acordo com a metodologia de
plantio definida no PARP;
Para além do acompanhamento destas áreas de plantio, deverá ser preservada e fomentada
a vegetação arbórea e arbustiva existente nas zonas da área de implantação do projeto para
as quais não está programada qualquer intervenção mineira;
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•

Seguir a metodologia do projeto de formação da escombreira. Deste modo, os escombros
deverão ser depositados, de forma a tirar partido das depressões do terreno para
proporcionar estabilidade e reduzir a exposição visual da escombreira;

Fase de desativação
•
•

Implementar as medidas indicadas no PARP para esta fase, assegurando a concretização do
objetivo de revitalização biológica de todo o espaço afetado;
Proceder à manutenção do espaço e à monitorização dos elementos em recuperação, de
acordo com as indicações do PARP.

5.11.Impactes Residuais, indiretos e Cumulativos
Tal como foi mencionado no capítulo 5. “Avaliação do EIA”, a CA considera que, por ser um projeto
de execução, o EIA deveria ter informação mais detalhada e concretizada.
Esta falha aplica-se também à identificação dos impactes residuais, indiretos e cumulativos. Todos os
descritores ambientais estão interdependentes formando um sistema funcional, pelo que a
perturbação de um deles forçosamente influenciará os descritores a montante e a jusante do
sistema.
Esta situação está nitidamente centrada na barragem de deposição de resíduos que, para além da
criação de impactes negativos diretos na água superficial e subterrânea e até eventual afetação da
população humana próxima devido ao consumo de água superficial ou de furos e/ou de peixe e/ou
moluscos e animais que se alimentem dela, afetará também todos os valores naturais a jusante.
Com esta solução técnica proposta no EIA, por exemplo, não é assegurado que as colónias de
morcegos, espécies com elevado valor de conservação (pertencem ao Livro Vermelho dos
Vertebrados) e presentes no abrigo Nogueirinha e outros – não serão afetados por contaminação.
Este facto é particularmente grave quando no EIA é assumido que a barragem de rejeitados com
cobertura com água proposta permaneceria no local após o término da exploração. O seu efeito
cumulativo sobre os morcegos seria assim prolongado muito além dos cinco anos do projeto. Não é
estimado o tempo de vida da barragem, sendo expetável a degradação das condições de
armazenamento dos rejeitados e água de cobertura e da barragem.
Por outro lado, considera-se que o risco de rotura do paredão ou a eventual contaminação dos
ecossistemas por infiltração devido à degradação da membrana que impermeabiliza a barragem
serão bastante elevados a longo prazo. Acresce que, após o tempo de vida útil previsto para a
exploração mineira não estão garantidas as necessárias medidas de manutenção da barragem de
rejeitados, designadamente, a manutenção da camada de água sobre os mesmos
Sendo a linha de água da barragem de rejeitados afluente da ribeira de S. Brissos, aquela questão
assume particular relevância, nomeadamente para o grupo dos peixes e eventualmente dos bivalves.
É de realçar que acidentes deste tipo já aconteceram, recorde-se por exemplo o de 25 de Abril de
1998, onde ocorreu uma rutura da barragem de rejeitados da mina de pirites de Aznalc—llar, em que
cerca de cinco milhões de m3 de águas e lodos tóxicos foram derramados no rio Agrio.
Esta rutura provocou uma onda de água e lodos tóxicos contendo grandes quantidades de materiais
tóxicos sobre tudo, chumbo, zinco e cobre (que são resultado do processo de extração de pirites),
afetando o leito dos rios Turbio, Guadiamar e braços de Gualdalquivir. Os primeiros 40Km,
receberam o impacto direto dos lodos de pirite, que se depositaram nas suas ribeiras. O resto dos
leitos receberam águas ácidas que se diluíram e aumentaram o nível das águas do rio Gualdalquivir,
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onde o pH detetado era extremamente baixo. Contabilizaram-se cerca de 37.405 toneladas de peixe
e caranguejo morto.
Assim, considera-se que, caso se adotasse esta solução técnica para os rejeitados e acontecesse um
acidente deste tipo, verificar-se-iam impactes negativos muito significativos e não passíveis de
minimização ou de compensação quer na água superficial e subterrânea, quer na população humana,
quer nos valores naturais (flora e vegetação e fauna).
A solução de deposição de rejeitados em pasta proposta pela CA, pelo contrário, permitirá reduzir a
ocorrência, significância e probabilidade de impactes negativos mencionados antes.

6.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, de 19 de Fevereiro a 16 de Abril de 2013 tendo
sido realizada uma reunião de técnica de esclarecimento na Câmara Municipal de Évora, no dia 5 de
Abril.
A documentação relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada
para consulta nos seguintes locais:
- Agência Portuguesa do Ambiente.
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
- Câmara Municipal de Évora.
O Resumo não Técnico esteve disponível para consulta na Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé.

Participaram na consulta:
Autarquias:
• Câmara Municipal de Évora.
• Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
• Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé.
Entidades:
•

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.
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• ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.
• EP - Estradas de Portugal, S.A.
• Turismo de Portugal, IP.
Organização Não Governamental de Ambiente e Equiparadas (ONGA):
• Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza.
Cidadãos, exposições apresentadas por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedro Sanches Duarte e Andrea Morgenstern;
Imme van den Berg;
Joaquim Gil Neve;
José Rodrigues dos Santos;
Maria de Fátima Rodrigues Palma;
Francisco Bisca;
Philippa Mollet;
Ana Cardoso Pires,
Hnas Welling;
José Lima;
Luisa Costa Gomes;
Álvaro Marques e José Marques;
António Mira, Tiago Marques e Rui Lourenço.

Das exposições recebidas durante o período Consulta Pública ressalta o facto da informação
disponibilizada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ser insuficiente para conhecer e avaliar os
impactes resultantes da implementação deste projeto.
Genericamente, a posição face ao projeto é muito crítica questionando-se muitos aspetos,
nomeadamente:
Localização deste projeto na envolvente duma área com valores que levaram à sua
classificação na Rede Natura 2000;
• Mais-valias socioeconómicas com a sua implementação;
• Impactes previstos na fase de exploração;
• Preocupações acrescidas na fase de pós-encerramento, responsabilidade pela manutenção
das infraestruturas (escombreira e barragem de rejeitados);
• Monitorização, responsabilização e reparação de danos ambientais causados.
Estas preocupações resultam de um vasto conjunto de questões colocadas nos pareceres
apresentados que se agruparam por temas/fatores ambientais que abaixo se enunciam:
•

Licenciamento:
Questionou-se:
Sendo a empresa proponente uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada a 5
000 EUROS poderá garantir a boa execução e bom término do projeto no que concerne ao
respeito dos compromissos sobre a laboração e o encerramento, nomeadamente nos
aspetos ambientais?
No que se refere às Royalties:
−

−
−

O que justifica a diminuição da taxa de royalties dos habituais 5% para 4%?
As royalties são calculadas sobre o valor total da venda efetiva do ouro, ou sobre o resultado
operacional de empresa (subtraindo portanto, ao valor da venda os custos da exploração).
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Quem controla e como a quantidade de ouro efetivamente extraída no final do processo (em
Aljustrel)?
Projeto:
Questionou-se o momento, antes ou depois do licenciamento, em que será dado a conhecer a
delimitação exata do perímetro do terreno efetivamente utilizado pelo concessionário e a definição
da propriedade dos terrenos intervencionados.

Socioeconomia:
Acessibilidades
As principais questões relacionadas com este aspeto prenderam-se com os impactes relacionados com o
tráfego de pesados associados à mina (qualidade do ar com acréscimo de veículos em circulação, stress,
ruído, etc.) a segurança e os danos (degradação de viaturas por má manutenção das vias, fissuras devidas à
trepidação por circulação de veículos pesados, etc.).
Questionou-se qual a regularidade que deverá a empresa proceder a reparações dos pavimentos utilizados
fora da sua área de concessão.
Salientou-se a não avaliação do transporte de explosivos.
Propuseram-se alternativas de acesso à mina, designadamente a construção de um novo acesso com
condições técnicas para suportar o tráfego de pesados.
Incomodidade (Qualidade do Ar / Ruído)
Existência de recetores sensíveis na envolvente da pedreira: Casas Novas, Boa Fé, S. Brissos e alguns
Montes (Sesmarias, Chaminé) alguns a cerca de 700 m da corta de Casas Novas.
Ruído
Não é apresentado um cenário de ruído máximo previsível em torno dos aglomerados mais próximos que
permita perceber qual o grau de incomodidade a suportar pelos habitantes durante o período diurno
onde, para além das explosões nas cortas (prevê-se um expressivo consumo de 340 toneladas de
explosivos/ano), da circulação constante de uma frota de camiões que efetuará o transporte de inertes
para a escombreira, a qual atingirá os 31 veículos no 4º ano de exploração, não entrando em conta com o
transporte (diário?) de explosivos, e a propagação do som resultante da trituração dos materiais retirados
das cortas, propiciada por um relevo pouco acentuado em especial durante o período noturno, se fará
sentir com alguma regularidade e intensidade, na medida em que esta estrutura estará em funcionamento
durante 16 horas por dia.
Vibrações
Questiona-se sobre o impacto das vibrações dos rebentamentos (dois por dia) designadamente na Igreja
de Nossa Senhora da Boa Fé, monumento classificado do século XVI, situado a menos de 1 km da mina e
na povoação de Casas Novas.
Questiona-se acerca de estudos efetuados que garantam que os rebentamentos realizados no veio de
“rocha resistente” com “foliação NW-SE” (precisamente a orientação da mencionada Rua das Casas Novas)
não vão afetar as habitações.
Poeiras
No que respeita às poeiras é apresentado um estudo de dispersão das mesmas, tendo em conta os ventos
dominantes existentes na região. Contudo, em situações de alteração da sua direção dominante ou
quando haja ineficiência no processo de minimização de poeiras na estrutura de exploração, os mesmos
não são impeditivos de que uma parte significativa das poeiras produzidas possa afetar a população local,
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assim como a atividade agrícola, e o montado questionando-se se foram realizados estudos sobre estas
questões. Salientam-se ainda a libertação de poeiras decorrente dos rebentamentos e da britagem.
Pergunta-se se está prevista a filtragem do ar e proteção dos trabalhadores?
Questiona-se acerca da eficácia real das medidas de contenção de poeiras anunciadas e que outras
medidas concretas de minimização desse impacto na qualidade do ar podem ainda ser tomadas no
sentido de evitar no futuro graves problemas de saúde pública entre os residentes na zona; sobre as
monitorizações previstas, em termos de saúde das populações e respectivos haveres ao longo do
período de exploração e sobre seguros ou garantias bancárias que cubram eventuais danos.
Impactes sociais e económicos
Emprego
Sendo a criação de emprego prevista um impacte positivos do projeto as preocupações expressas
incluíram as seguintes questões:
Dos 135 empregos diretos previstos, quantos serão a tempo integral durante os seis anos?
Qual será o tipo de contrato de trabalho (avenças, termo certo, sem termo certo)?
Como se repartirá a massa salarial (em percentagem) por categorias e qual o plano social
previsto para os trabalhadores no encerramento da mina?
• Qual a repartição em percentagem da massa salarial por categorias (qualificações) e
nomeadamente entre pessoal dirigente e de execução?
• Qual o plano social que a empresa prevê para os trabalhadores no fim da vida da mina?
Outras questões:
•
•
•

Questionou-se se na avaliação custo /benefício foram tidos em conta os custos monetários e os riscos
ambientais envolvendo a monitorização e a manutenção das diversas estruturas durante várias décadas,
nomeadamente, o desentupimento e restauração de múltiplos canais de drenagem e escoamento,
controlo do nível das águas contaminadas e sua eventual transferência para centros de descontaminação,
conservação da geomembrana, paredões e bacias?
E salientou-se:
−
−

−

−

Redução do valor dos terrenos e condicionamentos à edificação a jusante da barragem de
rejeitados.
Riscos ambientais de contaminação dos recursos hídricos que poderão pôr em causa a
viabilidade das explorações agrícolas (em caso de acidente utilização do solo poderá ficar
inviabilizada por um ano e os furos por cerca de 3 meses numa área de cerca de 27 km2 do
concelho).
O reduzido período temporal de exploração das duas cortas, de 5 anos, não é um projeto que
promova a longo prazo a fixação de jovens na região, contrariando a evolução etária da
população, e muito menos se constitui como polo dinamizador de outros polos industriais já
que não existe qualquer garantia de que as empresas locais possam beneficiar direta ou
indiretamente com a presença da exploração.
Questiona-se acerca das metodologias utilizadas para estimar quantitativamente os efeitos
económicos e sociais.

