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. I t odução 

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) dando cumprimento ao Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 
de agosto, que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RJAIA), enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução da Mina de Corte Pequena, para 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).   

O proponente do projeto é a Sifucel, Sílicas S.A., doravante designada por Sifucel. 

O projeto tem uma área de exploração inferior ao limiar estabelecido quer para o 
Anexo I quer para o Anexo II, do mencionado diploma, no entanto localiza-se em 
área sensível, pelo que o projeto se encontra abrangido pelo RJAIA, com base na 
análise caso a caso, efetuada nos termos do disposto na alínea b), ii) do n.º 3 do 
artigo 1º, do referido diploma. 

Dado cumprimento ao artigo 9.º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de 
AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades/Departamentos: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA)  
/Divisão de Avaliação de Planos, Programas e Projetos (DAP), APA/Departamento 
de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), APA/ Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve (ARH-ALG), Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR ALG), APA/Departamento de Gestão 
Ambiental (DGA) /Divisão de Gestão Ambiental de Ar e Ruído (DGAR), Instituto 
Superior de Agronomia (ISA)/Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" 
(CEABN), APA/Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental 
(DGLA)/Divisão de Emissões Industriais (DEI) e a DGEG. 

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

 APA/DAIA – DAP: Eng.ª Sílvia Rosa (preside a CA) 

 APA/DCOM: Dr.ª Rita Cardoso 

 APA/ARH-Algarve: Eng.º Alexandre Furtado 

 ICNF: Dr.º Luís Ferreira 

 DGPC: Dr.ª Alexandra Estorninho 

 LNEG: Dr. Pedro Ferreira 

 CCDRALG: Eng.ª Luísa Ramos 

 DGEG: Eng.º Paulo Nunes 

 ISA/CEABN: Arqt. Pais. João Jorge 

 APA/DGA-DGAR: Eng.ª Margarida Guedes 

A CA contou, ainda, com a colaboração da Eng.ª Edite Reis, da APA-ARHAlg. 
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OàEIá,ào jetoàdaàp ese teàa lise,àfoiàdese volvidoàpelaàe p esaà Gold Fluvium – 
Consultores em Engenharia, Lda. à eà foià dese volvidoà e t eà Outubro de 2015 e 
Fevereiro de 2016, sendo constituído pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico 

 Relatório Síntese 

 Anexos e Peças Desenhadas 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Plano de Lavra. 

Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado um Aditamento ao EIA e o RNT 
reformulado, datados de fevereiro de 2017, e Elementos Complementares 
relativos à Paisagem, Geologia e Geomorfologia e Recursos Hídricos, datados de 
maio de 2017. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram 
relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, 
superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto em apreço.  
 

. P o edi e to de Avaliação  
O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do projeto de 
execução. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou 
necessário a solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do 
Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro. 

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado 
que, de uma maneira geral, a informação contida no Aditamento dava 
resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA em 10 de abril de 2017. 

 Solicitação de elementos complementares relativos à Paisagem, 
Geologia e Geomorfologia e Recursos Hídricos Subterrâneos. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram 
presentes alguns representantes da CA (APA, ICNF, LNEG, ISA/CEABN e 
DGEG), do proponente, e da equipa que elaborou o EIA. 

4. Solicitação de Parecer Externo à Câmara Municipal de Monchique e à Junta 
de Freguesia de Alferce. Tendo sido recebido o parecer do Município de 
Monchique que consta do Anexo 3. 
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5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias 
úteis, de 18 de abril a 17 de maio de 2017. 

6. Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos 
complementares, bem como a consulta dos elementos do Projeto, com o 
objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 
serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi 
efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA. Assim, a APA/ ARH-N emitiu parecer sobre Recursos 
Hídricos e Qualidade da Água, incluindo Domínio Hídrico, APA/DGA emitiu 
parecer relativo ao Ambiente Sonoro, o ICNF sobre os Sistemas Ecológicos, 
a DGPC sobre Património Cultural, a CCDR ALG sobre a Socioeconomia, 
Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo, o LNEG 
sobre Geologia e Geomorfologia, a DGEG sobre a justificação e objetivo do 
projeto e o ISA sobre a Paisagem. 

7. Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

 

. A te ede tes 

Considerando o referido na informação disponibilizada, relativamente aos 
antecedentes do processo, indicam-se as diligências efetuadas:  

- Em 2010 a Sifucel solicitou à DGEG um pedido de prospeção e pesquisa para 
u aà eaàdesig adaàpo à Co teàPe ue a ,àpedidoàesseà ueàfoiàap ovado , com 
respetiva publicação em Diário da República, a 09 de Agosto de 2011, com o 
Aviso n.º 15 635/2011.  

- A 31-10-2013 a Sifucel pediu à DGEG a extinção do processo, tendo solicitado 
um pedido de exploração experimental (concessão experimental), para a 
mesma área, com o nome de Corte Pequena – Monchique, com número de 
processo MNPCDI113.  

- Em 11/12/2013, a DGEG solicitou à Câmara Municipal de Monchique uma 
reunião para apresentar e auscultar a autarquia sobre o referido pedido de 
concessão experimental, não tendo obtido resposta por parte da referida 
autarquia. Em 27/12/2013, a DGEG enviou para a câmara municipal o projeto 
de exploração experimental para esta autarquia se pronunciar sobre o mesmo. 
Em 16/09/2014 e em 29/04/2015, a DGEG reiterou a pronúncia da referida 
autarquia. Face à ausência de resposta, a DGEG acabou por nunca se 
pronunciar sobre o pedido de exploração experimental, o que levou a Sifucel 
a decidir avançar com a elaboração de um EIA.  
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No contexto do RJAIA, a Sifucel entregou em 09/05/2016, na DGEG, o EIA da Mina 
de Corte Pequena, o qual foi remetido para a APA em 18/05/2016, para efeitos de 
instrução do procedimento de AIA.  

A APA considerou que, não obstante o projeto ter uma área de exploração inferior 
aos limiares estabelecidos para esta tipologia de projeto quer no anexo I quer no 
anexo II do RJAIA, localiza-se em área sensível, pelo que se encontra abrangido 
pelo referido diploma, com base no resultado da análise caso a caso, efetuada por 
esta Agência, nos termos do disposto na alínea b), ii) do n.º 3 do artigo 1º, do 
mencionado diploma, pelo que em 24/10/2016 iniciou-se respetivo procedimento 
de AIA. 

 

. Lo alização, Justifi ação e Des ição Su á ia do 
P ojeto 

O projeto em avaliação localiza-se na freguesia de Alferce, concelho de 
Monchique, distrito de Faro. 

De acordo com a informação disponibilizada, no que respeita à justificação do 
projeto é referido que com a exploração da mina de Corte Pequena, o proponente 
pretende obter sienito nefelínico, considerado um material inerte raro, de alta 
qualidade, com características químicas e composição mineralógica direcionadas 
principalmente para a indústria do vidro, sendo que poderá também ser aplicado 
noutras indústrias, nomeadamente na da cerâmica, cimentos cola, rebocos, 
fundição e tintas. O proponente pretende, por um lado, desenvolver novos 
produtos no âmbito da beneficiação de sienito nefelínico, capazes de satisfazer 
outros mercados e, por outro, garantir a manutenção das características dos 
produtos que já comercializa. 

Sendo referido que a exploração do sienito nefelínico na serra de Monchique, para 
fins industriais, pode posicionar Portugal como fornecedor de uma matéria-prima 
escassa no mundo, o que permitirá o seu posicionamento no mapa mundial de 
fornecedores. 

A área total da concessão é de cerca de 17.3592 ha, sendo referido que a área de 
exploração efetiva de sienito nefelínico, sem margens de segurança e área afeta aos 
anexos mineiros, será apenas de 5,9 ha. 

 A exploração será implementada em duas fases: 

 Fase 1 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona a Sul e de 4 pisos 
na zona Norte, e o consequente aprofundamento até a cota normalizada da 
exploração. 
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 Fase 2 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona Este e 6 pisos na 
zona Oeste, e o consequente aprofundamento até a conta normalizada da 
exploração. 

A área total ocupada pelos anexos da exploração é de cerca de 2 038 m2, contemplando 
a zona da unidade de britagem, zona de stock, instalações sociais e uma zona destinada 
a pequenas reparações de equipamentos. Esta área situa-se dentro da área 
concessionada para a indústria mineira. 

A exploração irá desenvolver-se a céu aberto com recurso a explosivos num ciclo 
produtivo convencional com as seguintes etapas principais: desmontagem e 
decapagem, desmonte, remoção, expedição.  

Sendo referido que, em situações nas quais o maciço rochoso para além de ser 
composto por muitos blocos e estar muito fraturado, poderá recorrer-se a ripper 
vibratório e escavadoras giratórias com balde ou martelo pneumático. 

 

. E uad a e to os I st u e tos de Gestão Te ito ial 
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, o 
projeto insere-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monchique e no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) com o mesmo nome (código PTCON0037) (RCM n.º 
142/97 de 28 de Agosto), e em Estrutura Regional de Proteção e Valorização 
Ambiental.  

A área está incluída na Unidade Territorial — Serra e nas Subunidades Territoriais 
de Espinhaço de Cão/Monchique e de Monchique, onde prevalecem as estratégias 
de gestão florestal e aproveitamento turístico da Serra, em articulação com as 
características locais, da paisagem, natureza, clima e potencialidades termais; a 
salvaguarda dos valores e recursos naturais das áreas da Rede Natura 2000 a par 
do desenvolvimento de uma estratégia de dinamização económica das áreas 
rurais, apoiada na promoção turística, nas atividades agroflorestais e indústrias 
afins e no artesanato. 

Os objetivos de conservação da natureza devem estar articulados com as políticas 
de desenvolvimento rural na elaboração das Intervenções Territoriais Integradas 
dos Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 de Monchique, 
Caldeirão, Barrocal e Costa Sudoeste.  

Está também previsto o Programa de exploração e valorização de rochas 
ornamentais (Brecha do Algarve e Sienito de Monchique). 

Em termos de Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), esta 

área inclui-se nas Categorias de Unidades Ecológicas e Graus de Prioridade de 

Conservação 1+2 referentes a MATAGAIS + MEDRONHAIS. 
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 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) - Decreto 
Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de outubro. 

No PROF a mina localiza-se numa zona crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios e de acordo com a carta de risco de incêndio, a área da concessão localiza-

se em zona de risco de incêndio extremo a muito elevado. 

 Plano Diretor Municipal de Monchique (PDMM) - Aviso n.º 25475/2008, de 22 de 
outubro de 2008, republicado pelo aviso n.º 26493/2008 de 5 de novembro.  

Na carta de ordenamento, a área da mina localiza-se em Espaço Florestal (artigo 26.º) 

onde não se encontra contemplada a exploração de recursos minerais metálicos e não 

metálicos. O artigo 41.º do regulamento, referente à indústria extrativa, refere que 

esta classe de espaço engloba duas categorias (pedreiras devidamente registadas e as 

áreas delimitadas na carta de ordenamento como potencial extração de sienito 

nefelínico), que não abrangem a área desta mina. 

“egu doàaàCa taàdeàCo di io a tes,àaà eaàdaà i aà àa a gidaàpelaà Área de proteção 

a captações públicas àeàpo à Reserva Ecológica Nacional à aàtipologiaà Cabeceira de 

linhas de água ,à o espo de teà à ovaàtipologiaà‘EN,à Áreas estratégicas de proteção 

e recarga de aquíferos .à 

De acordo com a carta da REN, em vigor, do concelho de Monchique, a área da 
mina de Corte Pequena encontra-se na sua totalidade inserida em área classificada 
como REN, não se encontrando a REN delimitada por ecossistemas conforme prevê 
o Regime Jurídico da REN, o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revisto e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

A área da mina não afeta solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

. A álise Espe ífi a dos Fato es A ie tais 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações 
contidas no EIA e na informação complementar solicitada pela CA, na visita ao local 
e informações recolhidas durante o procedimento de avaliação e consulta pública, 
considera-se como fator ambiental determinante os Sistemas Ecológicos, 
considerando-se como fatores ambientais relevantes a Paisagem, Socioeconomia 
e os Recursos Hídricos.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Património Cultural , 
Geologia e Geomorfologia, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Solos e Ocupação 
do Solo. 
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. . Siste as E ológi os 

O terreno insere-se em área do Sítio Rede Natura 2000 de Monchique e ZPE 
Monchique. 

O Programa Sectorial da Rede Natura 2000 é um instrumento de gestão do 
território, de gestão da biodiversidade que visa a salvaguarda e valorização dos 
Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE), bem 
como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável.  

O prédio sobre o qual incide a pretensão recai, como dissemos, em áreas da Rede 
Natura 2000, mais especificamente na área abrangida pelo sítio PTCON0037 – 
Monchique; e pela Zona de Proteção Especial (PTZPE 0037 – Monchique). 

Os sistemas dominantes são florestas, áreas agro silvo pastoris e áreas de matos e 
pastagens naturais, mas adquirem também enorme importância habitats 
associados às linhas de água e aos afloramentos rochosos. 

Constituem objetivos dos citados instrumentos, contribuir para assegurar a 
manutenção da biodiversidade através da conservação e do restabelecimento dos 
habitats naturais da flora e fauna selvagens num estado de conservação favorável 
no território nacional, da proteção, da gestão e controlo das espécies, bem como 
da regulamentação da sua exploração, tendo em conta as exigências ecológicas, 
económicas, sociais, culturais e científicas. 

As orientações de gestão, constantes na ficha de caracterização deste Sitio da 
RN2000 (PTCON0037), são dirigidas fundamentalmente para a manutenção do 
mosaico silvo-pastoril e a utilização de boas práticas agrícolas que contribuam para 
o aumento das populações de espécies-presa, para a reconversão de povoamentos 
florestais de espécies exóticas; para a regeneração natural da floresta; assegurar 
a manutenção do mosaico silvo pastoril e o incremento de sustentabilidade 
económica de atividades com interesse para a conservação, em particular de 
espécies e de habitats, onde importa que as intervenções não afetem a perda de 
biodiversidade, estando o Estado Português obrigado, pela diretiva Aves, a 
assegurar a proteção de aves incluídas no Anexo I. A conservação das linhas de 
água, a manutenção da integridade do leito e margens e o controlo das fontes de 
poluição, são eixos fundamentais para a preservação e dos ecossistemas 
ribeirinhos e consequente melhoria da qualidade da água 

São considerados fatores de ameaça à sustentabilidade do Sítio Monchique desde 
logo a exploração florestal com espécies de crescimento rápido (eucalipto) e 
inerentes consequências sobre a vegetação autóctone, e ainda o aumento da 
perturbação humana e a exploração de inertes. 

O projeto em análise desenvolve-se por áreas para as quais, quando da 
caracterização do Sítio Rede Natura 2000 de Monchique, foram indicados efetiva 
ou potencialmente habitats de interesse conservacionista nomeadamente: 
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 6310(Montados de Quercus spp. de folha perene)+ 8220(Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação casmofítica +9240(Carvalhais ibéricos de Quercus 
faginea e Quercus canariensis )+ 9260(Florestas de Castanea sativa) + 
9540(Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógeos endémicos) 
+92BO(Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes 
mediterrânicos com Rhododendron ponticum, salix e outras espécies); 

 4020*(Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
- habitat prioritário de grande importância como refugio da biodiversidade e 
contribui para a regulação do ciclo da água);  + 4030(Charnecas secas 
europeias) + 6420* (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea) + 9540 (Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia – 
protegidas pelo DL n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL n.º 155/2004, 
de 30 de junho.  

São ainda de possível ocorrência 5230* e 5330 

 

 

As manchas indicadas no mapa são áreas classificadas como de ocorrência potencial 

e/ou efetiva dos habitats indicados 

A verificação da existência destes habitats no local ficou altamente comprometida 

pelas intervenções que os promotores desenvolveram no local antes deste processo 

de AIA, com afetação direta dos mesmos. Tal facto é facilmente percetível na 

a tog afiaàa exadaàpelosàp o oto esàe à ueà à o side adaà o oà à eaàdes atada  

(mancha cor de rosa no mapa anexado pelo promotor) a área intervencionada, 

resultando daí uma certa desvalorização dos impactes ambientais atribuíveis ao 
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projeto. De qualquer modo e apesar da desmatação efetuada foi possível confirmar 

regeneração natural de interesse conservacionista. 

 

Carta extraída do EIA, indicando a cor-de-rosa asà ã easàDes atadas . 

A exploração pretendida irá claramente constituir um forte fator de perturbação e de 

alteração do meio natural, atribuível diretamente à extração de inertes, à sua 

britagem, e também à sua expedição para fora do local, com consequências diretas 

sobre a vegetação a flora e a fauna. Terá impactes indiretos não só sobre os mesmos 

descritores mas também sobre outras atividades económicas e sobre a população, 

constituindo uma incompatibilidade com a crescente atividade turística, salientando-

se a afetação da Via Algarviana, importante vetor de desenvolvimento local.  

Assim, a primeira fase concentra todos os componentes que são mais suscetíveis de 

provocar impactes diretos e indiretos a saber: 

 destruição direta de habitats e espécies 

 fragmentação de habitats 

 ameaça à sustentabilidade do SIC e ZPE 
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 afetação indireta de habitats e espécies por aumento de perturbação 
(transformação do espaço, ruido- rebentamentos, britagem, camiões-, poluição 
atmosférica,  

impactes esses a fazerem-se sentir por no mínimo 15 anos, sendo prevista a sua 

minimização ser concluída ao fim de mais 4 anos. Ou seja todos estes impactes 

atribuíveis à fase de exploração perduram no tempo por quase 20 anos. 

A indução de impactes é essencialmente feita na 1ª fase, sendo que a 2ª fase seria 

simplesmente o potenciar desses impactes após 15 anos de exploração. 

De salientar que o próprio EIA refere a dificuldade de recolonização da área após a 

exploração, pelo que a minimização é de grande dificuldade. 

Todos estes impactes são sinergicamente potenciados de forma negativa com outras 
atividades existentes no território, para além de criarem uma abertura de precedente 
para este tipo de atividade que se entende ser pouco consentânea com a 
sustentabilidade como Sítio Rede Natura e como ZPE   

No Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve, insere-se na Sub-Região 
Homogé eaà “e aàdeàMo hi ue . 

O coberto vegetal que subsiste na área constitui um estrato arbustivo com alguma 
densidade, maioritariamente formado por carrascal com unidades dispersas de 
sobreiros (Quercus suber) e de jovens pinheiros-bravos (Pinus pinaster) e eucaliptos 
(Eucalyptus globulus). 

O elemento florístico mais relevante identificado em campo é a gilbardeira (Ruscus 
aculeatus), que se encontra listada no anexo B-V (Espécies animais e vegetais de 
interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser 
objeto de medidas de gestão) do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005,de 24 de fevereiro (transpõe para a ordem 
jurídica interna as diretivas aves e habitats). 

Oàleva ta e toàap ese tadoà osà Ele e tosàádi io ais àap ese taà la a e teàu aà
área importante de sobreiro, espécie protegida por lei, para além de espécies 
florísticas na área de intervenção e/ou envolvente imediata com elevado estatuto de 
proteção 

Na ZPE e ao nível da distribuição de espécies, ocorrem as espécies Hieraaetus fasciatus 
(Águia de Bonelli) e Aquila chrysaetos (Águia Real), a qual em termos europeus, 
encontra-se na categoria SPEC 3 (SPEC corresponde a Species of European 
Conservation Concern - espécies que suscitam preocupações de conservação a nível 
europeu). Em Portugal apresenta o estatuto de "Em Perigo" no Livro Vermelho de 
Vertebrados, todavia aparentemente a população nacional encontra-se estável ou 
com tendência para um ligeiro incremento. É uma ave que em Portugal prefere 
claramente as áreas montanhosas e com menor pressão humana para nidificar.  
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Estas rapinas, muito fiéis ao seu território, vivem normalmente no mesmo sítio durante 
toda a vida. Os pares são fiéis ao seu sítio de reprodução. O território das águias (sítio 
da nidificação e zonas de caça) correspondem ao domínio vital do casal e representam 
áreas de dimensão alargada. 

De acordo com a localização de ninhos feita pelo ICNF (não divulgável por questões de 
proteção da espécies), assim são definidas Áreas Prioritárias para a Avifauna como se 
vê na cartografia anexa. Há contudo ninhos localizados fora destas Áreas prioritárias. 
O território vital das espécies é extenso e abrangerá por certo áreas afetadas pela 
presente proposta de intervenção (há ninhos localizados a cerca de 3000 metros do 
local). 

 

 

 

A identificação de impactes feita pelo Estudo não é exaustiva e tende a ser 
desvalorizadora. 

Identifica os impactes diretos na vegetação e flora mas dá como consumada a 
destruição direta efetuada antes deste processo de avaliação não a valorizando 
negativamente na identificação e valoração de impactos ambientais. Essa tendência 
de desvalorização é mais sentida no que se refere à fauna em geral. 

Tem conceitos como por exemplo considerar a recolonização do espaço após a 
desativação do projeto um impacte positivo com que não concordamos. É claramente 
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um impacte negativo a destruição direta de habitats e sua redução para a mais diversa 
fauna.  

Não considera os impactes, e/ou desvaloriza–os, decorrentes da perturbação do meio 
em qualquer das fases do empreendimento, não só pela presença humana, como pelo 
ruído da exploração e produção de poluição atmosférica. 

De uma forma geral desvaloriza os impactes considerando-os de pequena magnitude, 
não tendo deste modo em conta o elevado valor conservacionista do local como ponto 
de partida. 

Em suma, considera-se que o projeto tem impactes diretos e indiretos muito 
significativos e não minimizáveis sobre a vegetação, flora e fauna, e também sobre 
habitats com estatuto prioritário de conservação, contrariando as orientações de 
gestão do Programa Setorial da Rede Natura 2000 e a sua importância 
conservacionista. 

 

. . Paisage  

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos 
paisagísti osàeàdeàa o doà o àoàEstudoà Co t i utosàpa aàaàIde tifi aç oàeàCa a te izaç oà
daàPaisage àe àPo tugalàCo ti e tal àdeàCa elaàd'á euàet al. (2004), a área de estudo a 
uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem 
(macroestrutura): Grupo U – “e asàdoàálga veàeàdoàLito alàále teja o .àDe t oàdesteàg upo,à
insere-seà aàG a deàU idadeàdeàPaisage à “e aàdeàMo hi ueàeàE volve te à .ºà . 

Serra de Monchique e Envolvente 

Esta unidade de paisagem é fortemente marcada pela presença da Serra de 
Monchique, cujo maciço se destaca no contexto tanto desta unidade, como em toda a 
região. A hidrografia é condicionada pelo relevo do maciço sienítico e pela diferença 
de resistência das rochas à erosão, determinando assim, dois padrões de drenagem, 
um radial influenciado pelo relevo e outro dendrítico nas rochas envolventes do 
maciço. Por esta razão no maciço sienítico a rede de drenagem não se encontra tão 
desenvolvida, estando condicionada pelas principais linhas de fractura. Nesta serra 
regista-seà aà o o iaà dasà guasà te aisà asso iadasà sà à Fo tesà “a tasà deà
Mo hi ue :àasàfo tesà ue tesàdasàCaldasàdeàMo hi ue,à ujosàefeitosàte ap uti osà
são reconhecidos desde o tempo do Império Romano, as Termas da Fonte Santa da 
Fornalha e as da Malhada Quente. 

A presença simultânea de topos de considerável altitude, de vales com significativo 
grau de encaixamento, as inúmeras linhas de água e a profusão de nascentes naturais, 
conferem ao território marcas irrepetíveis e originais no contexto regional. Os seus 
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principais picos revestem-se de um coberto arbóreo denso e marcado pela 
diversidade, sendo a Fóia o ponto mais alto do Algarve com 902 metros de altitude. 
Deste ponto, a vista estende-se até ao cabo de São Vicente, Serra da Arrábida e Faro. 
Separado por um vale bem marcado encontra-se a Picota, que com os seus 774 metros. 

A serra é uma área rica em habitats naturais, de onde se destacam os que estão 
associados a condições bioclimáticas e geológicas específicas da região. A Serra de 
Monchique, com as condições microclimáticas particulares que possui, mantém ainda 
uma elevada riqueza florística. Os matos baixos encontram-se associados a uma fraca 
presença ao nível do estrato arbóreo, que se pode compor essencialmente por 
sobreiros dispersos e várias culturas intensivas de florestas de exploração de eucalipto 
comum por vezes de dimensões significativas. Estas características enriquecem o valor 
natural da serra de Monchique, razão pela qual é apelidada de "Jardim do Algarve".  

A serra, como praticamente toda a região algarvia, tem o seu desenvolvimento 
fortemente ligado ao turismo. Neste contexto importa fazer referência à Via 
Algarviana, que se desenvolve de forma longitudinal à região do Algarve. Para além do 
seuàvalo ài t í se o,àaàViaàálga via aà à o oà ueàaà espi ha-do sal àdeàu aà edeàdeà
percursos pedestres no Algarve. Três dos seus sectores 10, 11 e 12 desenvolvem-se, 
em parte ou integralmente, no interior da serra, sendo este facto também bem 
revelador da importância que tem no contexto do turismo de natureza. Destes 
se to esà àoà“e to à à à“ilves-Mo hi ue ,à o à , k ,à ueàseàdese volveàp óxi oà
do Projeto, ao longo da EM1073- .àOut oàpe u soà ueài po taà efe i à àoàdoà Ci uitoà
da Picota daà otaàdasà vo esà o u e tais à o àu aàg a deàexte s oàaà ealiza -se 
dentro da área de estudo. O percurso principal atravessa mesmo a área do Projeto, 
apresentando uma ligação para o Sobreiro da Maia, que se situa a cerca de 200m da 
mina da Fase 2. 