Ecologia:
Os principais aspetos focados foram:
−
−

Proximidade do Sítio de Interesse Comunitário Serra de Monfurado
que integra a Rede Natura 2000.
Alterações aos Instrumentos de Gestão Territorial permitindo a
exploração mineira no sítio da Rede Natura.
67

Parecer da Comissão de Avaliação

−

−

−

−

−

−
−

Não terem sido tidos em conta valores naturais patentes na Planta
de Habitats do Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado (PIERSM) nem as
orientações e medidas de gestão previstas no Programa de Gestão para os Valores Naturais
desse Plano.
A perturbação na fauna associada á movimentação e presença
humana, níveis elevados de poeiras e ruído, contaminação e interferência com recursos
hídricos, afetação de galerias ripícolas podendo reduzir a biodiversidade existente na área do
projeto.
Existência de abrigos de morcegos de interesse nacional acerca de
3km do local do projeto (toda a área de implementação do projeto está no interior da área
de atividade dos morcegos (alimentação, etc.) donde todo o projeto irá afetar de forma
muito negativa, muito significativa, prolongada no tempo e irreversível o maior valor de
Conservação do Sítio do Monfurado)
Muitas outras espécies de interesse comunitário que ocorrem na
área do projeto e envolvente poderão no Verão, quando a água é mais escassa frequentar
assiduamente a barragem de rejeitados.,
O projeto não demonstra nem garante, igualmente, a ausência de perturbação durante o
período de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração, nem a inexistência de
deterioração das áreas de repouso das espécies de interesse comunitário.
Arranque de cerca de 5000 árvores de espécies protegidas
(sobreiros e azinheiras).
Questiona-se o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP)
- proposta de revegetação, o projeto de replantação dos sobreiros e azinheiras abatidos
(dando origem a uma diminuição da área do montado, localizando as novas arvores numa
zona de risco de acidente – a jusante da barragem de rejeitados, utilização da água residual
das cortas para rega, eficácia do plano, período e responsabilidade pela manutenção /
acompanhamento.

Solos:
As questões colocadas relacionam-se com as pargas: sua localização, como se evitará a sua contaminação
pelas poerias e se a sua dimensão (a terem um máximo de 3 m de largura por 1,5 de altura - dimensões
que alguns autores julgam excessivo sobretudo quando se prevê imobilizações prolongadas na maioria das
pargas), permitirá realizar as previstas ações anuais de arejamento integral dos solos armazenados perfaz
53 km de pargas.

Recursos Hídricos:
Os aspetos contemplados nas exposições apresentados expressaram a sua preocupação com:
O desvio das duas linhas de água que confluem na corta das Casas Novas:
−
−
−

−

Os dados apresentados não constituem um verdadeiro projeto de execução e as obras irão
causar impactes negativos ao nível da flora, dos solos (erosão) e da paisagem.
Faltam elementos e cálculos de natureza geológica e geotécnica e estruturais bem como
projetos de pormenor das obras de arte.
Existem dúvidas quanto ao rigor do traçado em planta, pois a faixa a afetar na Serra da Loba
(ribeiro secundário) será muito maior do que a largura da vala, bem como os seus impactes
ambientais nomeadamente na geologia dos solos a escavar (mais rochosos na serra).
O traçado deste ribeiro termina na encosta da serra da Loba, a cerca de 150m da Ribeira de
S. Brissos, numa pequeníssima linha de água que desce a encosta com grande declive. A não
regularização com obras de correção torrencial irá provocar estragos na referida encosta.
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Não parece ter sido feito levantamento e reconhecimento de campo.
O troço final do ribeiro da Giesteira (ribeiro principal) está incorreto.
Como serão intercetados os caudais dos dois ribeiros desviados que continuaram a afluir à
corta das Casas Novas, incluindo o efluente da ETAR, uma vez que parte das bacias
hidrográficas não será desviada? Se não foram desviados implicará o volume de descargas na
Ribeira de S. Brissos.
− Não é claro se o desvio será temporário ou definitivo.
Sugestões:
−
−
−

- Desvio do Ribeiro da Giesteira mais curto e menos dispendioso, evitando a interferência com o
caminho existente junto à Ponte do Lagar.
- Desvio do ribeiro mais pequeno: seja desviado junto á corta das casas Novas e no interior desta
mediante a construção de uma vala de cintura no talude da corta, a cortas adequadas para o
escoamento por gravidade para a corta de S. Brissos. Esta terá de ser a solução a adotar para
desviar as águas da parte da bacia não intercetadas pelos desvios (ou será bombagem?) apenas
seria necessário construir uma vala maior. Esta alternativa além de menos dispendiosa evitaria os
impactes que uma vala de 700m de comprimento e 5,5 de largura implicaria na Serra da Loba
(área incluída na Rede Natura).
havendo a necessidade de se
− da existência de algum estudo de impacte de um consumo continuado de quase 10
000m3/mês, durante 5 anos, num ecossistema como a serra de Monfurado.
Possível afetação da c para abastecimento público de S. Brissos devido aos consumos de água
elevados (extraídos das captações a fazer) e a profundidade das cortas com rebaixamento dos
níveis freáticos.
− Questiona-se se está prevista a monitorização dos efeitos do consumo nas encostas que
alimentam o aquífero, sobre a suspensão imediata da atividade dos furos se se verificarem
anomalias a montante e alternativas a este sistema de captação?
Qualidade da água
Os eventuais problemas de contaminação das águas foi uma das questões tratadas mais insistentemente
nos pareceres apresentados.
Designadamente:
−
−
−

−
Cortas:
−
−

−
−
−

Sabendo que serão utilizados produtos altamente tóxicos que estudos foram efetuados para
determinar o grau da sua penetração nos lençóis aquáticos e cursos de água?
A quem cabe indemnizar e compensar as pessoas prejudicadas em caso de contaminação?
Como será ressarcida a população no caso da utilização intensa das águas levar a que
sequem os poços e as fontes necessárias à atividade agrícola e ao abastecimento da
população?
Que tipo de compensações ou indemnizações estão previstas caso isso venha a acontecer?
Qual a qualidade da águas nas lagoas formadas nas cortas?
Caso a qualidade não seja boa, por resultar da lixiviação das rochas, que medidas estão
previstas para mitigar os efeitos da migração dos elementos tóxicos para as linhas de água
vizinhas com as quais as cotas interfeririam?
Qual a entidade responsável pela descontaminação da água?
Que garantia existe quanto aos riscos de infiltração dessas águas nos aquíferos intersectados
pelas cortas?
Que garantia é dada quantos aos riscos de infiltração para as linhas de água vizinhas (Ribeira
de S. Brissos a escassas dezenas de metros)?
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Quem pagará os custos de remediação?
Quais as consequências do uso dessa água para rega ou ataque a incêndios nos diferentes
níveis previsíveis de qualidade da água ao longo da vida das charcas?
Sugere-se que o projeto da Escombreira seja revisto obrigando a que os chamados estéreis sejam
definitivamente armazenados e compactados nas cortas, finda a extração.
−
−

Barragem de rejeitados
Que medidas serão tomadas para evitar a descarga de caudais da barragem de rejeitados se
a albufeira atingir o nível de pleno armazenamento? Que fazer?
− Que medidas estão previstas e quem suportará os custos para as consequências das roturas
que possam ocorrer na geomembrana que deverá revestir a albufeira e os taludes de
montante dos dois diques da barragem? Estas roturas podem decorrer do processo de
colocação, do processo de soldadura, do fato de grande parte não ficar submersa estando
assim sujeita à Acão dos raios solares e outros agentes, físicos, químicos e biológicos que
acelerem a sua degradação, da entrada de animais e de catos de vandalismo.
− Não oferecendo a durabilidade e fiabilidade da geomenbrana garantias a médio/longo prazo,
que outras soluções devem ser encaradas?
− O eventual colapso da parede Oeste afetará de forma muito significativa o concelho levando
à interdição da captação de água de S. Brissos por um período nunca inferior a 3 meses.
questiona-se:
− Se existe algum estudo sobre o possível impacto dos rebentamentos a ocorrer diariamente
no interior da mina, na gruta do Escoural, monumental nacional situado a 5 km da mina?
− Se a massa rochosa a dinamitar na mina, ao longo de vários anos, poderá ter repercussões na
preservação de alguma das múltiplas galerias que compõem a Gruta do Escoural?
− Inexistência de articulação com o PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios
− Projeto de Medidas Agroambientais - ITI - Intervenções Territoriais Integradas com PIP
(Pedido de Informação Prévia) aprovado para 2 tipos de habitats considerados “Paisagem de
Alto Valor de Conservação” no troço a desviar da Ribeira das Casas Novas (Processo foi
acompanhado pela ELA de Évora tendo sido apresentado pedido de apoio ao abrigo do
PRODER 2.4)
Considerou-se ter sido negligenciada a existência de legislação relativa à responsabilidade ambiental,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, a qual entre outras obrigações, obriga à
constituição de garantias financeiras próprias inerentes aos riscos da atividade a desenvolver, englobando
as indústrias extrativas. Assim, questiona-se “no caso da COLT decidir interromper a exploração depois de
iniciadas as cortas, quanto custa a reposição ambiental (por ora estimada em 1 a 2 M€ no Plano de
Encerramento) e quem paga? Se a COLT for à falência por razões financeiras e/ou comerciais, quem será o
interlocutor para as operações do PARP, encerramento e reposição ambiental ...? Quem pagará?”
−

Tendo a empresa afirmado não possuir seguro de responsabilidade ambiental, pergunta-se “Não estando
estes riscos assegurados, quem pagará s custos da reparação dos danos decorrentes tanto da laboração
“normal” como sobretudo dum acidente (que pode ser grave ou mesmo extremo, como indicado no plano
de emergência).
Considerou-se ainda que a quantificação das consequências económicas dos riscos identificados deve ser
refletidas nos aspetos contratuais da licença de exploração (garantias, seguros, compromissos…).
Terminada a operação, ficarão no local riscos ambientais permanentes que podem pôr em causa o valor de
imóveis e de atividades económicas existentes numa grande área a jusante da mina.
referidos
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Associados à exploração e às infraestruturas que ficarão no terreno no final da exploração estão riscos
inerentes às fases de projeto e pós-projeto, às infraestruturas de eliminação de resíduos.
Cargas Explosivas
O projeto prevê um consumo anual da ordem das 340 toneladas, resultando quase uma tonelada de
cargas explosivas detonadas por dia. Não se prevendo a existência de paiol deduz-se que as cargas
serão fornecidas diariamente do exterior. Assim questiona-se qual o impacte para o ambiente e as
populações nesta deslocação diária de materiais perigosos.
Armazenamento dos químicos de flutuação
Para uma quantidade de minério a processar por dia da ordem das 1096,8 toneladas ter-se-á um
consumo diário de 657,6 kg de sulfato de cobre, de 153,6 kg de amil xantato de potássio e de 33,6 kg
de IF-56. As preocupações expressas prenderam-se com as condições previstas para o
armazenamento dos reagentes químicos a utilizar: amil xantato de potássio é altamente inflamável,
corrosivo para a pele e muito perigoso quando inalado e o IF-56 cuja composição química e
perigosidade se desconhece.Escombreira
As preocupações expressas prenderam-se com:
de ocorrência de acidentes, cenários, entre outros.
−

−

−

−

−

Não foi contemplado o período de vida da
barragem de rejeitados no pós-encerramento da mina, não tendo, assim, sido analisados
os impactes nesta fase (muito superior aos sete anos) nem se propõem de forma clara
medidas de mitigação e de monitorização par esta fase
A probabilidade de ocorrência de um acidente durante a vida útil do
projeto, por exemplo, com a rutura da barragem, em virtude do colapso de um dos
paredões, é baixa mas dará origem à inundação de 27 km2 no concelho de Montemor com
impactes negativos muito significativos.
A rutura poderia ocorrer em consequência da elevação do nível freático nos resíduos
acumulados, risco de transbordo ou até atividade sísmica, situação que, a acontecer, teria
implicações graves ao nível da contaminação de solos, das águas subterrâneas, das águas
superficiais para utilização doméstica e agrícola, impacto no biota e nos usos dos terrenos
envolventes.
Perante a constatação de que o colapso de um dos paredões da barragem de rejeitados terá
efeitos nefastos na zona envolvente a jusante da barragem não deverá ser definido concreta
e minuciosamente um plano onde sejam objetivamente identificadas as seguintes situações:
o O que deve ser feito (definição das ações a tomar);
o Quando deve ser feito;
o Quem será responsável pela realização de cada ação;
o Recursos envolvidos na realização de cada ação;
o Custos de cada ação.
Entre os rejeitados resultantes da atividade mineira a depositar na barragem construída para
o efeito estarão metais pesados, nomeadamente arsénico, chumbo, cobre, mercúrio
inorgânico, níquel, prata e zinco, constituindo-se um novo foco de concentração de
contaminantes com consequências imprevisíveis para o biota e para o Homem.
Em caso de seca excecional:

−

Em caso de seca, em que os resíduos sólidos ficarão em contacto com o ar, que medidas
estão previstas para evitar a erosão eólica e a disseminação
Em caso de excesso de chuva:
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O que está previsto para tratar essas descargas que transportam elementos tóxicos
(drenagem ácida)?
−

Qualquer intervenção de remediação após acidente, mesmo com recursos às mais recentes
tecnologias, proporcionará resultados de alcance muito duvidoso, pois antevê-se que os
impactes negativos de um eventual colapso do paredão principal da barragem possam afetar
uma área muito superior a 23Km2, podendo mesmo, vir a afetar o SIC Cabrela e a barragem
do Pego do Altar que se encontram a jusante das ribeiras de S. Brissos e de Valverde.

de rejeitados, com vista a reduzir o risco e acidente,
e quem é (entidade) responsável pela sua
PEI – Plano de Emergência Interno:
−

O município de Montemor, na sua exposição, evidenciou algumas lacunas neste plano:
−
−

−

−
−

−

Não foi feita a inventariação de locais para encaminhamento da
população em caso de acidente;
O diagrama de notificação das entidades responsáveis não inclui o
Serviço Municipal de Proteção Civil de Montemor, a junta de Freguesia de Santiago do
Escoural, nem o Destacamento Territorial da GNR de Montemor.
Em caso de acidente pós-exploração refere-se a alocação de
máquinas das autarquias e entidades públicas ou privadas existentes na envolvente, sem que
tenha sido feita a inventariação dessas entidades ou dos meios disponíveis.
Não se prevê a divulgação do PEI juntos da câmara de Montemor.
O EIA não especifica qual a entidade responsável em caso de
acidente, pela ativação do PEI. Deverá ficar desde logo definida a entidade responsável
devendo o PEI referir igualmente esta informação.
O Plano de Contingência deverá incluir a formação e treino dos
vários intervenientes e realizar exercícios com as populações Para que esta possa estar bem
informada.