Se se pode destacar a povoação de Monchique, pela sua maior dimensão e por se situar 
mesmo no coração da serra, exatamente entre as duas elevações mais altas, a Fóia e a 
Picota, muito importa destacar as inúmeras pequenas povoações e lugares que se 
encontram dispersos pela serra, a par, inclusive, de inúmeras habitações isoladas, 
muitas das quais vocacionadas para o Turismo de Natureza e Saúde e Bem-estar. Esta 
dispersão e tipo de ocupação é bem reveladora da forte atratividade que a serra exerce 
sobre os habitantes locais e sobre os não nacionais visitantes ou já mesmo 
estabelecidos. 

Dentro desta Grande Unidade foram consideradas três subunidades de paisagem: 

 Habitação dispersa 

É marcada pela presença de construções afetas essencialmente à habitação e que se 
encontram, nalguns casos, muito dispersas, por vezes ao longo das vias de 
comunicação. Ocorrem pequenas áreas, junto das habitações, onde é praticada 
agricultura. Os campos agrícolas são de dimensões reduzidas, compartimentados e 
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adaptados ao relevo através da existência de socalcos suportados por muros de pedra 
seca. 

 Matos/Afloramentos rochosos 

São áreas onde predominam os afloramentos rochosos. A vegetação dominante nesta 
subunidade de paisagem é essencialmente mato rasteiro e arbustos de pequeno porte 
com arvoredo distribuído de forma aleatória e dispersa. O substrato maioritariamente 
rochoso condiciona o desenvolvimento da vegetação criando por isso, por vezes uma 
paisagem desprovida de volumes.  

 Floresta de produção 

Corresponde às áreas de exploração florestal intensiva do eucalipto comum que 
provocou a alteração da morfologia do solo através da criação de diversos acessos às 
respetivas propriedades, provocando a sua compartimentação dando assim um 
carácter artificial/humanizado à paisagem. 

Esta atividade tem provocado ainda a alteração da morfologia superficial do solo, 
através da criação de bancadas para a plantação de eucalipto em zonas declivosas. 
Nalguns casos as áreas apresentam dimensão significativa, noutros casos constituem 
pequenas áreas isoladas surgindo com alguma aleatoriedade na serra. 

Localização do Projeto 

A área concessionada, assim como todas as componentes do Projeto localizam-se no 
Grupo U – “e asàdoàálga veàeàdoàLito alàále teja o .àDe t oàdesteàg upo,ài se e-se 
na Grande Unidade deàPaisage à “e aàdeàMo hi ueàeàE volve te à .ºà àeàde t oà
daà“u u idadeà Matos/áflo a e tosà o hosos . 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para a área de estudo 
(4.400ha), com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção 
Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes parâmetros, 
verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual  

De acordo com a Carta de Qualidade Visual, apresentada no EIA, grande parte do 
território delimitado pela área de estudo é classificado como apresentando 
aio ita ia e teàQualidadeà Visualà Elevada à aà ueà a es eà oà fa toà deà aà es aà seà

apresentar com grande continuidade física/territorial, ou seja pouco fragmentada. 
Surge não só associada às áreas de vegetação natural, como às áreas de matos e 
afloramentos rochosos criando um mosaico diverso e notável, como ainda a linhas de 
água como a ribeira de Monchique. Estas áreas correspondem por vezes a relevos mais 
vigorosos e de maior declive, que é um critério de valoração muito positivo da 
qualidade visual da Paisagem.  
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De acordo com o EIA, as áreas consideradas como tendo Qualidade Visual Média, 
correspondem a áreas associadas a espaços habitacionais, por vezes envoltas por áreas 
agrícolas. Contudo, muitas dessas áreas têm uma expressão pouco consolidada e 
inserem-se numa envolvente de valor visual elevado, pelo que, tenderão para 
apresentar maior valor cénico. Acresce ainda outra questão, que é o facto de algumas 
dessas áreas agrícolas desenvolverem-se em socalcos suportadas por muros de pedra, 
que é um atributo visual muito valorativo da Paisagem.  

ásà easàdeàQualidadeàVisualà Baixa àest oà aisàasso iadasàa povoamentos em regime 
de exploração florestal, em particular com eucalipto comum. A sua presença tende 
para descaracterizar a Paisagem, através da uniformização do coberto vegetal. 
Contudo, quando essas manchas não são dominantes na área de estudo e se 
apresentam mais fragmentadas, não se considera que a sua valoração seja tão baixa. 

À parte do valor visual proporcionado pelo uso do solo, e em particular pela vegetação 
natural potencial a par da ocorrência de afloramentos rochosos, como é o caso da zona 
onde se insere o Projeto e que se desenvolve com alguma expressão para SO, é 
também muito relevante o sistema de vistas existente na serra. A perceção da 
morfologia definida por um conjunto de planos visuais, que se sucedem no horizonte 
visual, e a perder de vista, até a partir da área de implementação do Projeto para SE, é 
revelador e traduz muito claramente o valor cénico intrínseco que a serra oferece ao 
visitante. Que se pode visualizar através da foto seguinte 

Todas as componentes do Projeto localizam-se, fundamentalmente, em área de 
Qualidade Visual Elevada. 

 

Capacidade de Absorção  

De acordo com a carta apresentada, para caracterização deste parâmetro, é a classe 
deàCapa idadeàdeàá so ç oà Baixa à ueàseàap ese taà uitoàexp essiva,à o tudoàdadoà



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
JUNHO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 18 de 55 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

a existência de vegetação em grande parte da área de estudo considera-se que o a 
eaàdeàestudoàte deàpa aàseàsitua à aà lasseàdeà M dia .àNoàe ta to,àh à ueà efe i à

que nas áreas de matos e de afloramentos rochosos, o estrato arbóreo é pouco 
desenvolvido e ocorre mais pontualmente, pelo que são zonas com menor capacidade 
de absorção visual. Por outro lado, a presença de observadores dispersos pelo 
território é uma constante, muito devido aos percursos pedestres existentes. Assim, 
mesmo os locais onde não se encontram lugares habitados a presença de 
observadores ocorre com alguma frequência, o que torna a área de estudo mais 
exposta. 

As áreas consideradas como tendo Capacidade deà á so ç oà Elevada à lo aliza -se 
sobretudo a norte e a este da área de estudo e são ainda expressivas quer em área 
quer na sua continuidade espacial/geográfica. 

Importa contudo referir e salientar, que não se pode associar a Capacidade de 
Absorção Visual Elevada à não existência de impacte visual ou a que não há exposição 
a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença 
humana menos expressiva e representam a situação de referência, em que as 
características do Projeto não são consideradas.  

As componentes do Projeto localizam-se, em áreas potencialmente com Capacidade 
deàá so ç oàVisualà Baixa .àáàsituaç oàdeà eiaàe osta,àouàdeàfla co de encosta, a par 
de ser uma zona com vegetação pouco desenvolvida em altura tornam a área da 
concessão e do Projeto muito mais exposta. 

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território definido pela área de estudo tende a situar-se na classe de 
SensibilidadeàVisualà Elevada àaà M dia .àAs áreas destas duas classes ocorrem na sua 
maioria ou embebidas ou imediatamente de forma adjacente, apresentado grande 
o ti uidadeàte ito ialàeàg a deàexp ess oàdeà ea.àásà easàdeà Baixa ào o e àdeà

forma mais fragmentada e correspondem a áreas com menor dimensão espacial. 

As componentes do Projeto localizam-se, em áreas potencialmente com Sensibilidade 
Visualà M dia à .ªàFase àeà Elevada à àFase .à 

No que respeita à Identificação e Avaliação de Impactes, os impactes na paisagem 
decorrem sobretudo e, em primeira instância, da intrusão visual imposta pela presença 
de equipamento e do desenvolvimento de ações associados à remoção da vegetação 
e à movimentação de terras, que correspondem à fase de preparação do desmonte. 
As ações referidas conduzem também à criação de impactes estruturais, que se 
iniciarão com a fase de pré-desmonte/construção, se manterão e acentuarão durante 
fase de desmonte/exploração, resultantes da alteração do uso do solo e da morfologia. 
As alterações ao nível estrutural traduzem-se também em alterações paisagísticas 
resultando em impactes visuais/cénicos. Nestes últimos, destaca-se o aumento 
progressivo da superfície exposta dos taludes de rocha nua, com particular destaque 
quando em flanco de encosta, como é o caso do Projeto em análise.  
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Fase de Pré-Desmonte  

  Impactes estruturais 

São impactes associados ao resultado final decorrente da materialização das ações de 
desflorestação, desmatação, decapagem e de armazenamento temporário de 
materiais e depósitos de terra vegetal.  

 Remoção do coberto vegetal arbóreo - Desflorestação: A ocupação das 
diferentes áreas afetas ao Projeto não regista grande ocupação por vegetação 
de porte arbóreo, com exceção da presença de 17 exemplares de sobreiros 
(Quercus suber) e de uma pequena mancha de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e 
pouco significativo. 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação: A área é 
ocupada por matagais de medronheiro, urzes e cistáceas e ocorrem em 
mosaicos intricados com afloramentos rochosos de sienito, colonizados por 
comunidades rupícolas de suculentas, geófitos e matos termófilos. Afetará em 
particular um muito elevado número de exemplares de medronheiro, muitos 
dos quais com porte de pequena árvore, que ocorrem profusamente, em 
particular na área correspondente à Fase 1. No caso da Fase 2, existe alguma 
proximidade com alguns exemplares de Zimbro (Juniperus turbinata) que 
poderão ser afetados.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo (matagal de medronheiro na Fase 1 e 
Fase 2).  

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno 
decorrente da decapagem das terras vivas.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude 
e pouco significativo. 

Impactes visuais 

Na fase de pré-desmonte das cortas, os impactes de natureza visual decorrem 
fundamentalmente do carácter visual intrusivo das alterações introduzidas 
progressivamente ao nível da vegetação, e da alteração superficial da morfologia – 
decapagem da terra viva – assim como da instalação e presença de estruturas de 
natureza industrial e das ações que as suportam. 

Os impactes visuais, e que ocorrerão em todas as áreas a intervencionar em maior ou 
menor extensão, estão associados à substituição de uma superfície coberta por 
vegetação, por eliminação progressiva, por uma superfície de solo e rocha, disruptiva 
pelo contraste de cor, reflexão de luz e textura. 
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Destas ações e alterações, tendo em consideração o faseamento das intervenções, 
decorrem impactes que se expressam por: 

 Desordem visual: decorrente das diversas ações que terão lugar, pela área de 
intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja sobrepor-se 
temporalmente. Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, 
necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria 
pesada envolvidos no transporte de equipamento e materiais, execução do 
caminho, desmatação, desflorestação, decapagem e transporte de resíduos 
florestais. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de 
qualidade cénica do local. No caso das intervenções a realizar na Fase 1, uma 
vez que a área já foi intervencionada (2015), quer ao nível do corte de 
vegetação quer ao nível da morfologia do terreno, o tempo e a extensão da 
intervenção é menor do que o que se registará para a Fase 2, onde não houve 
qualquer intervenção conhecida. 

Impacte negativo, direto, certo, imediato, local a parte da área de estudo, temporário, 
reversível, reduzida a média magnitude e pouco significativo (Fase 1) a significativo 
(Fase 2). 

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

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a significativo. 

Fase de Desmonte ou de Exploração 

 Impactes estruturais 

São impactes associados à materialização das ações de escavação das áreas de 
implantação da área industrial e das cortas, área de stock de materiais 
(armazenamento temporário) e depósitos de terra vegetal. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno, 
decorrente da escavação na área das cortas, em flanco de encosta.  

Fase de instalação da unidade industrial: O local de instalação do Estabelecimento 
Industrial será escavado até uma profundidade de 15m localizando-se adjacentemente 
à área da Corta 1.  

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida e pouco 
significativo.  
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Fase 1: O nível inferior final do fundo da corta está proposto para a cota 610m, o que 
corresponde a um desnível relativamente ao ponto mais desfavorável de 40m.  

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e 
significativo.  

Fase 2: O nível inferior final do fundo da corta está proposto para a cota 580m, o que 
corresponde a um desnível relativamente ao ponto mais desfavorável de 50m. 

  - Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e 
significativo.  

Impactes visuais 

A abertura de uma mina a céu aberto gera necessariamente a ocorrência de impactes 
visuais negativos na paisagem. O impacte visual tende a ser mais relevante quando em 
situação de flanco de encosta, dado que o impacte visual se projeta potencialmente a 
maiores distâncias, com particular destaque para os taludes e bancadas superiores. As 
cortas da mina de Corte Pequena, enquadram-se neste cenário.   

Apesar da escavação/desmonte se desenvolver, em parte, em profundidade, a mesma 
implica uma alteração visual do perfil natural da encosta, deixando também expostas, 
de forma permanente, extensas superfícies rocha nua dos taludes e bancadas. Neste 
tipo de situações, são os taludes e bancadas superiores, porque a maior cota 
altimétrica, que se revelam mais impactantes, quer pela maior exposição quer pelo 
tempo excessivo que decorre até se proceder à sua recuperação, frequentemente 
remetida ou protelada para o final da exploração.  