Plano de Monitorização:
A análise deste descritor questionou os planos de monitorização propostos, a sua eficácia,
periodicidade, a responsabilidade pela sua realização, os recursos existentes para os levar a
efeito e o seu custo genericamente e para diversos fatores ambientais: Ambiente acústico,
Qualidade do ar, Vibrações, Recursos Hídricos, Solos e Sedimentos, Resíduos Industriais,
Flora, Fauna e infraestruturas do projeto: Barragem de Rejeitados, Escombreira de Estéreis.
Entre as questões de âmbito mais geral contam-se:
−

−
−

−

−

Qual a periodicidade de relatórios de monitorização previstos para cada fase (pré-ativação,
pós-ativação, desativação e pós-desativação)?
Pressupondo-se seja a Agência Portuguesa do Ambiente será a entidade responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da mitigação dos impactes ambientais identificados no EIA,
qual a entidade técnica que analisará e avaliará os relatórios e fiscalizará ou acompanhará
em permanência os atos e relatórios de monitorização da responsabilidade da empresa de
mineração?
Tem a APA assegurados os recursos financeiros, humanos, técnicos e logísticos dessa unidade
técnica de avaliação e fiscalização relativamente a uma atividade que não é conhecida em
tempos mais recentes?
Está previsto e assegurado o acesso do público aos relatórios periódicos de monitorização
(site da internet da APA ou da empresa, ou outro) bem como os pareceres técnicos das
entidades de acompanhamento?
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−

−

Na fase de pós-desativação das explorações mineiras quem é a entidade técnica e
institucional responsável pela continuidade da monitorização dos passivos ambientais
identificados e deixados no local (em particular os de maior risco como a barragem de
rejeitados e a escombreira de estéreis)?
A quem cabe disponibilizar os recursos financeiros, técnicos, humanos e logísticos para dar
continuidade à monitorização na fase de pós-desativação?

Condicionantes:
EP - Estradas de Portugal, S.A.:

−

Quaisquer alterações à rede rodoviária da jurisdição desta empresa carecem de projeto
aprovado pela EP, estando a sua concretização dependente de autorização.

Recomendações:
Turismo de Portugal, IP:

−
−
−

Analisar os potenciais impactes negativos previstos face à proximidade dos projetos de
empreendimentos turísticos com parecer favorável
Ter em conta os recursos turísticos existentes nas imediações, como é o caso do Cromeleque
dos Almendres.
Implementar as medidas de minimização e os planos de monotorização previstos.

Medidas de Minimização:
CM Montemor-o-Novo:

Gerais:
Dispor de seguros de risco ambiental e cauções que assegurem as verbas necessárias em
caso de acidente (atuação imediata, realojamento de pessoas, descontaminação de solo e
águas, indeminizações, etc.), quer durante a exploração, quer na fase de pós-encerramento,
incluindo ainda o transporte de cargas perigosas ou minério.
− O valor segurando e o valor das cauções a prestar deverão ser calculados tendo em conta os
custos associados aos riscos e atuações previstas em caso de acidente, ao nível dos planos de
emergência e sistema de gestão de segurança aplicáveis, que vierem a ser aprovados pelas
entidades licenciadoras.
Saúde pública, infraestruturas públicas e socioecónomica:
−

−

−

−

Deverá ser prevista a instalação de nova captação de abastecimento a São Brissos, incluindo
todas as infraestruturas associadas ao correto fornecimento de água às populações, visto
que se assumem riscos elevados da captação atual vir a ser afetada pela operação da mina.
Deverão ser tomadas medidas, pelo operador, para garantir o abastecimento em causa, sem
afetar a qualidade do serviço, interrompendo a operação da mina até encontrar solução para
o problema. Os custos deverão ser suportados pelo operador ou pelo Estado Português
conforme a fase em que se encontrar o projeto e o acordo que vier a ser realizado entre
ambos.
Monitorizar de forma sistemática do nível freático … de modo que, sempre que necessário, a
empresa exploradora possa desencadear ações que visem, prioritariamente, assegurar a
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manutenção dos usos da água feitos pelas populações locais, não excluindo a possibilidade
de encerrar as suas captações.
− Pré-definir na DIA medidas extra de minimização das poeiras e ruídos para proteção da
população, a implementar caso venham a registar-se valores acima do previsto/permitido na
lei e caso existam reclamações fundamentadas por parte da população devido ao incómodo
causado.
− Prever medidas de correção em eventuais edifícios particulares ou públicos que venham a
sofrer danos devido às vibrações.
− Tendo em conta em conta o dano causado nas vias externas de circulação de 5 camiões / dia
para circulação dos equipamentos mineiros e os veículos de transporte de mercadorias
perigosas (não referidos no EIA) prever a reparação e não somente a beneficiação dos
caminhos internos da área de implantação do projeto,
− Promover visitas de estudo abertas à população em geral (pelo menos duas por ano) e a
estabelecimentos de ensino (garantindo que todas as turmas do concelho poderão visitar a
exploração até ao final da laboração).
− Garantir que será dada preferência à contratação de pessoal, produtos e serviços da região,
incluindo ao nível das monitorizações, mostrando evidência dessa preferência através de
relatório anual;
− Criar um site para divulgação de notícias regulares sobre o projeto, relatórios das
monitorizações dos vários descritores, destacando nova informação que venha a ser obtida
sobre as espécies do Sítio de Monfurado, num espirito de colaboração, disponibilização da
informação e sensibilização ambiental.
Recursos hídricos:
−

−

−

−

−

−

−

Não utilização da água da barragem de rejeitados para outros fins (com exceção da
recirculação para o processo industrial), bem como a das cortas, salvo melhor entendimento
da entidade licenciadora.
Caso venha a ser utilizada propõe-se que previamente seja comprovada a sua qualidade para
o uso pretendido, através da prévia apresentação de relatório que demonstre existir
homogeneidade nessa qualidade ao longo de um determinado período de tempo. Por outro
lado, após autorização, deverá existir um registo dessa aplicação (local, data e quantidades),
sendo sempre precedida de análises quinzenais.
O projeto deverá conter uma planta com todo o sistema de drenagem de pluviais e lixiviados
para a totalidade das instalações do projeto (corta, escombreira, barragem de rejeitados,
caminhos, zonas de armazenamento de solos, área de implantação da lavaria), que reflita as
medidas de minimização proposta no EIA que envolvem este sistema.
Esclarecer-se se existe possibilidade de lixiviação dos metais pesados a partir das rochas
mobilizadas que ficarão nas cortas ou se poderá ocorrer contaminação dos lençóis freáticos
intercetados pelas cortas.
Efetuar uma boa caracterização da situação de referência no local, ao nível dos recursos
hídricos, para que após o início dos trabalhos a monitorização a efetuar possa demonstrar a
real dimensão dos impactes e se as medidas de minimização previstas são suficientes.
Salvaguardar na DIA a captação de água para abastecimento público à população de S.
Brissos que, apesar de estar referido no EIA como captação de água para abastecimento
público de água sem perímetros de proteção definidos, se encontra atualmente em processo
de avaliação, por parte da entidade licenciadora (APA) a definição desses mesmos
perímetros de proteção;
Efetuar um levantamento dos pontos poluentes, no sentido de garantir que não estarão a
afluir às cortas águas contaminadas provenientes das linhas de águas existentes na
envolvente.
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Propõe-se que bombagem a água que aflui às cortas para a barragem de rejeitados seja
corretamente gerida de modo a evitar que existam descargas da barragem pelo
descarregador.
− Realizar apenas a sua bombagem para a linha de água mediante autorização da entidade
competente.
− Acautelar a sua qualidade e os efeitos que essa descarga na linha de água irá originar nas
alterações do caudal das linhas de água em causa.
− O PARP deverá esclarecer e prever soluções para garantir que na fase pós-projeto não haverá
risco de descarga direta da água das cortas para a linha de água (construção de bacias de
retenção devidamente dimensionadas, por exemplo).
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):
−

Caso se pretenda que os resíduos indiferenciados sejam recolhidos no âmbito do sistema
municipal de Montemor-o-Novo, apresentar previamente junto do município um pedido
para o efeito, no sentido de avaliar essa possibilidade e condições para prestação do serviço.
Recuperação Ambiental e Paisagística:
−

Esclarecer na DIA quem ficará responsável pela manutenção das medidas de recuperação
ambiental e paisagística, nas áreas intervencionadas pela atividade mineira, sob pena da sua
não realização e dificuldade futura na exigência de responsabilidades.
Flora e Fauna:
−

−

−

−

−

−

−

−

Salvaguardar, no armazenamento de solos, os exemplares de árvores existentes (preservar
perímetros idênticos ou superiores aos das copas das árvores), bem como assegurar uma
correta drenagem das águas pluviais, evitando erosão e risco de desmoronamento destes
solos.
Implementar campanhas de sensibilização que envolvam a comunidade local na
realização/acompanhamento de medidas de compensação dos impactes negativos na fauna,
flora e habitats do Sítio de Monfurado (plantações, instalação de protetores em regeneração
natural, construção de abrigos, criação de pontos de água e alimentação para a fauna,
limpeza de vegetação infestante, etc.).
Promover medidas de compensação relativas à flora e à fauna através de acordos a realizar
com os proprietários localizados na envolvente da área de implantação (num raio mínimo de
5 km), incluindo: fomento de pontos de água, abrigo e alimentação para a fauna, limpeza de
vegetação infestante, instalação de vedações para proteção de habitats e medidas de
proteção à regeneração natural.
Prever medidas de minimização adicionais tais como: medidas de redução dos impactes das
poeiras na vegetação, medidas de minimização de riscos de contaminação com águas a partir
das cortas ou das estruturas de armazenamento de resíduos, no sentido de minimizar e
compensar os impactes negativos esperados para a ribeira de São Brissos (e tendo em conta
a sua importância em termos da preservação da biodiversidade no local),
Prever medidas de compensação a jusante do projeto na área do concelho de Montemor-oNovo, que incluam remoção de obstáculos pré-existentes, recuperação de taludes
eventualmente danificados, plantação de espécies características do habitat e
limpeza/controlo de vegetação infestante. Nesse sentido, deverá proceder-se previamente
ao levantamento da galeria ripícola, apresentando propostas de intervenção concertadas
com os proprietários.
Avaliar na corta das Casas Novas a necessidade de preservar uma distância superior à
imposta no PIERSM (30 metros), no sentido de garantir a proteção do leito de cheia e
verificar se não é afetada a estabilização de margens e taludes e o respetivo caudal da
ribeira, tendo em o aumento de caudal previsto com o desvio do afluente a montante.
Propõe-se que o quadro de pessoal da empresa seja alterado passando a integrar um
biólogo, visto que o plano de monitorização previsto exige ações e presença no terreno com
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regularidade Prever e assegurar um acompanhamento especializado na fase de desativação,
eventualmente através da contratação de serviços.
− Garantir que as áreas vedadas que ficam interditas à passagem e pastoreio, junto a linhas de
água, serão sujeitas regularmente a limpezas seletivas da vegetação, evitando a sua
ocupação por espécies infestantes.
− Não utilizar no projeto vedações de arame farpado, permitindo a passagem dos animais
junto ao solo.
− Garantir medidas para minimizar o atropelamento de fauna selvagem na área de
implantação do projeto e nas estradas utilizados pelo trânsito pesado (sinalização com limite
de velocidade e soluções alternativas para passagem da fauna).
− Acompanhar por biólogo o corte de sobreiros, azinheiras e galerias ripícolas no sentido de
minimizar os impactes, caso surjam abrigos de morcegos arborícolas ou outras espécies com
interesse a nível da conservação da natureza.
− Implementar medidas de compensação que incluam a plantação de bosquetes de carvalho
português (Quercus faginea) e carvalho negral (Quercus pyrenaica), bem como a sua
manutenção.
− Especificar quais a medidas de dissuasão do uso da barragem por espécies de aves e
morcegos e indicar com que meios e que medidas serão realizadas, nesse sentido, na fase de
pós-projeto.
− Garantir que as medidas de compensação são devidamente acordadas com os proprietários,
devendo ficar acertado o tempo mínimo e as condições de manutenção necessárias.
− Assegurar os contratos ou compra de terrenos para garantir as medidas de compensação
propostas, sendo apenas referida a existência de contatos nesse sentido.
− Interditar o pastoreio nos contratos com os proprietários ou caso contrário deverão ser
instalados protetores para os exemplares plantados e promover soluções idênticas para a
regeneração natural.
− Considerar na implementação do PARP e das medidas de minimização para a flora e fauna as
orientações do Plano Setorial da Rede Natura 2000 e as constantes do Plano de Gestão para
os Valores Naturais que consta do PIERSM.
− Assegurar que os pontos de cruzamento com as linhas de água, na instalação de pontões,
manilhas, etc., não constituem barreiras à ictiofauna.
Arqueologia:
Identificar a existência de elementos patrimoniais a jusante da barragem de rejeitados que
possam vir a ser afetados em caso de acidente na barragem. Será necessária a sua sinalização
para que no caso de remoção de lamas nestes locais, se possa exigir equipamentos e
procedimentos diferentes, de modo a salvaguardar a sua proteção.
− Prever um ponto de monitorização das vibrações na Gruta do Escoural, pelo menos numa
fase inicial até despiste de qualquer impacte negativo.
Plano de Monitorização:
−