É referido no EIA que, em concomitância com a lavra, está previsto que a partir de 
determinado momento da exploração, se iniciarão os trabalhos de enchimento de cada 
u aà o tas.àCo tudo,àasàf e tesàdeàt a alhoàpe a e e ,àe à eg a,à a e tas ,àde t oà
de cada corta, até ao momento de desativação, pelo que o enchimento, até por razões 
de segurança, apenas se realiza próximo do encerramento, assim como a integração 
paisagística, não se traduzindo por isso em qualquer atenuação, ou minimização, dos 
impactes visuais de forma significativa durante a fase de exploração.  

Os impactes visuais, e que ocorrerão em todas as áreas a intervencionar em maior ou 
menor extensão, estão associados a: 

a)  Progressivo aumento em área de uma superfície de rocha nua e eliminação de 
vegetação. 

b)  Substituição de um perfil do terreno natural por sua forma artificial e 
geometrizada – taludes de escavação e patamares.  

c) Presença de estruturas de natureza industrial. 

d) Presença de volumes de materiais inertes em depósito temporário. 
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e) Ocorrência de poeiras com redução de visibilidade resultante do desmonte e 
da circulação de veículos. 

Assim, durante a fase de exploração/desmonte, os impactes decorrem 
fundamentalmente do carácter visual intrusivo das alterações atrás referidas, sendo 
que muitas delas decorrem/ocorrem em simultâneo e de forma permanente. De 
acordo com as bacias visuais potenciais, as áreas sobre as quais se sentirá 
potencialmente o impacte visual negativo, situam-se em cerca de metade da área de 
estudo, definida sensivelmente entre as orientações NE-S-SO. Verifica-se inclusive 
existir um efeito cumulativo entre as duas fases a par também da presença do 
estabelecimento industrial.  

Nestas áreas potenciais estão incluídas maioritariamente áreas de Qualidade Visual 
Elevada, assim como de Média, vias, caso da N267 (numa extensão próxima da 
povoação de Alferce) e da M1073-2. Esta última é, numa pequena extensão, 
coincidente com o traçado do Sector 10 da Via Algarviana. Contudo, o impacte visual 
far-se-á sentir sobre esta via, com elevado potencial turístico, numa extensão muito 
superior que, para além do troço da estrada M1073-2, inclui o caminho que entronca 
nesta última e que segue até à elevação da Picota. O impacte visual será também 
sentido sobre outros percursos pedestres com potencial turístico – rota da água, da 
geologia e rota das árvores monumentais – ou sobre o Sítio Arqueológico do Cerro do 
Castelo de Alferce (sítio de interesse público – Portaria n.º 429-A/2013, de 28 de 
Junho). 

I po taà ai daà efe i à ueà oà “e to à à à “ilves-Mo hi ue ,à daà Viaà álga via aà
desenvolve-se próximo do Projeto, ao longo da EM1073- àeà ueàoà Ci uitoàdaàPi otaà
daà otaà dasà vo esà o u e tais à ap ese taà oà sóà u aà g a deà exte s oà doà seuà
percurso dentro da área de estudo como atravessa mesmo a área do Projeto, 
apresentando uma ligação para o Sobreiro da Maia, que se situa a cerca de 200m da 
mina da Fase 2. 

Relativamente a povoações destaca-se a de Alferce, que dista cerca de 2,4km para NE, 
pese embora este impacte ser também percecionado a partir de inúmeras habitações 
dispersas pela área de estudo, com particular destaque para o território compreendido 
entre as orientações NE-S-SO. 

No contexto da Paisagem, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas 
vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora 
da Paisagem, complementar da construção visual. Nesta perspetiva as atividades 
desenvolvidas quer na Fase Pré-Desmonte quer na Fase de Exploração produzem ruído 
– explosões, escavação, britagem e a circulação de 50 camiões/dia - que se traduz na 
alteração da qualidade acústica e na identidade sonora do local, que é de certa forma 
indissociável da perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados.  

Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local/regional, elevada 
magnitude e muito significativo. 
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Impactes Visuais Cumulativos 

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

Na área de estudo considerada não foram identificados projetos de igual tipologia. No 
que se refere a projetos de diferente tipologia, regista-se a presença de algumas 
infraestruturas lineares, caso das linhas elétricas aéreas existentes. As mesmas são 
responsáveis pelo seccionamento do campo visual, não só devido às próprias, como 
muito particularmente aos apoios que as sustentam, esses sim, com um 
desenvolvimento vertical assinalável e visíveis a distâncias significativas. Para além de 
se constituírem como uma intrusão visual no campo visual do observador, segmentam-
no e comprometem a escala da Paisagem. No seu conjunto contribuem para uma 
maior descaracterização visual do território, dado o maior alcance do impacte visual, 
ainda que não introduzam, de um modo geral, alterações físicas do território 
significativas. A estes impactes visuais, acrescerão os impactes visuais decorrentes da 
implantação do Projeto em análise.  

Relativamente aos impactes cumulativos entre as componentes do Projeto em 
avaliação, também de acordo com as bacias visuais potenciais, verifica-se existir efeito 
cumulativo entre as duas fases a par também do estabelecimento industrial. Verificar-
se-á sobretudo nas áreas de onde sejam visíveis, em simultâneo, as várias 
componentes do Projeto. Essas áreas ocorrem com maior expressão em cerca de 
metade da área de estudo, definida sensivelmente entre as orientações NE-S-SO.  

Nestas áreas potenciais estão incluídas maioritariamente áreas de Qualidade Visual 
Elevada e Média, vias, caso da N267 (numa extensão próxima da povoação de Alferce) 
e da M1073-2. Esta última é, numa pequena extensão, coincidente com a Via 
Algarviana. A par desta extensão da M1073-2, também um caminho existente, que 
nela entronca, e que segue até à elevação da Picota, são parte integrante do Sector 10 
da Via Algarviana, de onde é potencialmente possível percecionar as áreas da mina. 
Relativamente a povoações destaca-se a de Alferce, que dista cerca de 2,4km para NE, 
onde se sentirá potencialmente o impacte visual de forma cumulativa, pese embora 
este impacte ser percecionado a partir de inúmeras habitações dispersas pela área de 
estudo, com particular destaque para o território compreendido entre as orientações 
NE-S-SO. 

Embora as cortas sejam exploradas, expetavelmente, em momentos distintos, a 
recuperação da área da Fase 1, não permite a integração paisagística em tempo que 
permita a não existência de um impacte cumulativo cuja significância tenderá a 
agravar-se no tempo, com o avançar da exploração da Fase 2. Na proposta de 
recuperação prevista, a utilização da vegetação terá um papel muito pouco eficiente 
e, por outro lado, o próprio enchimento da corta, com materiais inertes, apenas 
permitirá uma redução da profundidade em cerca de 2m. Ou seja, sobre a cota do 
fundo, 610m, serão depositados estéreis até à cota 612m. Entre a cota mais 
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desfavorável e a cota de enchimento ter-se-á um vazio de 38m e uma exposição visual 
negativa, de forma mais acentuada para a envolvente, de pelo menos 15m de 
bancadas e talude em rocha nua, o que configura ter-se também um impacte de 
natureza residual relevante e que permanecerá, naturalmente, durante a Fase 2, assim 
como para lá da Fase de Desativação.  

No final da Fase 2, o enchimento corresponderá também apenas a 2m de espessura 
com estéreis, passando da cota do fundo de 580m para 582m. Tal, traduz-se na 
existência de um vazio com uma profundidade de 48m, a que se associa uma vertente 
completamente artificializada com pelo menos 30m, composta de taludes e bancadas 
geometrizadas e com maior grau de exposição. 

Importa referir, e destacar, que a mina se localiza em área considerada como tendo 
Qualidade Visual Elevada, assim também como grande parte da envolvente imediata. 
Os espaços da mina adquirem com o avançar da exploração um elevado nível de 
artificialidade a par da sua localização descontextualizada face ao valor visual 
paisagístico do território em causa.  

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá fundamentalmente ao enchimento das cortas e à introdução 
de vegetação segundo o proposto no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP).  

No que se refere ao enchimento apenas está previsto o seu enchimento muito parcial, 
que permitirá uma redução da profundidade em apenas 2m. No caso da Corta da Fase 
1, sobre a cota do fundo, 610m, serão depositados estéreis até à cota 612m. No final 
da Fase 2, o enchimento corresponderá também apenas a 2m de espessura com 
estéreis, passando da cota do fundo de 580m para 582m. 

Nesta fase os trabalhos corresponderão à desmontagem do estabelecimento industrial 
e ao enchimento parcial das cortas e à introdução de vegetação – plantações e 
sementeiras – no fundo da corta e nas bancadas dos taludes, podendo ainda na 
superfície dos taludes haver lugar à instalação e crescimento de alguma vegetação. 

Os trabalhos associados a estas operações de recuperação, na sua componente 
negativa – recurso a máquinas -, não se consideram como sendo significativos e 
decorrem fundamentalmente no fundo das cortas, pelo que a sua exposição visual se 
considera como pouco significativa. Globalmente, os impactes expectáveis são muito 
menos significativos que os associados à fase de pré-desmonte, à qual se considera 
poder fazer-se, de alguma forma, comparação. Os trabalhos que venham a decorrer 
dentro de cada uma das cortas, na fase de enchimento e modelação final, serão pouco 
percecionados do exterior, em particular quando no fundo das cortas.  

Impactes Residuais 
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Entendem-se como impactes residuais os que permanecem após a Fase de 
Desativação, ou após o término da Fase de Exploração da mina, e após a 
implementação das medidas de minimização, em particular do PARP. 

No caso da Corta da Fase 1, sobre a cota do fundo, 610m, serão depositados estéreis 
até à cota 612m, enquanto na Corta da Fase 2, o enchimento elevará a cota do fundo 
de 580m para 582m. Daqui resulta, para futuro, ou seja após o encerramento ou 
desativação do Projeto, que entre a cota mais desfavorável e a cota de enchimento 
ter-se-á um vazio de 38m, caso da Corta 1, e de 48m no caso da Corta 2. Tal, configura 
um impacte de natureza residual muito relevante, no que se refere à morfologia do 
terreno uma vez que a mesma não será de todo reposta quebrando a linha que define 
o perfil da encosta e face ao contexto de serra em que se insere o Projeto. 

Por outro lado, o enchimento nestes termos, permite a permanência para futuro, de 
uma superfície da encosta em rocha nua, em formas artificiais, com pelo menos 15m 
(Fase 1) e de 30m (Fase 2) de altura que terão maior exposição visual não só para a 
envolvente mais imediata como para grande parte da área de estudo, de acordo com 
as bacias visuais potenciais. Em pontos mais elevados, face às cotas do projeto, a 
perceção visual destas encostas poderá inclusive fazer-se quase contínua das duas 
superfícies o que representaria cerca de 45m de superfície perturbada, se apenas se 
considerar a sua dimensão em altura. 

Para além de se ter, para futuro, um impacte residual no que se refere à morfologia do 
terreno, que não será de todo reposta, ter-se-á impactes visuais negativos muito 
significativos. Estes últimos são não só inerentes à própria tipologia de projeto, como 
são decorrentes da localização a meia encosta/flanco de encosta, que os potencia e os 
agrava, como são devidos à exposição de um conjunto de taludes e bancadas 
geometrizadas e artificiais, e onde, por fim, a vegetação proposta instalar terá um 
papel reduzido na minimização destes mesmos impactes, uma vez que o seu 
desenvolvimento fica sempre muito condicionado pelas condições físicas do substrato. 

O Projeto da Mina de Corte Pequena insere-se numa Paisagem considerada como 

tendo Qualidade Visual Elevada. A área afeta ao Projeto insere-se igualmente em área 

de Qualidade Visual Elevada, reforçada pela presença de vegetação autóctone e de 

uma vasta área de afloramentos rochosos para SO, cuja integridade física se encontra 

preservada, intercalados com matos, cujo padrão visual revela elevado valor cénico. A 

preocupação da preservação dos habitats e da vegetação natural potencial encontra-

se traduzida na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monchique e do Sítio de 

Importância Comunitária (SIC). Estas características enriquecem o valor natural da 

serra de Monchique, razão pela qual é apelidada de "Jardim do Algarve". 

Este é Projeto introduz impactes de natureza estrutural, e funcional, relevantes a par 

de impactes de natureza visual, em particular durante a Fase de Exploração. Por outro 

lado, não é uma tipologia de projeto que não deixe impactes de natureza residual 

relevantes ou mesmo muito relevantes após a sua desativação. 
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. . So ioe o o ia 

O concelho de Monchique é um concelho que tem como atividades económicas 
tradicionais a extração transformação e comercialização de pedra ornamental, 
extração de cortiça, produção florestal, produção de suínos, transformação de carnes 
(enchidos presuntos etc.), produtos agroalimentares artesanais, apicultura, exploração 
da água de Monchique, termas, gastronomia e historicamente o turismo de paisagem.   