Em termos gerais a DIA deve:
−

−
−

Integrar um plano de monitorização revisto no sentido de contemplar as medidas de
monitorização indicadas de forma dispersa nos documentos do Aditamento do EIA,
garantindo uma aplicação mais eficiente e evitando situações contraditórias. Por exemplo,
no SGSPAG da barragem de rejeitados, que é apresentado nos aditamentos, refere uma
monitorização da água da barragem de rejeitados, durante a fase de exploração, quinzenal e
no plano de monitorização está referida uma periodicidade semestral.
Incluir o envio dos relatórios de monitorização ao município de Montemor-o-Novo, na data
de envio às demais entidades já previstas na lei.
Assegurar a existência de uma equipa/técnicos responsáveis pela monitorização, com
formação adequada à implementação e acompanhamento do plano de monitorização e
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medidas de minimização previstas no EIA. Esta equipa deverá assegurar a realização e
avaliação do plano de monitorização e seus resultados, apresentando/aprovando propostas
de ação adequadas aos resultados obtidos durante a fase de implantação, operação e
encerramento da exploração.
− Assegurar a divulgação pública dos resultados obtidos nos planos de monitorização, que
possam ter mais interesse para a população local, num site da empresa/operador e/ou
através de outros meios a definir pelo operador.
− Prever que eventuais ajustamentos realizados ao plano, mediante prévia aprovação da
entidade licenciadora, sejam comunicados atempadamente a todas as entidades que devem
ser notificadas em caso de acidente de acordo com os planos de emergência da barragem de
rejeitados.
Na fase de exploração propõe-se que:
−

−

−

−

−

Seja reavaliada a periodicidade proposta para monitorização da qualidade do ar. Havendo a
hipótese de existirem concentrações de metais pesados, considera-se que esta
monitorização não deverá ser superior a 6 meses/ano, durante o tempo de vida útil do
projeto, mesmo que não sejam ultrapassados os valores limites definidos no EIA, devendo a
amostragem ocorrer na época seca;
A captação para abastecimento público de água a S. Brissos seja um local de monitorização
de níveis freáticos e da qualidade da água subterrânea. No que diz respeito aos níveis
freáticos essa monitorização deverá ser semanal no período seco e mensal no período
húmido. Na monitorização qualitativa da água dessa captação propõe-se que a mesma seja
mensal, assim como se propõe uma maior frequência de monitorização dos RH superficiais,
nomeadamente na Ribeira de S. Brissos.
Se inclua, no âmbito das vibrações e onda aérea, um ponto de amostragem junto às grutas
dos Escoural, no sentido de despistar eventuais impactes. Esta gruta localiza-se a cerca de 3
km do projeto;
Seja realizado um registo sistemático do nível/cota da água na barragem dos rejeitados, no
sentido de melhor avaliar os balanços hídricos e deteção de eventuais riscos de enchimento
ou reduzida quantidade de água na barragem, que reduza a sua qualidade devido a uma
deficiente sedimentação dos materiais;
Caso seja aprovada a aplicação da água da barragem nos caminhos como medida de
minimização de poeiras, se preveja a monitorização do solo nestes locais, no sentido de
determinar os metais pesados e o pH.

No que respeita à fase de pós-encerramento, propõe-se que:
−
−

−

−

A DIA indique expressamente de quem é a responsabilidade de atuação na fase de pósencerramento.
Clarificar qual o plano de monitorização a dotar uma vez que as monitorizações para a fase
de pós-encerramento se encontram dispersas em diversos documentos ao longo do processo
de AIA (projeto de encerramento da barragem, projeto de encerramento da escombreira,
Plano de Segurança e Saúde, etc.).
Fique explícito na DIA quais os procedimentos de monitorização a adotar nesta fase,
mantendo-se essa metodologia por tempo indeterminado, sem prejuízo da sua revisão
mediante aprovação da entidade licenciadora numa fase posterior, conforme previsto no DL
10/2010.
Se preveja no plano de monitorização desta fase uma amostragem idêntica à fase de
exploração, com exceção dos pontos de amostragem referentes a impactes que deixem de
existir após encerramento da exploração (poeiras e ruído), bem como todas as
monitorizações previstas nos Sistemas de Gestão de Segurança e Planos de Emergência
exigidos para o projeto tendo em conta as duas diferentes componentes.
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−

Se salvaguarde na DIA a existência de uma equipa de técnicos que possa garantir a
manutenção das plantações e outras medidas implementadas no PARP, o estado de
conservação das infraestruturas que ficam no terreno e a caraterização dos lixiviados
provenientes das mesmas, a qualidade das águas (nas cortas, na barragem de rejeitados, nos
aquíferos e nas linhas de água), a verificação da bioacumulação de metais pesados, o estado
de preservação das galerias ripícolas, bem como a continuação da sensibilização/formação
da população e agentes locais para o modo de atuar em caso de acidente (pelo menos um
teste anual envolvendo a população e o Município de Montemor-o-Novo).

−
CONCLUSÃO:
Das exposições recebidas durante o período Consulta Pública, sintetiza-se a opinião e posição
expressadas no projeto em avaliação:
Autarquias:
- Câmara Municipal de Évora apreciou o projeto tendo em conta o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), bem como as informações prestadas na reunião técnica de esclarecimento. Tendo constatado
que alguns aspetos deste projeto não se encontravam devidamente clarificados no EIA e
questionando a sua implementação como uma vantagem para o município, concluiu-se, que não é
evidente a geração de benefícios para as populações locais e sobretudo as desvantagens ao nível
ambiental no território deste concelho, pelo que a referida câmara, não poderá emitir parecer
favorável a este projeto.
- Câmara Municipal de Montemor-o-Novo apresentou no seu parecer um conjunto de preocupações
enumeradas pelos vários descritores ambientais bem como algumas sugestões a incluir nas medidas
de minimização relativas a este projeto.
- Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Boa Fé manifestou a sua preocupação pelos riscos
ambientais decorrentes do projeto de exploração mineira. São riscos e perigos identificados no EIA
para os quais a empresa promotora tem vindo a dar respostas nem sempre suficientemente
tranquilizadoras para o grupo de cidadãos que debatem esta problemática e para o executivo desta
junta de freguesia.
Entidades:
As entidades que se manifestaram no âmbito deste Projeto, não se opõem à sua implementação,
contudo, alguns pareceres fazem algumas recomendações bem como apontam para algumas
condicionantes ao projeto (EP-Estradas de Portugal, S.A. e Turismo de Portugal, IP.)
Organização Não Governamental de Ambiente e Equiparadas (ONGA):
A QUERCUS opõe-se à execução deste Projeto por motivos que se prendem com os graves prejuízos e
riscos que irão acarretar em termos ambientais a implementação do mesmo.
Cidadãos:
As exposições apresentadas pelos cidadãos manifestam um conjunto de preocupações e colocam um
conjunto de questões que se prendem com as fases da existência deste projeto.
Apresentam opiniões muito críticas relativamente ao projeto e à sua implementação.
A maior parte destas preocupações incidem sobre a barragem de rejeitados e a situação após o
encerramento da exploração mineira, designadamente em termos de responsabilidade ambiental e
de impactes na saúde pública (linhas de água, emissão de poeiras/ruído, vibrações…) e ambiente
dada a localização do projeto na envolvente do Sítio Classificado da Serra de Monfurado,
designadamente no que se refere à afetação da fauna (avifauna e dos quirópteros).

78

Parecer da Comissão de Avaliação

ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA
As questões colocadas prendem-se com aspetos de licenciamento, enquadramento económico do
projeto e com o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental sendo que apenas se irá ter em
contar este último por ser da competência desta CA.
No que se refere aos impactes ambientais as questões colocadas foram devidamente analisadas e
encontram-se refletidas no parecer da Comissão de Avaliação.
As preocupações expressas estão vertidas no conjunto de condicionantes, medidas de mitigação e
planos de monitorização propostos no presente parecer.
Salienta-se, a proposta de alteração do projeto, no que se refere à barragem de rejeitados - um dos
pontos principais de preocupação de autarquias, ONGA e cidadãos.

7.

PARECERES de ENTIDADES EXTERNAS À CA

Relativamente às Entidades externas à CA consultadas, respondeu a empresa “Águas do Centro
Alentejo, SA” (AdCA) apresentou os seguintes comentários (ver Anexo III):
•

•

•
•

Apresenta a localização das duas infraestruturas da AdCA que se encontram próximas da
área em estudo, embora não estejam abrangidas pela mesma: ETAR’s de Nossa Senhora de
Boa Fé e de Casas Novas, sendo que a segunda foi já implementada tendo em conta a área
futura de implementação da Exploração Mineira;
Concorda com a proposta de estudo de alternativas á desativação da bacia de rejeitados,
considerando também a selagem da barragem de rejeitados estéreis e a impermeabilização
do depósito;
Reitera a necessidade de serem realizadas investigações hidrogeológicas específicas
destinadas a um Modelo Concetual específico;
Em relação ao abastecimento em “Alta” pela AdCA, este é realizado através da adução até ao
reservatório de Carvalhas, não estando prevista a integração de qualquer furo/poço nessa
zona.
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8.

CONCLUSÃO

8.1. INTRODUÇÂO
O projeto e o EIA são apresentados na fase de Execução e integram os descritores essenciais à
natureza e âmbito do estudo e dizem a uma exploração mineira de Boa Fé, localizada no concelho de
Évora.
O projecto é constituído por duas cortas de exploração, uma lavaria, um depósito/barragem de
rejeitados e uma escombreira, associados à instalação do pessoal e escritórios e armazém de
materiais e maquinarias e acessos.
O objectivo final é a produção de minério de ouro que posteriormente deverá ser sujeito a
tratamento metalúrgico, numa futura instalação a construir em Portugal e/ou exportado.
Após a avaliação da documentação inicialmente disponibilizada e dado que o Promotor assume
tratar-se de um projeto em fase de execução, a CA considera que o grau de desenvolvimento da
informação prestada na primeira versão dos documentos era manifestamente deficiente, em
particular quanto ao “Projeto de desvio das linhas de água” e ao “Projeto das Instalações de
resíduos, barragem de rejeitados e escombreira” - dada a fase em avaliação, estes deveriam ter sido
mais pormenorizados e apresentadas soluções técnicas mais eficientes para a deposição de
rejeitados e encerramento da barragem de rejeitados.
Outra das características específicas deste projeto é o seu enquadramento nos Instrumentos de
Gestão Territorial; neste caso, o Plano Regional do Ordenamento Territorial do Alentejo/PROT
definiu a “exploração mineira” como um dos eixos prioritários do desenvolvimento da região
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alentejana, sendo que, por meio do Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) de Monfurado, foi
possível acolher esta actividade mineira no Sítio Classificado de Monfurado da Rede Natura 2000.
Assim, a CA ponderou os seguintes fatores de enquadramento:
1. Necessidade do aproveitamento de recursos endógenos minerais a nível nacional com vista
ao crescimento económico do País.
2. A importância estratégica deste tipo de empreendimento, claramente definida em
Instrumentos de Gestão Territorial como o Plano Regional de Ordenamento do Território do
Alentejo, no qual é classificado como eixo estratégico de desenvolvimento.
3. A inexistência de projetos activos de exploração mineira de ouro em Portugal e respetivos
Estudos Ambientais.
4. A escassez de investimentos na região.
Após proceder a uma aturada reflexão sobre estes pontos, a CA decidiu aceitar a prossecução do
processo de AIA declarando a conformidade do EIA. Porém, assumiu a necessidade de colmatar a
falta de informação disponibilizada solicitando aditamentos, esclarecimentos escritos e contatos com
o Proponente e as equipas de projeto e de EIA.
Assim, atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no
EIA e na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), à visita ao local e informações
recolhidas durante o procedimento de avaliação (incluindo a Consulta do Público e a Entidades
Externas à CA), foi possível identificar os aspetos mais relevantes que foram descritos ao longo de
todo o presente Parecer e que permitem fundamentar tecnicamente a decisão final sobre este
projeto.
Assim, a CA considera como mais significativos os seguintes impactes:
1. Impactes positivos mais significativos:
a. Criação de uma atividade económica dinâmica com impactes locais, regionais e
nacionais.
b. Criação de emprego direto e indireto.
c. Aproveitamento de recursos endógenos minerais a nível nacional.
2. Impactes negativos mais significativos:
a. Afetação de um montado de sobro em boas condições fitossanitárias, com
subcoberto em bom estado e com elevado valor conservacionista.
b. Afetação do Sítio Monfurado da Rede Natura 2000 (habitat, fauna e flora).
c. Impactes negativos na flora e vegetação ripícola (da ribeira de São Brissos – que
constitui local de abrigo, alimentação e reprodução de fauna aquática e terrestre),
no uso do solo e na drenagem natural.
d. Impactes negativos diretos e indiretos do armazenamento de resíduos em barragem
de rejeitados em deposição subaquática:
i. Impactes na fauna (quirópteros, aves, bivalves e peixes): os morcegos têm
uma comprovada necessidade de ingerir água diariamente, necessidade
acrescida em regiões quentes e secas como é o Alentejo, onde a perda de
água é elevada. Os morcegos bebem água durante a sua atividade noturna
utilizando para o efeito as linhas e corpos de água disponíveis na área
envolvente ao seu abrigo e nas proximidades das suas áreas de alimentação
(neste caso nas cortas, na ribeira e na água sobrenadante da barragem).
Adicionalmente, e tal como é referido no EIA “A sensibilidade dos morcegos a
compostos como o cianeto, metais pesados e organofosfatos está
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documentada” e “deve assumir-se que essa água (da barragem) não
apresentará características de qualidade compatíveis com o uso ecológico”.
Neste contexto, é previsível que a barragem de rejeitados com deposição
subaquática viria a afetar de forma muito significativa aquele grupo
faunístico, bem como a população de peixes (eventualmente de bogas,
espécie “criticamente em perigo” e que migra até estas pequenas linhas de
água para desovar, regressando depois a rios mais caudalosos) e de bivalves.
Tal como é admitido no EIA, “a vedação da barragem de rejeitados poderá
assegurar a inacessibilidade das espécies terrestres, mas não será eficaz para
aves ou quirópteros”.
Também afetadas serão as aves aquáticas e outros pequenos vertebrados,
utilizadores regulares e abundantes de áreas alagadas de interior, e que
desta forma ficariam facilmente expostos a contaminação pelos elementos
tóxicos acumulados na barragem de rejeitados.
ii. Impactes sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos (quantidade e
qualidade), que, embora com baixa probabilidade de ocorrência, teriam
elevadas magnitude e significância e dificilmente seriam reversíveis e
mitigáveis.
iii. Impactes paisagísticos, na geomorfologia e na drenagem causados pela
criação de uma depósito de rejeitados permanente e de grande volume, caso
fosse adotada esta solução técnica.
d)

Outros impactes negativos:
i. Criação de duas grandes cavidades no final da exploração das cortas,
gerando impactes na população humana (risco de acidente), fauna e
drenagem natural e águas subterrâneas.
ii. Criação de uma escombreira de grandes dimensões, com afetação da rede
de drenagem natural e destruição do coberto.
iii. Impactes paisagísticos consequentes da instalação de unidades mineiras
intrusivas numa paisagem quase silvestre.

No cômputo geral, CA considera que, desde que sejam cumpridas as condicionantes expostas no
presente Parecer, o projecto não afeta a integridade do SIC Monfurado.
Assim, ponderada toda a informação disponibilizada sobre a solução da deposição subaquática de
rejeitados, a CA reafirma a adoção da solução de deposição dos rejeitados em pasta, tal como
apresentado como solução única pelo Promotor na Proposta na Definição de Âmbito e aprovada pela
CA.
Atendendo a que o projecto da exploração mineira Boa Fé, agora apresentado pelo Proponente, não
se encontra em fase de execução para a barragem de rejeitados, a CA considera que deverá ser
condicionante a entrega na Autoridade de AIA do projecto de execução da barragem de rejeitados
por via de deposição em pasta.
Este projeto de execução deverá dar cumprimento aos seguintes requisitos:
a) Para a fase de construção: A barragem de rejeitados deverá ser construída para uma
deposição em pasta dos rejeitados.
b) Para a fase de exploração: A barragem de rejeitados deverá ser explorada para uma
deposição em pasta dos rejeitados.
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c)

Para a fase de encerramento: A barragem de rejeitados deverá ser encerrada com
cobertura a seco.

A adopção desta solução de deposição vai implicar alterações na escombreira, pelo que a CA requere
igualmente a apresentação do projecto de execução da escombreira para as fases de construção, de
exploração e de encerramento. Todas as alterações consequentes, como as de alteração do projecto
do tratamento dos lixiviados e escorrências da escombreira devem ser igualmente apresentadas.
Este projeto de execução deverá dar cumprimento aos seguintes requisitos para a fase de
encerramento: o escombro depositado na escombreira deverá ser utilizado como material de
cobertura da barragem de rejeitados, promovendo assim o encerramento desta barragem. Assim
sendo, na fase de pós-encerramento, a instalação de resíduos “escombreira” reduzirá a sua
dimensão e consequentes impactes.

8.2. CONCLUSÂO
Como remate, a Comissão de Avaliação da Exploração mineira de Boa Fé, localizada em Évora,
propõe a emissão de um parecer favorável condicionado ao cumprimento do seguinte:
1. Adopção da solução da deposição de rejeitados em pasta na barragem de rejeitados.
2. Adoção da alteração do projecto da escombreira e projetos associados (transporte e
tratamento de águas, por exemplo).
3. Apresentação da Declaração de Imprescindível Utilidade Pública, no âmbito do Legislação
de Proteção do sobreiro e azinheira.
4. Apresentação à autoridade de AIA para avaliação e aprovação antes do licenciamento, dos
elementos mencionados no presente parecer.
5. Apresentação à autoridade de AIA para avaliação e aprovação durante a exploração, dos
elementos mencionados no presente parecer.
6. Apresentação junto da entidade licenciadora, de uma garantia financeira, ao abrigo do disposto
no Artigo 31º do referido Decreto-Lei nº 10/2010, destinada a garantir principalmente o
cumprimento integral das condições relativas à fase de pós-encerramento e à reabilitação dos
solos afetados pela instalação de resíduos, de acordo com o plano de gestão de resíduos e o
plano de encerramento.
Elementos a apresentar antes do licenciamento:
1. Estudos ambientais consequentes do Projeto de execução para a barragem de rejeitados
com deposição em pasta, para as fases de construção, de exploração e encerramento, nas
condições acima mencionadas.
2. Estudos ambientais consequentes do Projeto de execução para a escombreira, para as
fases de construção, de exploração e encerramento, nas condições acima mencionadas.
Nota - A avaliação ambiental dos projetos de execução das instalações de resíduos, barragem
de rejeitados e escombreira deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Evidência de que as instalações de resíduos apresentam as condições necessárias
para assegurar, a curto e a longo prazo, a minimização da poluição do solo, do ar e
das águas subterrâneas e superficiais e dos valores ecológicos.
b) Garantia de uma recolha/tratamento eficiente das águas contaminadas e dos
lixiviados.
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3. Plano de Gestão Ambiental da Obra, após a inclusão de todas as alterações consequentes
do Aditamento e dos esclarecimentos do Proponente e deste Parecer.
4. 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 2000/60/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000. Este plano deve incluir
todas as alterações e complementos descritos neste Parecer, bem como as correções
efetuadas durante o procedimento de AIA.
5. Reformulação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, de acordo com as questões
colocadas ao longo do presente parecer, devendo o mesmo abranger todas as componentes e
fases do projecto da mina, devendo o mesmo contemplar as orientações do Plano Setorial da
Rede Natura 2000 e as constantes do Plano de Gestão para os Valores Naturais que consta do
PIERSM.
6. As Medidas de Minimização de acordo com as indicações do capítulo respetivo (9.1.).
7. Os Programas de Monitorização de acordo com as indicações do capítulo respetivo (9.2.).
8. O projeto de execução dos acessos externos e internos que ligam as várias infraestruturas da
exploração mineira, nomeadamente o pontão sobre a Ribeira de S. Brissos).
9. Estudo sobre os níveis de toxicidade da água que será acumulada nas cortas, considerando que é
necessário garantir a não afetação da fauna residente por envenenamento, direto e/ou por
acumulação.
10. Estudos baseados em investigações hidrogeológicas específicas para controlo dos aspetos
hidrogeomineiros que até agora não foram avaliados. Face aos resultados, é necessário
reformular a caracterização da situação de referência, redefinir os impactes, as medidas de
minimização e os planos de monitorização em função dessa revisão.
11. Obter a indispensável autorização de abate pelo ICNF para derrube de qualquer sobreiro ou
azinheira.
12. Apresentar comprovativo da autorização, por parte da DGPC, para os trabalhos de
acompanhamento arqueológico da fase de exploração da mina.
13. O plano de monitorização da Gruta do Escoural e da Igreja de Nossa Senhora da Boa Fé,
para a fase prévia à obra e ao longo do período de exploração da mina de modo a verificar
eventuais danos estruturais (resultantes do uso de explosivos) e avaliar da necessidade de
implementação de medidas de minimização adicionais.
Elementos a apresentar durante a exploração:
14. Relatório elaborado de acordo com o preconizado nos documentos “Reference Document
on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining
Activities” (Comissão Europeia, Janeiro de 2009) e o "Global Acid Rock Drainage (GARD)
Guide” (INAP – International Network for Acid Prevention, 2012), elaborado no início da
exploração, (logo que seja possível aceder às zonas representativas dos estéreis com e sem
sulfuretos) e tendo em vista:
a) Determinar o potencial de drenagem ácida dos estéreis com sulfuretos e caso se
verifique este potencial, mesmo que reduzido, determinar o potencial de
neutralização existente nos estéreis sem sulfuretos, tendo em conta que o ácido
formado pela oxidação dos sulfuretos poderá ser consumido por outros minerais
presentes (reações de consumo de ácido), designadamente os alumino-silicatos;
b) Caso o potencial de neutralização existente na escombreira não seja suficiente
para neutralizar o potencial de drenagem ácida na escombreira, deverá ser
equacionada a adição de neutralizantes externos (minerais neutralizantes),
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misturando-os com os estéreis que contenham sulfuretos, aquando da sua
deposição na escombreira.
15. Relatório com os resultados da reavaliação dos impactes e das medidas de minimização,
do Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos, do Plano de Gestão dos
Recursos Hídricos e do Plano de Contingência de Recursos Hídricos Subterrâneos, à luz dos
resultados dos estudos complementares baseados em investigações hidrogeológicas
específicas para controlo dos aspetos hidrogeomineiros;
16. Relatório que identifique os impactes resultantes da exploração da corta de Chaminé com
base nos resultados da implementação das medidas de minimização e monitorização. Este
relatório deve ser apresentado previamente ao início da exploração da corta das Casas
Novas, com vista a permitir a adequação das medidas de minimização e de compensação e
do programa de monitorização aos resultados obtidos e que se revelem necessárias para
garantir a conservação dos valores que levaram à classificação do SIC Monfurado”.
Face à proximidade do local do Moinho do Caldeira à corta das Casas Novas, caso a preservação
desta estrutura não seja garantida apenas com a zona de proteção de 30 m prevista para a ribeira de
São Brissos, esta deverá ser alargada nesta área
A CA considera que, desde que sejam cumpridas as condicionantes expostas no presente Parecer, o
projecto não afeta a integridade do SIC Monfurado.
Na matéria em que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor.
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9.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
9.1. Medidas de Minimização

Dado que a CA decidiu aceitar como corretas a maioria das Medidas de Minimização propostas no
EIA, estas são vertidas na sua maioria, estando incluídas as propostas pela CA e pelos participantes
da Consulta do Público.
MM - PAISAGEM
Fase de instalação

1. O local de construção dos edifícios anexos deverá ser confinado à área definida no projecto,
impedindo a ocupação das áreas envolventes. O estaleiro afecto às obras de construção deverá
ser instalado dentro da área disponível;
2. O estaleiro e todos os equipamentos da obra de construção da barragem de rejeitados deverá
ser localizado dentro da área que será afectada à albufeira. Esse estaleiro, equipamentos de obra
e todos os seus materiais, deverão ser totalmente removidos do local, antes das acções de
impermeabilização do leito da albufeira;
3. A deslocação de viaturas e equipamentos para os locais em obra deverá fazer-se exclusivamente
pelos caminhos existentes, podendo admitir-se a abertura de novos acessos, se tal for
imprescindível para a movimentação de determinados equipamentos;
4. Os locais afectos às obras de construção deverão ser adequadamente vedados;
Fase de exploração

5. A par com o desenvolvimento metódico da exploração, devem implementar-se as medidas de
6.
7.
8.
9.

recuperação ambiental e paisagística definidas no PARP, de acordo com o faseamento e com as
metodologias indicadas nesse plano;
Desencadear a recuperação ambiental e paisagística das cortas logo que estas apresentem zonas
de exploração desactivadas, nas quais as acções de recuperação possam ser realizadas sem
serem afectadas pela exploração, seguindo a metodologia definida no PARP;
Deverão ser concretizadas no mais curto espaço de tempo possível as plantações previstas para a
área de implantação do projecto, de acordo com a metodologia de plantio definida no PARP;
Para além do acompanhamento destas áreas de plantio, deverá ser preservada e fomentada a
vegetação arbórea e arbustiva existente nas zonas da área de implantação do projecto para as
quais não está programada qualquer intervenção mineira;
Interditar a circulação dos equipamentos de exploração e de quaisquer outros veículos fora dos
acessos internos da área mineira. Sinalizar e vedar esses acessos, mantendo-os em boas
condições de circulação.