I po taà ealça à ueà àexpet velà ueàseàve ifi ueàu aàdeg adaç oàdaàpaisage à o à
o desenrolar da exploraçãoà ,àoà ueàvaiàpe tu a àdi eta e teàaà ualidadeàdeàvidaàdasà
populações vizinhas e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, tem como 
referência a paisagem como o maior valor económico da região.  

A forte visibilidade e as modificações que vão ser introduzidas, vão alterar 
sig ifi ativa e teàaà i age àpad o izadaàdaào igi alàse aàdeàMo hi ue,ào deàosà
valores ambientais e culturais se têm reinterpretado permanentemente numa 
inteligente e consistente relação de equilíbrio espacial e temporal.  

Nas últimas décadas as atividades lúdicas e turísticas têm conseguido com sucesso 
cativar e explorar novos nichos de mercado, associados ao turismo de paisagem, 
refletindo-se no alojamento classificado e local, percursos (via Algarviana) e trilhos de 
natureza, observação de espécies, gastronomia etc. 

Ao nível da socioeconomia com a exploração da mina a céu aberto, de sienito 
nefelínico vão ser criados 10 postos de trabalho que de alguma forma poderão dar 
empregabilidade à população local gerando por isso efeitos diretos e indiretos 
positivos, pouco significativos na economia local. 

A matéria-prima será quase na sua totalidade expedita para Rio Maior onde se espera 
vender para o estrangeiro cerca de 70%, com efeitos positivos ao nível de exportações 
em termos globais. 

No entanto pelo reduzido postos de trabalho que serão criados a nível regional e local, 
oàseà o side aà ueàoài pa teàglo al,àe àte osàso ioàe o ó i os,àsejaà positivoàeà
uitoà sig ifi ativo ,à o oà à afi adoà oà do u e to,à asà si à positivoà eà pouco 

significativo.  

Necessariamente deverá haver o cuidado de se avaliar quais as interferências positivas 
ou negativas para outras atividades económicas instaladas na região, também elas 
geradoras de emprego. 

Existem impactes negativos que foram menosprezados. As funções importantes que 
desempenham a paisagem, a nível cultural, ecológico, ambiental, social, é um recurso 
que favorece a atividades económica e que a sua salvaguarda gestão e ordenamento 
adequado pode contribuir para a criação de postos de trabalho nomeadamente as 
relacionadas com o turismo. Importa referir também que para as populações locais, a 



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
JUNHO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 27 de 55 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

paisagem reúne experiencias e aspirações com riqueza de significados e símbolos que 
expressam pensamentos ideias e emoções muito variadas herdadas de geração em 
geração, uma componente imaterial que e reflete a identidade dos seus habitantes. 

A exploração a céu aberto do projeto, para além do precedente que se vai criar, vai 
corromper e vulgarizar uma paisagem cujos valores ambientais e culturais são 
amplamente reconhecidos e divulgados em termos turísticos para o Algarve. 

Neste sentido, ao nível do descritor socioeconomia os impactes serão positivos, pouco 
significativos, se nos concentrarmos simplesmente no efeito indutor dos 10 postos de 
trabalho que irão ser criados diretamente na região. No entanto, considerando as 
consequências (diretas e indiretas) para outras atividades económicas que vivem da 
imagem do território, os impactes poderão ter consequências fortemente 
penalizadoras para a região do Algarve, sobretudo em termos internacionais, o que 
constituirá um impacte negativo significativo não minimizável.  

 

. . Re u sos Híd i os  
No que se refere à caracterização da situação de referência o local de implantação da 
mina da Corte Pequena situa-se no maciço subvulcânico de Monchique. Trata-se de um 
maciço ígneo alcalino, datado do Cretácico, constituído essencialmente por sienito 
nefelínico de grão médio a grosseiro de composição relativamente uniforme. Existem 
ainda brechas ígneas, traquíticas e sieníticas.  

As rochas encaixantes são xistos e grauvaques datados do Carbónico, que o maciço 
intruiu e metamorfizou, originando metagrauvaques, metaquartzitos, corneanas 
negras e xistos mosqueados (Alves, 1969-70; Canilho et al., 1978 e Gonçalves, 1967). 

O maciço de Monchique ocupa uma área de cerca de 63 km2, tem uma forma 
aproximadamente elíptica, com orientação WSW-ENE. As rochas ígneas elevam-se em 
dois picos principais: Fóia (902 m) e a Picota (774 m), próximo do local de implantação 
da mina em estudo. Os dois picos estão separados por um vale de fratura com 
orientação NE-SW.  

A estrutura geral de um maciço eruptivo é constituída essencialmente por uma zona 
superior de alteração (arenização), sobreposta a uma zona fraturada, devido à 
descompressão do maciço. Apesar desta fraturação diminuir com a profundidade, por 
vezes ocorrem fraturas profundas, com elevada permeabilidade e grande extensão.  

Na área a explorar na 1ª fase afloram essencialmente solos de natureza arenosa 
resultantes da alteração do maciço, enquanto na zona a explorar na 2ª fase, existem 
afloramentos significativos do maciço rochoso, intensamente fraturado. 

Do ponto de vista hidrogeológico, esta zona está inserida na massa de água 
subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve. Os 
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aquíferos existentes estão associados a áreas de alteração, com uma componente 
arenosa relativamente elevada e as zonas de fraturação.  

A análise dos dados das captações existentes na proximidade da área de intervenção 
indicam a existência provável de um aquífero livre poroso subsuperficial, instalado nas 
zonas de alteração (eluviões e coluviões) cuja água é captada através de minas, poços 
e furos de pequena profundidade. Além deste existirá um aquífero fraturado mais 
profundo, associado à zona fraturada de descompressão do maciço, do tipo 
semiconfinado a confinado (TARH, 2014).   

A recarga do aquífero superior livre será efetuada provavelmente através da infiltração 
direta da precipitação nas fraturas existentes nas formações rochosas aflorantes e 
ainda através de zonas de acumulação de sedimentos, relativamente permeáveis, 
resultantes da alteração do maciço rochoso. A recarga do aquífero semiconfinado é 
efetuada por drenância do aquífero superior. De acordo com o PGBH das ribeiras do 
Algarve (MAOT, 2012), a taxa de recarga média anual é de cerca de 7% da precipitação 
média anual. A recarga dá-se nas zonas de maior cota, a piezometria parece 
acompanhar a topografia, com gradientes hidráulicos elevados. A descarga ocorre 
quando a superfície livre intersecta a topografia, dando origem a nascentes (TARH, 
2014).  

Estes aquíferos são pouco produtivos, tendo como referência uma escala regional, com 
caudais da ordem de 1 l/seg, podendo atingir 2 a 3 l/seg em captações associadas a 
zonas de maior fraturação. Apesar da sua dimensão à escala regional, no entanto são 
importantes a nível local. De referir que constituem a principal origem de água para 
abastecimento público ao concelho de Monchique, existindo ainda numerosas minas, 
poços e furos de pequena profundidade, particulares, cuja água é utilizada para rega e 
/ou consumo humano, que estão a captar nesta massa de água. O local de implantação 
da mina da Corte Pequena situa-se na zona de proteção alargada das captações 
públicas que abastecem a povoação do Alferce (duas minas, um furo horizontal e um 
furo vertical) e consequentemente atinge a sua zona de recarga. 

Relativamente à qualidade da água subterrânea, esta apresenta uma fácieis 
hidroquímica bicarbonatada calco-sódica. Os dados escassos de qualidade da água do 
maciço de Monchique, indicam por vezes, alguma contaminação orgânica, em alguns 
locais onde o poder depurador do solo é insuficiente, ou em zonas de afloramento de 
maciço rochoso fraturado, de elevada vulnerabilidade à poluição.  

A caracterização da situação de referência do EIA, é muito resumida, não sendo 
apresentado com detalhe um modelo hidrogeológico concetual que poderia explicar 
de forma mais pormenorizada o funcionamento desta massa de água a nível local, e 
cujo conhecimento enriqueceria o EIA, tornando mais exata a avaliação de impactes.  

As medições dos níveis piezométricos apresentados no EIA são pouco fiáveis, uma vez 
que é referido que foram efetuadas pelos proprietários, pelo que não se sabe como foi 
efetuada a medição e também não é referido qual o tipo de captação e suas 
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características. Os dois pontos que são referenciados como fazendo parte do SNIRH, 
um deles não existe neste inventário (578/78) e o outro está noutra massa de água, 
que não tem relação hidrogeológica com a área em estudo. 

Em termos de avaliação de impactes, os principais impactes negativos sobre os 
recursos hídricos subterrâneos decorrentes da exploração, quer para a 1ª fase quer 
para a 2ª fase do projeto, decorrem essencialmente: 

 a eventual exposição do nível freático, caso seja retirado o maciço rochoso que 
constitui o aquífero, aumentando a vulnerabilidade deste à poluição e 
diminuindo a capacidade de armazenamento; 

 o risco de contaminação da água subterrânea, durante a exploração, devido a 
óleos ou combustível das máquinas, eventuais derrames acidentais de óleos ou 
combustível e ainda a resíduos de explosivos. Esta contaminação poderá 
ocorrer através da água que existirá dentro da exploração e que se venha a 
infiltrar ou, da água descarregada na linha de água (como previsto no plano de 
lavra), que passa junto às captações públicas e que também se infiltre;  

 A diminuição da recarga do sistema aquífero após a recuperação das áreas 
exploradas, caso o material de enchimento tenha uma permeabilidade 
reduzida. 

 

. . Pat i ó io Cultu al 
Para a caracterização da situação de referência procedeu-se numa primeira fase è 
recolha de informação relevante sobre a área do projeto através do levantamento 
bibliográfico, toponímico, fisiográfico e geomorfológico. Posteriormente realizou-se o 
trabalho de campo no qual se procedeu ao reconhecimento dados recolhidos durante 
a pesquisa documental, constatação de indícios toponímicos e fisiográficos que 
apontassem a presença no terreno de outros vestígios não detetados na bibliografia, 
à recolha de informação oral e à prospeção arqueológica sistemática das áreas a afetar 
pelo projeto.  

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e á fase em que este foi 
apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Quanto à geomorfologia o projeto implanta-se no maciço de Monchique, localizado no 
sudoeste português. A presença simultânea de topos de considerável altitude, de vales 
com significativo grau de encaixamento, as inúmeras linhas de água e a profusão de 
nascentes naturais, conferem ao território marcas originais no contexto regional. Estas 
características, a par dos solos espessos, permitiram criar uma paisagem agrária em 
terraços, sempre verdejante e explorada de forma intensiva durante todo o ano, 
proporcionando deste modo condições à fixação do homem. 

É apresentado um enquadramento histórico e arqueológico do concelho de 
Monchique com base na pesquisa bibliográfica. Não foram identificadas ocorrências 
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arqueológicas na área de implantação do projeto, sendo que os sítios arqueológicos 
mais próximos localizam-se a mais de 2 km. Assim na área envolvente registam-se 4 
sítios: Alferce (CNS 1846), necrópole da Idade do Bronze onde apareceram vestígios do 
Neolítico); Cruz da Picota (CNS 2260), sepultura da Idade do Bronze); Pé da Cruz (CNS 
2288), via romana, correspondente a um troço que ligava Caldas de Monchique a 
Monchique) e Castelo de Alferce (CNS 1283). 

Destaca-se este último que corresponde a um povoado fortificado de altura, 
reocupando, a partir do século V, um povoado da Idade do Bronze, tendo uma 
continuidade de ocupação, pelo menos até ao período emiral, e tendo uma função de 
hisn-refúgio, no início da época islâmica.  

Situa-se num cabeço com uma altura máxima de 488 metros e com uma área total com 
pouco mais de dois hectares, possuindo boas condições naturais de proteção e uma 
ampla visibilidade, sendo um ponto central e uma marco na paisagem envolvente. 
Encontra-se na proximidade a dois importantes cursos de água da região, as ribeiras 
de Monchique e de Odelouca, que efetuam a ligação entre a zona serrana e o litoral.  

Para além de serem visíveis as ruínas de um hisn muçulmano no seu topo,  com 
muralhas pétreas com cerca de dois metros de espessura, que configuram um fortim 
de planta sub-quadrangular, ou pentagonal irregular, que ocupa uma área de 1400m2 e 
que possui, pelo menos, duas torres de ângulo, assim como uma cisterna no seu 
interior, possui evidências de mais dois recintos amuralhados  

O sítio está classificado como SIP - Sítio de Interesse Público, através da Portaria n.º 
429-A/2013, DR, 2.ª série, n.º 123 (suplemento), de 28-06-2013. 

Segundo o EIA o projeto implanta-se numa área serrana, onde alternam zonas de 
bancadas com afloramentos e zonas com coberto vegetal arbustivo e arbóreo, a par 
de uma rede de povoamento disperso. As prospeções na área do projeto decorreram 
assim sem grandes condicionalismos, tendo sido possível, em grande parte da área, a 
realização de percursos lineares.  

Grande parte da área caracteriza-se por ser encosta, correspondendo os limites Oeste 
a cristas de maior altitude, descendo para um pequeno vale. Esta área apresenta boas 
condições de visibilidade do solo, embora com alguma vegetação rasteira que cresce 
junto dos afloramentos, em zonas onde ocorre algum sedimento, na restante área 
surgem os blocos ou bancadas à superfície. Os trabalhos de prospeção tiveram 
particular atenção aos referidos afloramentos no sentido de despistar eventuais 
gravuras rupestres. 

Em resultado destes trabalhos não foram identificadas ocorrências patrimoniais. 

Relativamente à avaliação de impactes, a implementação do projeto implica 
genericamente ações potencialmente geradoras de impactes como a desmatação, a 
movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de 
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zonas de descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da lavra da 
mina. 

Segundo o EIA, tendo em conta os dados obtidos não se prevê que estas ações afetem 
direta ou indiretamente com ocorrências patrimoniais conhecidas, não resultando, 
desta forma, em impactes negativos. 

Considerando a distância dos sítios identificadas em relação ao projeto, quer para a 1ª 
fase quer para a 2ª fase, não se prevê que ocorram impactes negativos sobre os 
mesmos. 

 

. . Geologia e Geo o fologia 

No que se refere à Geologia, o Maciço de Monchique localiza-se na parte ocidental do 
Algarve, apresenta uma forma sub-elíptica, com eixo maior de aproximadamente 
16km, entre Zanganilha (Marmelete) e Quinta (Alferce), com orientação WSW-ENE, e 
um eixo menor com cerca de 6km, entre Quinta das Hortênses (Caldas) e as 
proximidades de Alcaria do Peso. É um maciço constituído essencialmente por sienito 
nefelínico, de grão média a grosseiro, com uma composição mineralógica 
relativamente uniforme. Este tipo litológico ocupa cerca de 95% da área do maciço, 
constituindo o núcleo mais importante da Serra de Monchique com uma área 
superficial de aproximadamente 80 km2; de acordo com a proporção modal da 
nefelina, definem-se outros três subtipos para estas rochas: foiaítos (20-30% de 
nefelina), foiaíto-pulaskítos (10-20% de nefelina) e pulaskítos (<20% de nefelina) 
(Rock, 1982b). Por vezes o sienito nefelínico apresenta uma textura mais fina, mas a 
sua área de afloramento no maciço é restrita. O maciço de Monchique apresenta uma 
estruturação interna, zonada, constituída por dois tipos de sienitos nefelínicos, 
correspondentes aos domínios nuclear e marginal (González-Clavijo & Valadares, 
2003a; Santos, 1973). O núcleo do complexo alcalino é constituído por sienito 
nefelínico com geometria sub-elíptica, elevada homogeneidade textural e 
granularidade grosseira (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). 
A textura é heterogranular, hipidiomórfica, apresentando, por vezes, carácter fluidal 
(Terrinha et al., 2013). A associação mineralógica deste tipo de rochas é constituída 
por feldspato alcalino (ortose micro e cripto- pertítica), nefelina (por vezes com 
inclusões de hematite), piroxena (aegirina e aegirina-augite), biotite e esfena 
(González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). Segundo ainda os 
mesmos autores, o conteúdo em nefelina é superior a 20%, atingindo pontualmente 
os 40%. A envolver a unidade central, encontra-se um anel exterior e descontínuo de 
sienito nefelínico heterogéneo (González-Clavijo & Valadares, 2003a). No interior 
desta unidade, é possível reconhecer diferente fácies, não individualizáveis 
cartograficamente, que se distinguem entre si pelo teor de nefelina (inferior a 10%, 
atingindo pontualmente 20%), proporções relativas de minerais máficos 
(clinopiroxena, anfíbola, biotite) e granularidade (variando de muito fina a 
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pegmatítica) (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). 
Relativamente à composição mineralógica, esta é semelhante ao domínio nuclear com 
a particularidade de apresentar anfíbola, maiores quantidades de clinopiroxena, 
esfena, biotite e opacos e, ainda, apresentar no seu interior grandes encraves de 
corneanas (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). 

O segundo tipo litológico mais abundante é constituído por brechas ígneas (do tipo 
traquítico e sienítico), ocupando cerca de 4,5% da área de intrusão (Rock, 1982b; Alves 
1969-70; Gonçalves, 1967). Na serra de Monchique afloram ainda outras rochas 
básicas pouco comuns (essexitos, ankaratritos, etc..), não ultrapassando 0,5% de área 
de afloramento no maciço. Estes litótipos menores estão situados na unidade 
heterogénea de bordo do sienito e, também, em algumas ocasiões, entre esta e a 
unidade nuclear de sienitos nefelínicos (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha 
et. al., 2013). 

O maciço de Monchique é constituído igualmente por uma rede filoneana, por vezes 
densa, constituída por distintos litótipos de rochas félsicas (traquitos, fonólitos, entre 
outras) e lamprófiros. 

O Maciço ígneo de Monchique, juntamente com o de Sines, pertence à província 
alcalina da Península Ibérica de idade cretácica superior (Rock, 1982a; Oliveira, 1984). 
Em termos de idade absoluta, têm sido atribuídas ao Maciço de Monchique distintas 
idades, aceitando-se atualmente o valor de 72 Ma (Valadares (2004) para a idade de 
cristalização dos sienitos nefelínicos. Os maciços de Sines e Monchique constituem a 
expressão magmática mais a sul do país que parece estar relacionada com a abertura 
do oceano Atlântico norte. O Maciço de Monchique é considerado o maciço ígneo 
alcalino mais importante da Europa e situa-se entre os maiores maciços de sienitos 
nefelínicos miasquíticos (dediciência em sílica) do mundo. 

O encaixante do Maciço de Monchique é constituído por xistos e grauvaques em 
sequência turbidítica, pertencentes à Formação da Brejeira incluída no Grupo do Flysh 
do Baixo Alentejo, de idade Vestefaliano (Oliveira et al., 1979). A estrutura que este 
apresenta encontra-se fortemente condicionada pela Orogenia Varisca, apresentando 
uma direção geral NW-SE com vergência para SW. À exceção dos extremos, onde a 
estrutura regional molda-se suavemente à forma do maciço, a estrutura varisca 
encontra-se truncada pelo complexo intrusivo, em que os contactos intrusivos se 
apresentam verticais ou com forte inclinação para o exterior do maciço. Assim, o 
maciço pode ser considerado como transversal à estrutura varisca apresentando 
contactos intrusivos no seu contacto (González-Clavijo e V. Valadares, 2003). 

A intrusão do maciço gerou em todo o seu redor uma auréola de metamorfismo de 
contacto. Esta auréola apresenta uma espessura constante de cerca de 200m, à 
exceção da zona NW do maciço, onde a banda de metassomatismo atinge cerca de 1 
km. As corneanas apresentam, por vezes, intenso metassomatismo que oblitera a 
estrutura interna dos metassedimentos, dotando-as de um aspeto maciço, elevada 
resistência física e tons negros (González-Clavijo e V. Valadares, 2003). 
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O Maciço de Monchique está representado na Carta Geológica de Portugal, à escala 
1/200 000 (Oliveira, 1984) e na Carta Geológica da Região do Algarve à escala 1/100 
000 (Manuppella, 1992). Mais recentemente González-Clavijo e V. Valadares (2003), 
pormenorizaram a cartografia geológica deste maciço. 

Relativamente à geologia local, a área do projeto localiza-se na unidade central e é 
composta por sienitos nefelínicos de grão médio a grosseiro. Macroscopicamente, o 
sienito nefelínico de Monchique é leucocrata, com tonalidade acinzentada, 
texturalmente é uma rocha fanerítica de grão médio a grosseiro, relativamente 
homogénea no seu conjunto, onde é possível destacar os feldspatos potássicos de 
hábito alongado e grãos castanho-avermelhados de nefelina, por vezes bem 
desenvolvidos. Pontualmente, observou-se a existência de sienitos nefelínicos com 
alguma alteração e intercalados por filões de microssienito, com predominância de 
feldspato alcalino. Estes sienitos apresentam inclusos, por vezes, xenólitos de rochas 
tipicamente de carácter mais básico. A sua representatividade é diminuta face à fácies 
litológica presente na área (sienito nefelínico homogéneo). O Grau de alteração é 
definido pela significativa alteração dos feldspatos alcalinos na superfície da rocha 
(argilitização). Este é mais intenso nas frentes expostas e nas superfícies de diaclases. 
Pontualmente, observa-se alguma oxidação dos minerais opacos. 

Através de material recolhido na área de estudo, foram realizadas lâminas delgadas 
para identificar os minerais constituintes do sienito nefelínico: maioritariamente é 
constituído por feldspato potássico (ortóclase), seguindo-se a nefelina e, em menores 
quantidades, aegirina-augita, esfena e biotite. Por vezes é possível identificar o 
feldspato potássico (ortóclase) muito alterado e com macla de Carslbad, a nefelina 
com grãos pouco alterados, a aegirina-augite fraturada, a esfena em cristais 
losangulares, a biotite em cristais de pequenas dimensões e minerais opacos 
dispersos. Estima-se as seguintes percentagens modais para o sienito da área em 
estudo: 45% feldspato potássico (ortoclase), 22% de nefelina, 10% de aegirina-augite, 
8% de esfena e 6% de biotite. A restante percentagem modal diz respeito a minerais 
acessórios como a sodalite, horneblenda, apatite, rútilo, zircão e minerais opacos. 

Do ponto de vista geoquímico, o sienito nefelínico tem cerca de 54% de sílica, 21% de 
alumina e uma concentração total em alcalis de 16%. A elevada concentração de 
alumina provém principalmente dos feldspatoides (nefelina e sodalite, 32-34% Al2O3) 
e, em menor grau, dos feldspatos alcalinos (18% Al2O3). Enquanto a nefelina e sodalite 
são os principais minerais mais ricos em sódio (13-16% Na2O), a ortóclase é o mineral 
mais rico em potássio (12-16% de K2O). 

Relativamente ao Grau de fracturação/diaclasamento, nos vários blocos do 
afloramento observados, foi possível recolher um conjunto de atitudes de forma a 
concluir sobre as principais famílias de diaclases presentes. Na área em estudo 
identificou-se 5 famílias (usando o diagrama de isodensidades, obtido através do 
software OpenStereo v.0.1.2f), com as seguintes atitudes representativas para cada 
família: 
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1. Família 1 (N71.5E; 74.6 NW); 
2. Família 2 (N22.5E; 44.3 WNW); 
3. Família 3 (N58E; 90); 
4. Família 4 (N20W; 32.6 W); 
5. Família 5 (N76.2W; 75.6 SE). 

Verifica-se que a família principal na área é a família 2, seguida da família 3, enquanto 
a família 5 tem muito pequena representatividade. 

Das várias diaclases observadas averiguou-se qual a sua rugosidade e enchimento. A 
caracterização da rugosidade foi feita com recurso aos perfis do JRC (coeficiente de 
rugosidade da descontinuidade), verificando-se que na sua maioria, as 
descontinuidades não se apresentam muito rugosas, caracterizando-se por um JRC 
predominante entre 2-4, podendo ocasionalmente atingir o intervalo 6-8. Quanto ao 
enchimento, grande parte das descontinuidades têm uma abertura muito reduzida o 
que dificulta o seu estudo. Quando as diaclases se apresentam com algum nível de 
abertura, encontram-se por norma preenchidas por solos que podem atingir 
espessuras até 5 cm. Em superfícies limpas, verificou-se um enchimento de natureza 
feldspática com uma meteorização mediana (veios feldspáticos). 

Observando-se a fotografia aérea da área de estudo, reconhecem-se alguns 
lineamentos, que poderão corresponder a possíveis acidentes estruturais no local, 
verificando-se que as suas direções parecem ser semelhantes às de algumas das 
famílias identificadas, nomeadamente as famílias 4, 1 e 2. À escala de afloramento 
apenas foram reconhecidas descontinuidades, agrupadas em 5 famílias, tal como 
descrito. Não se observaram, no entanto, falhas no local. 

No que se refere à Geomorfologia a área em estudo localiza-se na unidade 
geomorfológica Relevos Interiores, definida por Feio (1984). A peneplanície do Baixo 
Alentejo, que constitui uma aplanação extensa e perfeita, definida pela cota dos 200 
m, estende-se desde a bacia do sado até à fronteira espanhola. Para Sul, encontra-se 
desenvolvida até à região de Ourique, com cotas que aumentam neste sentido até 
cerca de 260m. Mais para Sul, em direção à Serra de Monchique, a profunda dissecação 
do rio Mira e seus afluentes muda a feição do relevo, tornando-o mais irregular, com 
topos dos interflúvios (nível de cimos) definidos por cotas semelhantes entre os 250-

à Feioà e p egaà oà te oà Gipfle fluh à pa aà estasà fo asà deà elevo .à Estaà
morfologia é interrompida pelas serras do Caldeirão (para Este), Vigia e Monchique 
(para Sul). Toda a região envolvente à Serra de Monchique está profundamente 
entalhada pela erosão e as antigas aplanações estão quase totalmente reduzidas a 
níveis de cimos. 