Fase de desactivação

10. Proceder à manutenção do espaço e à monitorização dos elementos em recuperação, de acordo
com as indicações do PARP.
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MM - SOLOS E NOS USOS DOS SOLOS
Fase de instalação

11. Proceder no imediato, à construção das pargas para armazenamento dos solos, seguindo as
especificações do PARP;
12. As pargas deverão ser construídas, preferencialmente junto a cada uma das áreas alvo de
remoção dos solos, sem descurar a escolha de locais desprovidos de vegetação e com menor
exposição aos ventos e às escorrências das águas pluviais;
13. Os solos a remover da área que será adstrita à barragem de rejeitados deverão ser armazenados
juntamente com os solos removidos da área da escombreira e deverão ser utilizados nas acções de
revegetação desta estrutura;
14. A remoção das camadas de solos das cortas será efectuada faseadamente, de acordo com a
exploração sequencial das mesmas, devendo nesta fase apenas ocorrer a remoção dos solos da corta
de Chaminé;
15. Na definição das áreas e dos percursos a vedar, dever-se-á ter em conta a mobilidade das
actividades agrícolas e pecuárias que se processam nas herdades, compatibilizando os diferentes
usos;
Fase de exploração

16. Proceder à reutilização dos solos armazenados nas áreas a recuperar, logo que haja áreas aptas
para o efeito, de acordo com as metodologias definidas no PARP;
17. Zelar pela não interferência da actividade mineira nos usos do solo processados na sua
envolvente, fomentando a compatibilização das diferentes actividades.
MM - RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Fase de instalação

18. Todos os resíduos produzidos em obra deverão ser recolhidos e armazenados de acordo com a
sua tiplogia, num local do estaleiro apropriado para esse fim, onde os resíduos se encontrem
devidamente acondicionados e separados por tipologias, precavendo a sua expedição para
operadores de gestão de resíduos licenciados;
19. As medidas de gestão dos resíduos deverão estar contempladas no Plano de Gestão Ambiental
da Obra a exigir às empresas de contrução das estruturas mineiras. Esse Plano deverá ser
aprovado e a sua implementação fiscalizada pela empresa detentora da concessão mineira.
Fase de exploração

20. A oficina de manutenção deverá ser apetrechada 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;

21. O edifício da lavaria deverá ter um piso impermeável e com um sistema colector (caleiras
encimadas por grelhas) das águas residuais de lavagens/limpezas ou águas derramadas pelos
seus equipamentos, encaminhando-as para um depósito estanque;
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22. Os pisos impermeabilizados da oficina de manutenção e da lavaria deverão ser sujeitos a
verificações periódicas para assegurar a inexistência de fissuras que possibilitem a percolação de
águas ou derrames para o solo;
23. Nos depósitos de águas residuais acima referidos deverão ser instalados separadores de
hidrocarbonetos. As águas tratadas poderão ser recirculadas para a lavagem dos equipamentos e
as águas oleosas deverão ser expedidas da mina como resíduo;
24. A oficina deverá integrar uma divisão especificamente destinada ao armazenamento temporário
de resíduos industriais, no interior da qual estes deverão encontrar-se separados de acordo com
a sua tipologia e colocados em contentores apropriados;
25. A instalação de um depósito de combustível na mina deverá fazer-se na área afecta às
instalações anexas, obedecendo às normas em vigor (obtenção de alvará de exploração). O
abastecimento de combustível deverá fazer-se através de bomba abastecedora, munida de
contador, mangueira e agulheta de abastecimento, a instalar num recinto impermeabilizado,
com sistema de recolha de derrames ligado ao depósito de águas residuais com separador de
hidrocarbonetos (poderá ser o depósito associado à oficina);
26. Os óleos novos e usados e massa lubrificantes deverão encontrar-se armazenados em recipientes
metálicos estanques, com os utensílios apropriados à trasfega desses materiais, sobre uma
estrutura impermeabilizada que possibilite reter eventuais derrames acidentais. Essa estrutura
deverá ser ligada a um depósito estanque munido de separador de hidrocarbonetos;
27. As pilhas e os acumuladores fora de uso devem ser armazenados, em recipientes apropriados,
com o líquido no seu interior, na posição vertical e com as aberturas fechadas e voltadas para
cima. A legislação em vigor (D. L. 6/2009, de 6/01, com a redacção actual) estabelece que os
produtores e importadores das pilhas e acumuladores ou de equipamentos que os contenham,
são responsáveis pela gestão dos respectivos resíduos, pelo que deverá exigir-se aos
fornecedores deste tipo de equipamentos que retomem os usados;
28. Os materiais ferrosos (sucatas) deverão ser armazenadas de acordo com o tipo de material de
origem, tendo em vista facilitar a operação de expedição e possibilitar a reutilização destes
materiais na mina (p. ex. em reparações de serralharia);
29. Os equipamentos móveis deverão encontrar-se sempre em boas condições de manutenção, de
modo a evitar-se a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou de combustíveis, devidos a
rupturas ou folgas nos seus órgãos mecânicos;
30. Por norma a manutenção e reparação de equipamentos móveis deverão ser sempre realizadas
no interior da oficina, salvo as operações passíveis de serem executadas rapidamente e com
eficácia nas frentes de desmonte ou ainda se, obviamente, a avaria de um equipamento móvel o
impedir de se deslocar à oficina;
31. Deverá ser interditada a colocação no interior das cortas de quaisquer materiais ou
equipamentos que não estejam directamente relacionados com as operações de extracção em
curso ou de bombagem de água. Todos os materiais e equipamentos fora de uso serão retirados
no imediato do interior das cortas para o local de armazenagem apropriado;
32. Deverá ser retirado de imediato do circuito de extracção (cortas - lavaria - escombreira) todo o
equipamento que revelar indícios de derrame de óleos ou combustível. Em particular os
equipamentos de trabalho permanente nas cortas deverão ser de fabrico recente e
encontrarem-se sempre nas melhores condições de manutenção e operação;
33. A empresa mineira 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 do
estabelecido no D. L. 178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo D. L. 73/2011, de
17 de Junho.
Fase de desactivação
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34. Proceder à devida expedição do local em recuperação de todos os equipamentos utilizados
nestas acções, dos materiais sobrantes e dos resíduos que possam encontrar-se no local.
MM - REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL
Fase de instalação

35. Implementar medidas no terreno que acautelem a preservação do canal ripícola da ribeira de
São Brissos (delimitação da faixa de protecção, colocação de sinalização, colocação de paliçadas,
etc.);
36. Ter em conta a passagem hidráulica que poderá ser necessário construir para atravessar a linha
de água desviada, a Norte da corta de Casas Novas. Caso venha a ser necessária, essa passagem
deverá ser construída de acordo com as normas aplicáveis;
37. O atravessamento de qualquer zona preferencial de escoamento de águas pluviais que seja
intersectada pelo acesso interior deverá fazer-se por passagem hidráulica, construída de acordo
com as normas em vigor;
38. Incorporar na construção da barragem de rejeitados, os materiais resultantes da demolição da
represa agrícola existente ou, caso não seja possível, precaver a remoção e expedição desses
materiais como resíduos de demolição.
39. As medidas de protecção das linhas de água deverão estar contempladas no Plano de Gestão
Ambiental da Obra a exigir às empresas de construção das estruturas mineiras. Esse Plano deverá
ser aprovado e a sua implementação fiscalizada pela empresa detentora da concessão mineira.
Fase de exploração

40. Implementar as medidas previstas no projecto hidráulico (SBS, 2011) para o desvio das linhas de
água da corta de Casas Novas, designadamente:
a) O aterro dos canais de drenagem desactivados com os materiais que resultarem da
escavação dos novos canais, seguindo a deposição por camadas indicada nesse projecto:
fragmentos graúdos na base do leito, seguido de material granular médio e cobertura
final com solos;
b) - Plantações de sobreiros e azinheiras ao longo dos traçados desactivados;
c) - Não impermeabilizar o leito e as margens dos novos canais de drenagem;
d) - Execução das valas de desvio das linhas de água sempre em escavação, com secções
transversais pouco encaixadas e pendentes sempre em descida.
41. Instalar a rede de drenagem das águas pluviais pela periferia das cortas, como previsto no PARP,
com o objectivo de evitar o escoamento das águas pluviais para as áreas de exploração,
encaminhando-as para a rede de drenagem da envolvente nas devidas condições de qualidade
da água;
42. Não localizar depósitos de materiais, instalações de apoio à exploração (mesmo que
temporárias), em locais da área da mina por onde se processe o escoamento preferencial das
águas pluviais.
Fase de desactivação

43. Concretizar as medidas definidas no PARP.
MM - REDE DE FLUXOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Fase de instalação
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44. Avaliar o comportamento hidráulico do aquífero subjacente à área do projecto mineiro e
dimensionar os furos de captação de água subterrânea - quantidade, localização / distribuição,
profundidade de bombagem e caudais de exploração -, tendo em vista adoptar a solução que
possa proporcionar o menor rebaixamento possível do nível freático;
Fase de exploração

45. Privilegiar a utilização no processamento mineral e noutros usos de água previstos no projecto,
dos caudais drenados das cortas;
46. Proceder à monitorização sistemática do nível freático na área do projecto e na sua envolvente,
de modo a avaliar a influência que a actividade mineira exerce nos furos e poços dessa
envolvente;
47. Caso as captações de água subterrânea actualmente existentes na envolvente da área do
projecto deixem de ser produtivas por causas imputáveis à actividade mineira, competirá à
empresa detentora da concessão mineira desencadear medidas para assegurar a manutenção
desses usos da água às populações locais;
48. Implementar as medidas aqui propostas em integração com a implementação do Plano de
Gestão dos Recursos Hídricos do Projecto de Exploração Mineira de Boa Fé (Geomega, 2012),
que acompanha este EIA.
Fase de desactivação

49. Concretizar as medidas previstas no PARP.
MM - QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
Fase de instalação

50. A barragem de rejeitados, assim como a preparação para a instalação da escombreira, deverá
observar o disposto no D. L. 10/2010, de 4 de Fevereiro, no que respeita à concepção e
construção;
51. Implementar as medidas propostas nesta fase em integração com o Plano de Gestão dos
Recursos Hídricos do Projecto de Exploração Mineira de Boa Fé
52. As medidas de protecção da qualidade da água deverão estar contempladas no Plano de Gestão
Ambiental da Obra a aprovar pela Autoridade de AIA e a sua implementação, fiscalizada pela
empresa detentora da concessão mineira.
53. Efetuar a ligação da rede de drenagem dos efluentes domésticos produzidos nas instalações
sociais e das águas residuais produzidas na oficina de manutenção, à rede pública de
saneamento que integra o sistema de ligação à ETAR de Casas Novas, gerida pela empresa Águas
do Centro Alentejo, S.A.;

54. Obter os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos que enquadram as utilizações associadas às
captações subterrâneas a executar, ao desvio das linhas de água afetadas pela corta Casas Novas
e aos atravessamentos e ocupações de terrenos que integram o Domínio Público Hídrico, a emitir
pela Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da Região Hidrográfica do Alentejo;

55. Durante a fase de instalação, deverá ser dada especial atenção a todo o processo da instalação e
verificação da estanquidade da geomembrana da barragem de rejeitados pois é o sistema de
proteção ativo, uma vez que os principais problemas de afetação da qualidade da água
subterrânea poderão estar associados a roturas acidentais na fase de construção que não sejam
detetados.
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Fase de exploração

56. Instalar nas cortas sistemas de bombagem devidamente dimensionados para o efeito, eficazes e
colocados nas melhores condições de operação. Esses sistemas de bombagem deverão efectuar
a extracção de água sistematicamente e, preferencialmente, de forma automática, mantendo a
água no interior das cortas reduzida ao mínimo possível;
57. A água que se acumular nos pisos em exploração deverá ser drenada para a zona de bombagem,
a partir da qual serão bombeadas para a barragem de rejeitados.
58. Efectuar a deposição controlada da rocha estéril em escombreira, assegurando a necessária
compactação dos estéreis e procedendo à sua gradual revegetação, de acordo com as
especificações do projecto e do respectivo PARP;

59. Construir valas de drenagem em todo o perímetro da escombreira, visando desviar desta
estrutura as águas pluviais que drenam pela sua envolvente natural, encaminhando-as
directamente para a linha de água a jusante da barragem de rejeitados;
60. As valas de drenagem acima referidas, sendo destinadas a impedir a afluência à escombreira e
barragem de rejeitados das águas drenadas na envolvente natural, deverão ser devidamente
dimensionadas para os caudais de cheia e ser mantidas em pleno estado de funcionamento;
61. A bacia colectora das águas drenadas do local da escombreira e o canal de drenagem desta bacia
para a barragem de rejeitados, devem manter-se sempre nas melhores condições de operação,
limpos e desobstruídos de quaisquer materiais;
62. Estabelecer um programa de inspecção dos sistemas de tubagens de transporte dos rejeitados
do processamento mineral para a barragem de rejeitados e da água clarificada desta para a
lavaria, prevendo a completa e rápida resolução das possíveis anomalias;
Fase de desativação

63. As cortas deverão ficar complementarmente libertas de fragmentos de rocha e de quaisquer
outros materiais ou equipamentos, devendo as bancadas apresentar-se bem regularizadas e com
os taludes saneados (remoção de blocos desprendidos);
64. Caso nas bancadas emersas das cortas ocorram zonamentos com sulfuretos expostos, dever-se-á
equacionar a aplicação de uma camada protectora (à base de cal, hidróxido de sódio, óxido de
magnésio e permanganato de potássio - INAP, 2012) que impeça o contacto dos sulfuretos com a
atmosfera;
65. A fase de encerramento da barragem de rejeitados e da escombreira deverá observar o disposto
no D. L. 10/2010, de 4 de Fevereiro para a fase de desactivação, tendo também em conta as
recomendações do Plano de Contingência da Barragem de Rejeitados (FEUP, 2011) e o Plano
Conceptual de Encerramento da Barragem de Rejeitados do Projecto de Exploração Mineira de
Boa Fé (FEUP, 2011).
MM - DISPONIBILIDADES DE ÁGUA
Fase de instalação

66. Os quantitativos previstos e os meios de utilização e de gestão da água, deverão ser
contemplados no Plano de Gestão Ambiental de Obra
Fase de exploração
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67. Deverá ser estabelecido um programa de verificações/inspecções que vise avaliar o estado de
funcionamento dos seguintes sistemas e equipamentos:
a) - Sistemas de canalização de água instalados na mina - estado das tubagens, válvulas,
passadores, torneiras, etc.
b) - Equipamentos de processamento mineral da lavaria, que sejam receptores de caudais
de água;
c) - Tanques de armazenamento de água fresca e de água recirculada de alimentação à
lavaria;
68. Deverá ser utilizada água da rede pública de abastecimento de água em alta (reservatório de
Carvalhas) gerida pela empresa Águas do Centro Alentejo, S.A) para abastecimento das
instalações sociais.
69. Nos sanitários deverá ser utilizada água recirculada a partir da barragem de rejeitados;
REJEITAMOS O SISTEMA DE DEPOSIÇÃO SUB-AQUÁTICA!!!!!!!!!
70. Para as lavagens de equipamentos na oficina deverá ser utilizada água recirculada a partir da
barragem de rejeitados, salvo indicações em contrário decorrentes da sua análise. Para esta
finalidade poderá ser também utilizada água proveniente da drenagem das cortas;
71. A aspersão para contenção das poeiras deverá ser feita com água recirculada a partir das cortas,
salvo indicações em contrário decorrentes da sua análise.
72. O sistema de rega das zonas das cortas que se encontrarem em recuperação paisagística, deverá
utilizar a água da própria corta, podendo recorrer a um furo de captação somente em situações
de insuficiência de água no interior da corta;
73. Durante a fase de exploração, no que respeita ao procedimento de deposição de resíduos, deverse-á dar especial atenção aos locais adjacentes aos taludes do aterro, para que a movimentação
de máquinas/veículos na proximidade destas zonas não venha a danificar a geomembrana da
barragem de rejeitados.
Fase de desactivação

74. O sistema de rega de todas as áreas em recuperação deverá utilizar a água do interior das cortas;
MM -FLORA E NA VEGETAÇÃO
Fase de instalação

75. A redefinição dos acessos interiores já preconizada neste EIA deverá ter em consideração os
valores naturais, dando preferência aos caminhos existentes nas zonas mais desprovidas de
vegetação e mais afastadas de linhas de água;
76. A eventual construção de estrutura para o atravessamento da ribeira de São Brissos pelos
equipamentos mineiros deverá ser realizada de forma a afectar o menos possível a vegetação
ripícola, repondo nas zonas não ocupadas pela estrutura as condições de coberto vegetal
existente antes da sua construção;
77. A localização de estaleiros e equipamentos fixos de obra (ex: gruas) deve ser efectuada o mais
possível dentro da área que será intervencionada pela própria estrutura a construir. Sendo
estritamente necessário abranger outras áreas, então dever-se-ão escolher as áreas mais
desprovidas de vegetação da envolvente da obra e que não envolvam o corte de árvores;
78. Na sequência da medida acima, dever-se-á reduzir ao mínimo a afectação dos matagais de
Calicotome villosa;
79. Proceder à contagem do número efectivo de sobreiros e azinheiras a abater e, em conformidade,
se necessário, ajustar as áreas e as quantidades a plantar indicadas no PARP. Em qualquer caso
deverão seguir-se as orientações gerais do PARP, em termos quer das áreas disponíveis e da sua
aptidão, quer da metodologia de plantio proposta;
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80. Mediante autorização da entidade competente (o Ministro da Agricultura por proposta da DGF ver item IV.9.2 – Impactes na flora e na vegetação), o corte e o arranque das árvores previstas
deverá também fazer-se de acordo com as técnicas florestais apropriadas, precavendo a
expedição do local de todos os materiais resultantes;
81. Quanto ao abate dos sobreiros e das azinheiras e sua substituição, este deve ser efetuado de
acordo com o seguinte:
o

o
o
o

Na determinação da área de compensação, apenas é obrigatório incidir sobre as áreas de
abate em povoamento, não sendo obrigatória para os sobreiros e azinheiras que não
estão em povoamento.
Será no entanto sempre necessária autorização de abate pelo ICNF para qualquer
sobreiro ou azinheira.
O cálculo da área é feito sobre a área de povoamento que irá ser abatido e não sobre o
número de sobreiros e azinheiras que estejam em povoamento a abater.
O ponto 2 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, determina que as
novas áreas devem efetuar-se em prédios rústicos com condições edafo-climáticas
adequadas às espécies, o que é o caso das áreas propostas no EIA. No entanto há que
fazer as seguintes ressalvas:
• - Não pode ser em áreas onde existam sobreiros e azinheiras com
densidade que constitua povoamento.
• - Não deverá incidir sobre áreas com potencialidade para o habitat 3170
da Diretiva Habitats.

A compensação deve ser feita em prédios rústicos pertencentes à entidade proponente,
mas tem sido aceite o arrendamento de áreas, devendo haver contrato de arrendamento
por um período não inferior a 20 anos.
o A área de compensação não pode ser inferior à área de corte ou arranque multiplicada
de um fator de 1,25. Assim, a área mínima de compensação por arborização deverá ser
de 52,44 hectares.
o Nessa altura não deverá ser aprovada a introdução de gado em fases que possa
prejudicar as plantações.
o O projeto de compensação deverá refletir as percentagens de abate de sobreiro e
azinheira.
o Quanto ao acompanhamento das plantações de sobreiro e azinheira, o plano de gestão
tem de ter ações para um período mínimo de 20 anos.
82. Deverá ser interditada a deposição, mesmo que provisória, de terras, escombros ou quaisquer
outros materiais fora dos locais a estes materiais destinados;
83. A definição de uma faixa de protecção de 30 metros de largura à ribeira de São Brissos que é
contemplada pelo projecto é uma medida essencial à preservação deste habitat. A definição de
uma faixa com esta largura permite a manutenção da vegetação ripícola e precaver eventuais
derrames de combustível e o assoreamento das linhas de água;
84. O desvio das linhas de água que cruzam a Corta de Casas Novas deve ser efectuado de forma a
minimizar a extensão de vegetação ripícola afectada. Deverão ser correctamente implementadas
as medidas de recuperação dos canais de drenagem desactivados indicadas no projecto
hidráulico já referido neste EIA (ver item IV.8.2 – Impactes na rede de drenagem superficial) e
repor, tanto quanto possível, o ecossistema ripícola através da florestação das novas margens
com espécies ripícolas autóctones;
85. Propõe-se a inclusão nesta fase de um técnico especialista em Biologia para o acompanhamento
das acções previstas, nomeadamente quanto às ocupações e desmatações.
o

Fase de exploração
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86. Concluir as plantações de sobreiro e azinheira previstas no PARP. Acompanhar os novos
povoamentos por técnicos especializados, efectuar o controlo de espécies invasoras, controlo
fitossanitário e as replantações que forem necessárias;
87. Durante a exploração deverão ser correctamente implementadas as medidas de recuperação
paisagística faseada propostas no PARP, procedendo à recuperação das áreas exploradas logo
que sejam dados por terminados os trabalhos de exploração.
88. A intervenção de um técnico especialista em Biologia deverá perdurar durante a fase de
exploração para o acompanhamento das acções previstas, nomeadamente quanto à preservação
da galeria ripícola de S. Brissos e à conservação dos povoamentos de sobreiros e azinheiras a
conservar e a fomentar.
89. Implementar medidas de defesa contra incêndios florestais, cumprido o Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de Junho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.
Fase de desactivação

90. Em cada uma das cortas, os pisos das bancadas que não ficarem submersos pela lagoa deverão
ser realizadas acções destinadas a potenciar a acumulação de solo, humidade e material
biológico;
91. Colocar sinalização que indique tratar-se de uma zona em recuperação, advertindo para
eventuais zonas em que a recuperação se afigure mais sensível;
92. A intervenção de um técnico especialista (Flora e Fauna) deverá perdurar durante a fase de
desactivação.
MM – FAUNA
Fase de instalação / exploração

93. Na construção ou rectificação dos acessos interiores, prever a colocação de estruturas inferiores
que permitam a passagem de pequenos animais. As passagens hidráulicas previstas poderão
exercer estas funções para algumas espécies;
94. As desmatações dos vários sectores das cortas deverão ser realizadas faseadamente,
procedendo-se à desmatação por faixas de terreno, apenas à medida do avanço da exploração
nesses sectores;
95. As desmatações deverão ser feitas com uma sequência que possibilite a existência de áreas que
possam funcionar como corredores de fuga para animais de locomoção lenta;
96. Dever-se-á procurar realizar as desmatações e todos os trabalhos de preparação dos terrenos
para extracção, fora das épocas de nidificação e reprodução;
Fase de desactivação

97. O estabelecimento de charcos em depressões do terreno, como por exemplo nas zonas por onde
se efectuará a drenagem prevista no PARP da periferia das cortas para as linhas de água
envolventes, coadjuvada com a plantação de vegetação aquática marginal, favorecerá a
manutenção e o fomento das populações de anfíbios, facilitando a sua dispersão. Estes charcos,
sendo importantes pontos de água para a ocorrência de várias espécies da fauna, deverão ser
tidos em conta na execução dos mencionados canais de drenagem, privilegiando para o efeito a
aplicação de técnicas de engenharia biofísica.
MM - QUALIDADE DO AR
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Fase de instalação

98. Deverá ser providenciado o fornecimento de água aos locais de obra (edifícios anexos, barragem
de rejeitados, preparação da escombreira e acessos) para serem instalados sistemas de aspersão
de água, mesmo que provisórios, para conter o empoeiramento;
Fase de exploração

99. Nestas medidas para a qualidade do ar devem ter em conta os recetores sensíveis identificados no
Relatório de Medição de Partículas em Suspensão (PM10), Volume III anexo VI do EIA.

100.

Instalar e zelar pelo funcionamento eficaz do sistema de aspersão de água previsto para o
stock de minério e para o estágio de britagem e classificação da lavaria. Mesmo contando que
este primeiro estágio funcione numa área coberta da lavaria, a aspersão de água sobre os
respectivos equipamentos deverá ser feita continuamente durante o funcionamento;
101. Sempre que ocorra tempo seco, deverão entrar em acção os camiões cisterna para a
aspersão de água nos acessos interiores e noutras áreas de circulação de veículos;
102. Verificar a existência de determinados pontos das áreas do projecto (na área dos anexos
mineiros, envolvente da barragem de rejeitados, etc.), 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;
Fase de desactivação

103.

Manter as regras de circulação e os sistemas de aspersão de água disponíveis até à conclusão
destes trabalhos.

MM – AMBIENTE SONORO
Fase de instalação

104.

Os equipamentos móveis a utilizar nas obras deverão cumprir o disposto no Regulamento
das Emissões Sonoras de Equipamentos para Utilização no Exterior (D. L. 221/2006, de 8 de
Novembro);
105. Interditar a realização de trabalhos particularmente ruidosos no período noturno e também
no período entardecer.
106. Colocar em obra os equipamentos móveis estritamente necessários aos trabalhos que
estiverem em curso;
107. Retirar de imediato do local qualquer equipamento que revele mau estado de manutenção
ou de operação;
108. Limitar a velocidade de circulação de veículos e equipamentos, sinalizando neste sentido os
acessos interiores.
109. Estas medidas deverão estar contempladas no Plano de Gestão Ambiental da Obra a exigir às
empresas de construção das estruturas mineiras: Esse Plano deverá ser aprovado e sua
implementação fiscalizada pela empresa detentora da concessão mineira.
Fase de exploração

110.

Utilizar equipamentos móveis e fixos recentes, avaliando as melhores tecnologias
disponíveis, e considerar os níveis sonoros standard indicados pelo fabricante como um factor
essencial de decisão para a aquisição de equipamentos;
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111.

Os equipamentos móveis a utilizar na exploração mineira deverão cumprir o disposto no
Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamentos para Utilização no Exterior (D. L. 221/2006,
de 8 de Novembro);
112. Assegurar que os equipamentos móveis em serviço se encontram em bom estado de
manutenção e operacionalidade, evitando a ocorrência de ruídos devidos a folgas nas
componentes mecânicas, mau estado de tubos de escape, suspensões, travões, etc.;
113. Impor limites de velocidade nos acessos interiores da mina;
114. Seguir um planeamento criterioso da exploração das cortas, evitando a criação de focos de
ruído por alterações sucessivas e desnecessárias da localização das frentes de desmonte;
115. Promover a utilização do novo acesso à corta de Casas Novas, solicitado pela Comissão e
apresentado em aditamento ao EIA em Janeiro 2013, que se afasta do Monte das Sesmarias,
minimizando assim os incómodos decorrentes da passagem dos camiões de transporte;
116. No início da exploração da corta de Casas Novas deverão ser constituídas barreiras acústicas
eficazes, a norte da corta no sentido do Monte das Sesmarias e da povoação de Casas Novas,
enquanto não se formar um talude que possa desempenhar essas funções;
117. As mesmas precauções deverão ser tomadas em relação ao Monte da Chaminé, aquando da
exploração da corta de Chaminé;
118. Interditar a realização de qualquer trabalho de exploração, não só no período noturno mas
também no período entardecer, exceto o funcionamento do estágio de flutuação da lavaria sem
envolver a utilização de maquinaria ruidosa.
119. Utilizar nos equipamentos de britagem e classificação da lavaria, componentes redutores do
ruído nos pontos de queda do material a processar, a par com uma adequada manutenção
preventiva desses equipamentos com a eliminação de ruídos anómalos devidos a desgaste ou a
mau funcionamento.
Fase de desactivação-

120.Realizar as acções de desmantelamento dos edifícios anexos durante o período diurno;
121.As medidas indicadas para a fase anterior, relativas aos equipamentos móveis, são aplicáveis à
fase de desactivação.
MM - DAS VIBRAÇÕES E ONDA AÉREA

122.