A serra de Monchique é formada por duas partes de morfologia completamente 
distinta: um patamar de turbiditos (soco com xistos e grauvaques) constituído por 
vários cabeços que se nivelam entre os 300 e 400m, e por um relevo residual, 
constituído pelo maciço ígneo de natureza sienítica, que do ponto de vista 
morfológico se encontra dividido em dois grandes relevos (Foia, a 902 m, situado na 
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parte ocidental e Picota, a 773 m, na parte oriental) separados por uma grande 
depressão com uma orientação NE-SW. O soco da serra de Monchique está separado 
da Serra do Caldeirão pela depressão de S. Marcos que constitui um acidente 
tectónico de orientação NW-SE, dissimétrica, constituído por uma falha do lado de 
Monchique e por uma subida em monoclinal do lado do Caldeirão. 

O maciço sienítico de Monchique eleva-se das litologias turbidíticas com fortes 
pendores, mas com formas suaves; esta saliência não é de origem tectónica, pois as 
vertentes, em geral arredondadas, não têm semelhança com escarpas de falhas e a 
auréola metamórfica encontra-se na posição que lhe é própria. A serra de Monchique 
é, deste modo, um relevo resultante da erosão diferencial. 

A região em estudo está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Arade que tem uma área 
total de 990 km2. O Rio Arade nasce na Serra do Caldeirão e desagua no Atlântico na 
Praia da Rocha em Portimão e fornece duas barragens: a Barragem do Funcho perto 
de São Bartolomeu de Messines e a mais pequena Barragem do Arade. A Serra de 
Monchique dá origem a várias ribeiras, todas elas tributárias do Rio Arade, 
salientando-se a Ribeira de Seixe, Ribeira de Aljezur, Ribeira de Boina e Ribeira de 
Monchique. A área de estudo situa-se a leste da Ribeira de Monchique, curso de água 
principal da zona com um canal tipicamente sinuoso e com uma orientação geral NE-
SW. Os restantes cursos de água associam-se a traçados de canais essencialmente 
retilíneos, podendo por vezes apresentarem-se ligeiramente sinuosos, principalmente 
com a perda de cota. O padrão de drenagem é paralelo junto ao local de estudo, tendo 
uma orientação W-E, a Este da área de estudo, e SE-NW, a Norte e a Sul da mesma 
área. Este evolui para um padrão dendrítico com o afastamento ao cume. 

A área do projeto situa-se próxima da linha de cumeada, no sector E da serra de 
Monchique, a NE do ponto mais elevado da região (Picota), entre as cotas 600 e 720m, 
desenvolvendo-se para SE, ao longo se uma vertente que tem uma orientação 
aproximada NE-SW. 

Em termos de Recursos Minerais, com base na informação disponibilizada pela 
U idadeàdeà‘e u sosàMi e aisàeàGeofísi aà U‘MG àdoàLNEG,àat av sàdoà “iste aàde 
I fo açõesà deà O o iasà eà ‘e u sosà Mi e aisà Po tugueses à “IO‘MINP ,à
identificou-se uma área localizada a Sul e Sudeste, distando cerca de 1 km desta área 
sob estudo, que corresponde atualmente a um pedido de prospeção e pesquisa com 
uma área de 15,5 há publicitado pelo Aviso n.º 2052/2017, DR39, 2ª Série, 23/02/2017. 
A cerca de dois km a Sul de Monchique (Nave de Monchique) existe uma exploração 
de onde se extrai o sienito nefelínico em bloco para revestimentos ornamentais. 

Relativamente a Locais de Interesse Geológico - Património Geológico, não estão 
referenciados quaisquer locais de Interesse Geológico para a região em estudo. No 
caso de se detetarem novos elementos referentes ao património geológico, durante a 
preparação da exploração, as respetivas entidades competentes deverão ser 
informadas. 
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No que respeita a Tectónica / Neotectónica. Sismicidade o substrato paleozoico que 
envolve o maciço de Monchique foi deformado pelos movimentos tectónicos da 
Orogenia Varisca. A primeira fase de deformação compressiva, com dobras e clivagem 
associada, orientada para NW, está unicamente representada no Anticlinal de 
Alcoutim. A segunda fase de deformação afetou todo o substrato paleozoico e é 
caracterizada pelo desenvolvimento de dobras, com clivagem associada, vergentes 
para SW, a que se associam cavalgamentos e carreamentos. A deformação frágil está 
representada por falhas tardi-orogénicas com orientações dominantes para NE-SW, N-
S e NNW-SSE. Esta tectónica afeta as litologias paleozoicas turbidíticas. O maciço de 
Monchique, tendo idade Cretácica, não é afetado por esta deformação. No entanto, 
elementos de tectónicas mais recentes podem ser retirados da deformação das 
litologias sedimentares depositadas na bacia do Algarve. 

Do ponto de vista estrutural, a Bacia do Algarve compreende duas bacias distintas: a 
primeira, preenchida por sedimentos que se depositaram entre o Triásico e o 
Cenomaniano, resultado de estiramento litosférico e subsidência; a segunda, uma 
bacia cenozoica, pós-rifting, constituída por sedimentos de idades entre o Miocénico 
ao Quaternário.  

A tectónica nesta região algarvia está associada quer à tectónica distensiva, resultante 
da fracturação e estiramento litosférico que resultaram da abertura do oceano 
Atlântico (desde o Triásico), quer às várias inversões tectónicas ocorridas na região. A 
modificação do regime tectónico que começa a esboçar-se no Cretácico superior, 
devido à mudança do movimento relativo entre a África e a Ibéria, e que se torna 
francamente convergente no Paleogénico refletindo-se no desenvolvimento de uma 
tectónica compressiva regional que corresponde e ao início do Ciclo Orogénico Alpino. 
Dos mapas estruturais da Bacia do Algarve, observa-se um conjunto de sistemas de 
falhas que cobrem todas as orientações possíveis, não se distribuindo 
homogeneamente ao longo da Bacia.  

No sector da Margem Continental Portuguesa, onde se insere o maciço de Monchique, 
as falhas que afetam o soco paleozoico (as geradas nas fases orogénica e tardi-
orogénicas) são reativadas desde as fases iniciais de rifting, de onde se salienta, pela 
sua envergadura, a falha de Portimão que corta o maciço de Monchique. Este maciço 
é recortado por um sistema de fraturas com direção média N55ºE, que estão bem 
expressas na sua região oriental, de menores dimensões, que deverão estar 
relacionadas com os eventos de abertura do Atlântico e, posteriormente, com o ciclo 
Alpino. 

A região do Algarve situa-se na placa eurasiática, junto à margem continental oeste-
ibérica (direção aproximada N-S), em transição para uma margem ativa convergente 
(demonstrada por indícios tectónicos, sísmicos e geodinâmicos), e próximo da zona 
de fratura Açores-Gibraltar, correspondente a uma zona de fronteira de placas entre 
a Eurásia e a África (direção geral E-W). Este enquadramento explica as atividades 
tectónicas e sísmicas que se fazem sentir na região (Dias & Cabral, 2002b5). O 
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enquadramento geodinâmico no contexto da tectónica de placas é responsável pela 
atividade neotectónica (atividade tectónica pliocénica e quaternária) na região do 
Algarve, associando-se a um importante potencial sismogénico regional (Dias & 
Cabral, 2002). Esta é evidenciada por deslocamentos verticais da crosta bem como por 
estruturas de deformação frágil, materializada por falhas e diáclases, e por estruturas 
de deformação dúctil menos frequentes. Para a região da serra de Monchique, são 
propostas 4 prováveis falhas ativas, identificadas com base na morfologia (roturas de 
declive, de direção ENE-WSW) e na atividade sísmica. No entanto, através de trabalho 
de campo efetuado no maciço, verificou-se que os lineamentos que o cortam, 
anteriormente interpretados como falhas, não deslocam os contactos internos e/ou 
externos, designadamente a falha de Portimão.  

Relativamente à Sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações 
para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) a área de estudo insere-se na 
zona sísmica A, correspondente à zona de maior sismicidade das quatro em que 
Portugal Continental se encontra classificado, e à qual corresponde um coeficiente de 
sis i idadeà α à igualà aà .à Deà a o doà o à oà es oà egula e to,à osà te e osà
ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do Tipo I (rochas ígneas) segundo 
a tipologia estabelecida naquele regulamento: 

●àTipoàI:à‘o hasàeàsolosà oe e tesà ijos; 

●à Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos 
incoerentes compactos; 

●àTipoàIII:à“olosà oe e tesà olesàeà uitoà oles,àsolosài oe e tesàsoltos. 

Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas 
tectónicas, a Africana e a Euroasiática apresentando uma apreciável atividade sísmica 
associada à interação das duas placas. Pela análise dos estudos sobre sismicidade 
histórica observa-se que vários sismos tiveram, e continuam a ter, origem nesta 
fronteira de placas afetando de um modo global todo o território continental, com 
especial ênfase o Sul do país. 

Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia demonstram que a 
atividade sísmica mais intensa e destrutiva na região do Algarve foi também registada 
em 1755, correspondendo a sismos com epicentros situados na zona intraoceânica, 
localizada a Sul do Banco de Gorringe. Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica 
Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), a área de 
estudo insere-se numa zona de grau VIII.  

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como 
ui osos ,àp ovo a doàda osà asà o st uçõesàe àalve a iaàdoàtipoàC à o à olapsoà

parcial, queda de estuques, torção e queda de chaminés, monumentos, torres e 
reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações se não estão 
ligadas inferiormente e também se observam fraturas no chão húmido e nas vertentes 
escarpadas. 
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No que respeita a identificação e avaliação de impactes, a atividade extrativa a céu 
aberto inicia-se com a remoção do coberto vegetal e das terras de cobertura na área a 
explorar, alterando, ainda que ligeiramente, a morfologia inicial da superfície e 
facilitando, consequentemente, os processos erosivos. Estes factos constituem, 
conceptualmente, impactes negativos. 

No entanto, dada a natureza geológica e geomorfológica do local, e a reduzida 
extensão da área do projeto, não estão previstas alterações significativas nos 
processos erosivos, uma vez que se tratam de rochas resistentes à erosão, mesmo em 
situações de elevada pluviosidade. Desta forma, os impactes negativos são de 
magnitude reduzida e pouco significativos. 

A alteração da morfologia do terreno, devido ao avanço gradual dos trabalhos da mina 
e aprofundamento da corta, tem impacte direto, negativo e permanente, uma vez que 
os estéreis resultantes da exploração não serão suficientes para repor a topografia 
original. 

No que diz respeito à magnitude, este impacte é significativo dado que é criado um 
desnível entre a topografia original e a base da corta da ordem dos 30 m. No entanto, 
está previsto que as operações de recuperação do local ocorram concomitantemente 
com a lavra, o que significa que apesar dos impactes provocados pela deposição dos 
materiais de desmonte serem negativos, estes assumem um carácter temporário, 
conseguindo-se uma relação equilibrada entre o benefício associado à exploração e a 
manutenção das características ambientais. 

De acordo com o projeto, a criação de depósitos temporários apenas ocorrerá para as 
terras vegetais. Dado que a produção desses materiais e a sua utilização na 
recuperação paisagística se fará de forma faseada, o volume a armazenar em depósito 
temporário (pargas a céu aberto) será reduzido. Nestas condições, conclui-se que os 
impactes induzidos pela deposição das terras de cobertura (e.g. diminuição do grau 
de infiltração e erosão dos materiais depositados) serão negativos, pouco 
significativos e de carácter temporário. 

O desmonte da mina leva à instalação no local de taludes com ângulo médio de 75º, 
e degraus com cerca de 10 m de altura feitos em concordância com a direção de 
fracturação. A fracturação dos taludes, é um fator que poderá condicionar a 
estabilidade do maciço rochoso e, consequentemente, a segurança da mina. Durante 
a lavra recomenda-se a análise, em contínuo, por parte do Responsável Técnico, ou 
por pessoa em quem este delegue essa função, a estabilidade dos taludes escavados, 
no sentido de identificar situações de ravinamentos, de escorregamentos, ou 
assentamento indesejados, motivados por aparecimento de heterogeneidades no 
maciço ou no aterro. Qualquer indício de instabilidade será alvo de intervenção 
imediata, evitando situações de rotura. A estabilidade dos taludes de escavação da 
mina será reforçada pela construção do aterro cumprindo o descrito no Plano de 
Aterro e no Plano de Recuperação Ambiental que compõem o projeto. 
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Após a desativação da exploração, o único impacte sobre a geologia e geomorfologia 
dos terrenos é a alteração do relevo no local da exploração e o consumo de um 
recurso não renovável. Estes impactes são permanentes e negativos, pouco 
significativos, uma vez que a medida de minimização preconizada não devolverá a 
forma inicial do terreno, e a extensão de exploração do recurso mineral é limitada. 

 

. . A ie te So o o  
O estudo apresenta uma caracterização do ruído ambiente atual, tendo por base 
medições realizadas em 2 pontos, junto aos recetores sensíveis (habitações) mais 
próximos do limite da exploração. 