Os valores das velocidades de vibração e da onda aérea serão verificados através de
sismógrafo em desmontes experimentais no início da exploração das cortas, procedendo-se no
imediato ao ajustamento dos parâmetros que intervêm no diagrama de fogo - malha de
perfuração, dimensões e número de furos e carga de explosivo – face aos resultados obtidos, de
modo a assegurar-se o cumprimento dos referidos valores limite.
123.Durante a exploração, dever-se-á procurar optimizar continuamente o processo de desmonte de
rocha, efectuando o controlo sistemático das pegas de fogo e tendo em conta a possível
utilização de novos materiais decorrentes do desenvolvimento tecnológico neste domínio;
124.Instalar sinalização nos acessos e na orla envolvente das cortas, que alerte para o perigo de
explosões;
125.Preceder as detonações das pegas de fogo por adequados avisos sonoros;
126.O manuseamento de explosivos e o carregamento das pegas de fogo será sempre efectuado por
trabalhadores detentores das credenciais legalmente exigíveis (operadores de fogo);
127.O carregamento das pegas de fogo deverá ser acompanhado pelo responsável da exploração;
128.Caso venha a ser instalado um paiol, este deverá ficar localizado na área destinada aos anexos
mineiros, devidamente afastado dos restantes edifícios e equipamentos, construído e vedado,
de acordo com as especificações legais em vigor;
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129.Caso venha ser contratada uma empresa especializada para o fornecimento sistemático das
quantidades precisas de explosivo para cada pega, esta deverá ser detentora de todas as
credenciais legalmente exigidas;
130.Os explosivos e detonadores que eventualmente sobrarem após o carregamento de uma pega
de fogo deverão retornar de imediato ao paiol ou, no caso referido na medida anterior, ser de
imediato retomados pela empresa fornecedora dos mesmos;
131.De modo a abolir a probabilidade de ocorrerem duas detonações de explosivo em simultâneo,
dever-se-á estabelecer uma programação desfasada das detonações nas duas cortas (ex: fim do
1.º turno - fim do 2.º turno).
MM SÓCIO-ECONÓMICOS

132.De forma a maximizar os efeitos do projeto devem ser tomadas medidas no sentido de procurar
contratar mão-de-obra e fornecimentos de materiais e serviços ao nível da região envolvente.

133.Promover uma eficaz comunicação com a população dos aglomerados próximos para minimizar os
impactes da intrusão e alteração do modo de vida em meio rural resultante da localização e
funcionamento da unidade extrativa, cujo volume de emprego (135) é equivalente ao total da
população ativa existente na freguesia de localização do projeto, atualmente (137);

134.

Implementar acções de formação profissional desenhadas para a especificidade da indústria
extractiva, adoptando programas que elevem a qualificação profissional dos trabalhadores da
mina e proporcionem a sua efectiva integração na empresa;
135. Implementar um Plano de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, proporcionando
formação aos trabalhadores neste domínio;
MM - EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS
136. Estudar as possibilidades de ligação directa da mina (instalações anexas) à EM 370 que
prescinda da passagem pelo núcleo habitacional da freguesia de Boa Fé. Esse possível acesso
deverá ser concretizado logo na fase de instalação;
137. Promover a colocação de sinalização nos locais de entroncamento da EN 2 com a EM 370 e
desta com a EM 1087 que alerte para a proximidade de zonas com circulação de veículos
pesados;
138. Colocar sinalização, à saída da mina, que relembre os camionistas para a necessidade de
redobrarem os cuidados de condução quando se aproximam de aglomerados populacionais;
139. Assegurar que à saída da mina os camiões tenham as cargas devidamente acondicionadas,
conforme os requisitos legais;
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MM - PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
FASE PRÉVIA À OBRA

140.

bandeiras 3– em fase prévia à obra deve realizar-se sondagens manuais de diagnóstico com o
objetivo de verificar a existência de contextos arqueológicos conservados. O número de
sondagens e a sua localização deve ter uma distribuição por toda a mancha de dispersão de
materiais. Caso se confirme a existência de contextos conservados, deve proceder-se á escavação
integral da área a afetar pelo projeto.

141.

bandeiras 5– em fase prévia à obra deve realizar-se sondagens manuais de diagnóstico com o
objetivo de verificar a existência de contextos arqueológicos conservados. O número de
sondagens e a sua localização deve ter uma distribuição por toda a mancha de dispersão de
materiais. Caso se confirme a existência de contextos conservados, deve proceder-se á escavação
integral da área a afetar pelo projeto.

142.

bandeiras 1– em fase prévia à obra dever realizar-se sondagens manuais de diagnóstico com
o objetivo de verificar a existência de contextos arqueológicos conservados. O número de
sondagens e a sua localização deve ter uma distribuição por toda a mancha de dispersão de
materiais. Caso se confirme a existência de contextos conservados, deve proceder-se á escavação
integral da área a afetar pelo projeto.

143.

bandeiras 6– em fase prévia à obra deve realizar-se sondagens manuais de diagnóstico com
o objetivo de verificar a existência de contextos arqueológicos conservados. O número de
sondagens e a sua localização deve ter uma distribuição por toda a mancha de dispersão de
materiais. Caso se confirme a existência de contextos conservados deve proceder-se á escavação
integral da área a afetar pelo projeto.

144.

efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, de forma a colmatar
lacunas de conhecimento resultantes de condições de visibilidade reduzida ou nula, bem como
das áreas de estaleiros, caso se situem fora das áreas já prospetadas. Os resultados obtidos
poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares específicas (registo
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).

Fase de instalação

145.

dada a existência de cavidades cársicas na área do projeto, o acompanhamento da sua
exploração deve ser realizado por arqueólogo com experiência neste tipo de realidades.

146.

efetuar o acompanhamento integral por arqueólogo com experiência neste tipo de
realidades de todas as operações que impliquem, nesta fase, movimentação de terras,
nomeadamente desmatação e escavação. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo
pelo que, se existir mais do que uma frente de lavra a decorrer em simultâneo, terá que se
garantir o acompanhamento de todas as frentes

147.

o acompanhamento em fase de lavra deve ser continuado até se atingirem níveis
arqueologicamente estéreis.

148.

os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a
adoção de medidas de minimização complementares específicas (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efetuados no decurso
destes trabalhos devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela.
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149.

se, em qualquer das fases (obra e exploração até níveis arqueologicamente estéreis), forem
encontrados vestígios arqueológicos, os trabalhos devem ser suspensos nesse local, ficando o
proponente obrigado a comunicar de imediato à tutela (dgpc) as ocorrências, com uma proposta
de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em conta que as áreas com vestígios
arqueológicos a serem afetadas têm que ser integralmente escavadas.

150.

as ocorrências identificadas devem ser integradas em planta de condicionantes do caderno
de encargos da obra.

9.4.Programas de monitorização
Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme previsto no
artigo 29º do Decreto-Lei nº 6972000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 197/2005, de 8 de Novembro, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria nº
330/2001, de 2 de Abril.
9.4.1.RECURSOS HIDRICOS
Os dados analíticos existentes devem ser complementados com um Programa de Monitorização das
Águas Subterrâneas, com o objetivo de estabelecer a situação de referência do projeto,
relativamente aos equilíbrios rocha/água e de permitir avaliar a evolução dos parâmetros
quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos. Deve na generalidade seguir o
disposto no ponto 9 da Parte A e no ponto 19 da Parte B do Anexo III do Decreto-Lei n.º 183/2009, de
10 de Agosto.
Face às caraterísticas do projeto, deve ser aplicado o plano de monitorização proposto no EIA
(capítulo V do Relatório Síntese), no que se refere ao descritor Recursos Hídricos. Este plano de
monitorização será implementado durante a vida útil da mina e após a sua desativação, durante o
prazo que venha a ser considerado necessário.
O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos a implementar tem ser elaborado de
modo a permitir avaliar a evolução dos parâmetros quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos
subterrâneos no decorrer da fase de exploração e após o encerramento do projeto.
Deve cumprir os requisitos que foram definidos em fase de Aditamento, a saber:
•
•

•

•

Devem ser recolhidas amostras de água subterrânea em pontos, a montante e a jusante,
das cortas mineiras, da escombreira de estéreis e da barragem de rejeitados;
Estes pontos devem corresponder a pontos de água existentes e/ou a piezómetros, a
construir para o efeito, localizados sobre as zonas de maior relevância hidrogeológica
(zonas de maior permeabilidade) na área envolvente das áreas a monitorizar;
Deve ser realizada uma campanha de caracterização da situação de referência, antes do
início da fase de exploração, a que se devem seguir campanhas trimestrais (Março,
Junho, Setembro e Dezembro) durante a fase de exploração e por um período de tempo
não inferior a 3 anos depois do encerramento;
Em cada campanha devem ser medidos parâmetros in situ (temperatura, pH,
condutividade, potencial de oxidação-redução e nível hidroestático ou caudal) e devem
ser recolhidas amostras para análise laboratorial seguindo o protocolo analítico definido
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•

•

em aditamento. Este protocolo analítico pode ser complementado com um protocolo
adicional orientado para a monitorização de outras questões: contaminação antrópica,
riscos associados a acidentes, a derrames, etc.;
Devem ser emitidos relatórios factuais trimestrais para cada campanha e um Relatório
Anual de Monitorização, elaborado de acordo com o estabelecido no Anexo V da
Portaria 330/2001 que deve ser emitido no final do ano hidrológico, em substituição do
correspondente relatório da campanha trimestral;
Incluir um conjunto de medidas a implementar face ao incumprimento dos valores
limite ou objetivos a alcançar.

9.4.2. VALORES ECOLÓGICOS
1 - Para além do Plano de Monitorização constante do EIA, deve ser realizado um plano de
monitorização da qualidade da água da Ribeira de S. Brissos, até à foz na ribeira de Alcáçovas, a
aprovar previamente, que inclua os seguintes parâmetros/índices e que deve ser ajustado
anualmente, mediante a avaliação em função da situação e estado ecológico das massas de água a
jusante:
a) Fitobentos - Índice da Comunidade Económica Europeia (CEE);
b) Macroinvertebrados bentónicos – Iberian Biological Monitoring Party (IBMWP) e o Índice
Português de Invertebrados do Sul (IPtIS);
c) Macrófitos aquáticos – Índice Mean Trophic Rank (MTR), Índice de Vegetação Riparia (IVR),
Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR);
d) Fauna piscícola – Índice de Integridade Biótica (IIB); Composição, abundância, estrutura
etária e existência de malformações/parasitas da fauna piscícola;
e) Parâmetros físico-químicos gerais e poluentes específicos de suporte aos elementos
biológicos;
f) Elementos hidromorfológicos dos sistemas lóticos através do River Habitat Survey;
g) Abundância e riqueza específica da comunidade de bivalves dulçaquícolas ao longo da linha
de água recetora do efluente e até ao Rio Sado a efetuar no ano 0 da monitorização
h) Identificação dos principais núcleos populacionais para as diferentes espécies peixes e
bivalves encontrados ao longo da linha de água recetora do efluente e até ao Rio Sado, a
efetuar no ano 0 da monitorização
2 - Em relação ao plano de monitorização apresentado no EIA e à avaliação dos impactes que se
pretende que seja feita ainda durante a fase de exploração da corta da Chaminé, deverá ser
integrado o seguinte aspeto. Assegurar a recolha e análise ecotoxicológica de espécimes de
morcegos mortos detetados num raio de 30 km relativamente à Exploração Mineira da Boa Fé. A
metodologia de recolha e análise ecotoxicológica deve ser apresentada no âmbito do Programa de
Monitorização no domínio da ecologia a aprovar pelo ICNF previamente ao licenciamento do projeto,
nos termos da condicionante respetiva (condicionante nº 10 das conclusões deste Parecer ). Neste
contexto, deverão ser considerados os espécimes mortos detetados no âmbito da implementação
do referido Programa de Monitorização, ou outros detetados nomeadamente no âmbito da
monitorização dos abrigos de morcegos realizada pelo ICNF ou através de denuncias

9.4.2.AMBIENTE SONORO
O Plano de Monitorização relativo ao ruído deve seguir as recomendações constantes do documento
“Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”,
APA, Novembro de 2009.
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Não se prevê necessidade de nova avaliação acústica no ano “0” para obtenção de novos valores de
referência, contrariamente ao referido no estudo (pág. V.2 do relatório síntese).
Considerando-se contudo necessária
a) - na fase de instalação, a apresentação de comprovativos e verificação no terreno de que os
trabalham cessam nos períodos entardecer e noturno;
b) - na fase de exploração, a apresentação de comprovativos (entre os quais registos
fotográficos tirados no local)
i.
da colocação das barreiras acústicas previstas e sendo requerida a avaliação
da sua eficácia, com recurso a medições acústicas, a serem realizadas no
Monte das Sesmarias e num ponto localizado junto às habitações mais
expostas da povoação de Casas Novas,
ii.
da não realização de trabalhos nos períodos entardecer e noturno, à exceção
do funcionamento do estágio de flutuação da lavaria que não envolva
maquinaria ruidosa,
iii.
da passagens de camiões, afetos à exploração, no acesso alternativo à corta
de Casas Novas que fique apresentado e aprovado, afastado do Monte das
Sesmarias.
9.4.3. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO
a) Apresentar o plano de monitorização da Gruta do Escoural e da Igreja de Nossa Senhora da
Fé para a fase prévia à obra e ao longo do período de exploração da mina de modo a verificar
eventuais danos estruturais (resultantes do uso de explosivos) e avaliar da necessidade de
implementação de medidas de minimização adicionais.
b) Apresentar comprovativo da autorização, por parte da DGPC, para os trabalhos de
acompanhamento arqueológico da fase de exploração da mina.
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ANEXO III
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