Foram obtidos valores para os indicadores de ruído de longa duração que não 
ultrapassaram 45 dB(A). 

No que respeita à Avaliação de impactes as previsões de ruído da situação futura 
decorrente do projeto foram obtidas com recurso a software específico (CadnaA), 
tendo sido consideradas as fontes emissoras de ruído devido à laboração da mina (área 
do estabelecimento industrial e as 2 zonas de extração), juntamente com o acréscimo 
induzido de tráfego rodoviário.  

 

Pontos de 
avaliação 

Ld Lden LAeq,RA,diurno-
LAeq,RR,diurno 

P1 
47.3 46.8 4 

P2 
49.2 48.3 5 

 

Os dados obtidos no estudo indicam assim que, embora se prevejam acréscimos de 
ruído no período diurno de laboração da mina, não se prevê a ultrapassagem dos 
valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007), pelo que 
os impactes são considerados negativos mas pouco significativos. 

 

 

. . Qualidade do A  

O concelho de Monchique não possui fontes de emissão atmosférica relevantes, pelo 
que a introdução da mina no local em causa vai gerar impactes negativos mesmo que 
temporários. Os resultados das medições de controlo da qualidade do ar efetuadas 
concluem pelo cumprimento dos valores limite legislados. 
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. . Solo e Uso do Solo 

Relativamente aos Solos e ocupação dos Solos, a área de exploração encontra-se 
ocupada maioritariamente por matagais, mosaicos de afloramentos rochosos, áreas 
desmatadas e povoamentos de pinheiro bravo.  

Em termos de Solos, a área afeta Afloramento Rochoso de sienitos (Ars), Solos Litólicos 
Húmicos Câmbicos, Normais, de sienitos (Mns) e Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco 
Insaturados, Normais, de sienitos (Psn). 

A área da mina insere-se, de um modo geral, em solos de baixa qualidade e de fraca 
capacidade, apresentando severas limitações de usos e funções. 

Em termos de capacidade do uso do solo, a área da mina abrange solos com 
capacidade de classe E, que corresponde a solos com limitações muito severas, riscos 
de erosão muito elevado e não suscetível de utilização agrícola; limitações severas a 
muito severas, para a pastagem e exploração florestal, servindo apenas para vegetação 
natural de proteção ou de recuperação. 

Pode-se considerar que a atividade extrativa é temporária, comparativamente a outras 
que alteram o uso do solo de forma definitiva e irreversível, mantendo-se até ao 
términus do depósito mineral, que no caso da mina de Corte Pequena é de 16 anos. 
Havendo recurso geológico com qualidade e valor comercial, o projeto em avaliação 
pretende valorizar o recurso, compatibilizando o uso do solo com as questões 
ambientais que daqui advêm, sendo que após o término da atividade, se manterá a 
classificação do solo atualmente existente através da implementação do PARP.  

De uma forma global os impactes decorrentes da implementação do projeto poderão 
ser considerados negativos, significativos, no que concerne aos usos do solo e à 
ocupação de solos em REN, bem como nas áreas de valor botânico, no contexto da 
Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do PROT Algarve, que 
importa salvaguardar. 

 

. E tidades Exte as Co sultadas 

De acordo com o referido no ponto 2 deste Parecer, tal como previsto no ponto 10, do art.º 

14.º do RJAIA solicitou-se parecer à Câmara Municipal de Monchique e à Junta de Freguesia 

de Alferce, tendo sido recebido o parecer do Município de Monchique, que consta do anexo 

3. 

O Município de Monchique manifesta-se desfavoravelmente ao projeto, referindo o 

incumprimento do PDM de Monchique e os impactes decorrentes da exploração do projeto, 

em particular ao nível dos recursos hídricos, sistemas ecológicos e socieconomia, e salienta a 

despromoção do Ecoturismo.  
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. Co sulta Pú li a 

 

A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, nos termos do artigo 15.º, n.º 1 do 
regime jurídico de AIA, de 18 de abril a 17 de maio de 2017. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 12 exposições provenientes 
das seguintes entidades: 

 Assembleia Municipal de Monchique 

 Junta de Freguesia de Alferce 

 Assembleia de Freguesia de Alferce 

 Águas do Algarve 

 Petição Pública subscrita por cerca 1000 cidadãos 

 QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 Associação Almargem 

 A Nossa Terra – Associação Ambiental e dois associados Cristina Fernandes e 
Ewen Hentall 

 Timon Vogler 

 Mattheus Noordeloos 

 Ana Carla Cabrita da Conceição 

 Júlia Silva 

Embora tenha sido elaborado um Relatório com os resultados da CP (para o qual se 
remete para uma análise mais detalhada), sintetizam-se de seguida os aspetos 
identificados pelas entidades que participaram. 

Síntese dos resultados da CP 

A Águas do Algarve considera que o EIA em avaliação apresenta lacunas, não sendo 
possível concluir que a exploração de minério no local previsto não constitui fator de 
risco para a massa de água da albufeira de Odelouca. 

Considera que deverão ser aprofundados os estudos sobre os potenciais impactes da 
atividade associada à Mina da Corte Pequena no que concerne à qualidade e segurança 
da água da albufeira de Odelouca, tendo em consideração que a contaminação pode 
ocorrer de forma direta e indireta, devendo os meios de contaminação ser 
devidamente estudados e avaliados. 

Refere que o EIA é muito generalista na avaliação das múltiplas facetas da atividade 
mineira em causa, que inclui nomeadamente o recurso a explosivos, não estando 
devidamente avaliados todos os impactes inerentes à atividade. 

Refere, ainda, a título de exemplo, e no que se refere à afetação/contaminação indireta 
das massas de água superficial e subterrânea, o EIA é omisso, ou aborda de forma muito 
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superficial, alguns eventos associados às ações de suporte de exploração mineira que 
podem ser foco de afetação/contaminação das mesmas: 

 lixiviados químicos decorrentes da lavagem do minério, quer com água quer 
com produtos químicos; 

 utilização de explosivos, com consequente vibrações ao nível do fluxo de água 
subterrâneo; 

 lixiviados químicos decorrentes da utilização de explosivos; 

 nuvens de poeiras geradas, quer na exploração do minério, quer através do 
desmonte com recurso a explosivos, sua dispersão aérea e afetação dos valores 
naturais, nomeadamente a sua deposição diretamente na massa de água, ou 
lixiviação após a contaminação nas margens da bacia hidrográfica com posterior 
lixiviação. 

A Assembleia Municipal de Monchique (Partido Social Democrata, Partido Socialista, 
Movimento Independente e Coligação Democrática Unitária) apresenta uma Moção de 
protesto e contestação, ao projeto em avaliação, pelas seguintes razões:  

 impactes na sustentabilidade económica, com principal incidência nos sectores 
do turismo, da indústria da água mineral natural e do termalismo; 

 impactes na sustentabilidade ambiental: 

 O EIA relativiza o PDM no que diz respeito aos seus condicionalismos, uma 
vezà ueà eaààdeàexplo aç oàdaà i aài ideàe à Infraestruturas - Redes de 
Água – Mi as ,à P oteç oà daà Paisage à eà ‘e u sosà Natu aisà – Reserva 
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Áreas de Proteção às 
CaptaçõesàPú li as àeàpo ueà o side aà ueàaàexplo aç oà àte po iaà à
anos); 

 O EIA desvaloriza a inserção da área de exploração na zona abrangida pela 
Rede Natura 2000 – sítio Monchique – PTCON0032; 

 O EIA considera que a zona de intervenção é uma zona florestal de 
eucaliptal, desenvolvido em terraços, quando na realidade o terreno 
desenvolve-se em declive natural e apresentando coberto vegetal 
significativo de matos mediterrânicos, medronhal, pinhal e sobreiral; 

 O EIA não considera existência de inúmeras captações de água potável 
(minas, nascentes, poços e furos), para abastecimento familiar e agrícola, os 
quais se localizam nos terrenos previstos para a exploração e zona 
envolventes; 

 O EIA não considera a zona de proteção prevista no PDM de Monchique 
relativo, às fontes (minas e furos), para abastecimento público, existentes 
no Barranco da Maia, o qual nasce exatamente no local da pretensão e 
sendo aquela zona o local principal de recarga dos aquíferos; 



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
JUNHO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 43 de 55 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

 O EIA relativiza a probabilidade de contaminação dos aquíferos, cujas fontes 
na envolvência da zona da mina alimentam de água potável, mais de 80% 
da população da Freguesia de Alferce; 

 O EIA revela valores desadequados à realidade local, nomeadamente a 
altura piezométrica do aquífero, características físicas e químicas da água, 
dado que foram utilizados pontos de recolha distantes da zona de 
intervenção e foram minimizados os impactes reais e muito significativos, 
relativos à alteração geológica e geomorfológica do local; 

 O EIA relativiza os impactes sonoros da exploração ao nível do ruído, da 
qualidade do ar e da dispersão de poeiras; 

 O EIA não considera e não avalia os impactes negativos que as poeiras e a 
contaminação dos aquíferos irão exercer sobre a qualidade da água de 
abastecimento público da Barragem de Odelouca; 

 O EIA não considera os impactes da utilização de explosivos sobre o maciço 
rochoso global e suas fragmentações ao nível da alimentação da água. 

 Impactes na sustentabilidade social: 

 O EIA não considera o potencial aumento do despovoamento local e 
concelhio provocado pelos impactes negativos da exploração da mina, pela 
perda da qualidade de vida dos munícipes e pela perda de negócios e 
empregos; 

 O EIA não considera os impactes no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo; 
 O EIA minimiza e subvaloriza o impacte negativo da circulação de veículos 

pesados, da poluição sonora e das poeiras em suspensão. 

A Junta de Freguesia de Alferce manifesta-se contra o projeto e EIA em análise, pois os 
impactes são exponencialmente elevados e põem em causa a sustentabilidade local 
durante gerações, não reconhecendo para os residentes nenhum impacte positivo. 

Refere que a área de incidência é abrangida pela área de Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e Rede Natura 2000, sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0032 de 
Monchique; situa-se na zona de proteção e recarga dos aquíferos das nascentes (minas) 
de água potável de abastecimento público de Alferce e povoações vizinhas, além de 
todas as outras nascentes e outras captações privadas; ignora as potencialidades da 
região relativamente à sua economia, como o turismo nas vertentes naturais e de 
paisagens, as águas minerais, as águas da bacia hidrográfica da Barragem de Odelouca, 
a área de proteção do Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo, a zona é classificada 
como espaço florestal no PDM de Monchique, entre muitas outras. 

Refere, ainda, que a população em geral, demonstra uma total desconfiança para com 
a empresa Sifucel, pois em outubro de 2015, esta realizou trabalhos ilegais de 
exploração mineral no sítio agora proposto para exploração. 

Considera que o projeto teria efeitos devastadores para a região, contribuindo para a 
desertificação humana local. 
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A Moção apresentada pela Assembleia de Freguesia de Alferce (Partido Socialista e 
Partido Social Democrata) e a Petição Pública subscrita por cerca 1000 cidadãos 
manifestam-se contra o projeto em análise e apontam lacunas ao EIA, nomeadamente: 

 não considera existência de inúmeras captações de água potável (minas, 
nascentes, poços e furos), para abastecimento familiar e agrícola, os quais se 
localizam nos terrenos previstos para a exploração e zona envolventes; 

 não considera a zona de proteção prevista no PDM de Monchique relativo, às  
fontes (minas e furos), para abastecimento público, existentes no Barranco da 
Maia, o qual nasce exatamente no local da pretensão e sendo aquela zona o 
local principal de recarga dos aquíferos; 

 não considera/minimiza a muito forte probabilidade de contaminação dos 
aquíferos, cujas fontes na envolvência da zona da mina alimentam de água 
potável , mais de 80% da população da Freguesia de Alferce; 

 não considera a existência na proximidade do Sítio Arqueológico do Cerro do 
Castelo; 

 não considera/minimiza a violação do Plano Diretor Municipal de Monchique, 
ao nível das condicionantes respetivas, dado que o local está definido como 
espaço florestal e o local não é abrangido como área de exploração mineral, 
previsto do artigo 41º do PDM; 

 não considera/minimiza a inserção do local em área abrangida pela Rede 
Natura 2000; 

 foram tomados como base de referencia, valores desadequados à realidade 
local, nomeadamente a altura piezométrica do aquífero, características físicas 
e químicas da água, dado que foram utilizados pontos de recolha distantes da 
zona de intervenção; 

 foram minimizados os impactes reais e muito significativos, relativos à alteração 
geológica e geomorfológica do local de intervenção; 

 desvaloriza os impactes sonoros da exploração; 

 não considera e não avalia os impactes negativos que as poeiras irão exercer 
sobre a qualidade da água de abastecimento público da Barragem de Odelouca; 

 não considera e desvaloriza o impacte significativo na qualidade do ar, 
provocada pela poluição gerada pelos equipamentos e pela emissão e dispersão 
de poeiras; 

 não considera e minimiza os impactes na paisagem; 

 foi considerado que a zona de intervenção é uma zona florestal de eucaliptal, 
desenvolvido em terraços, quando na realidade o terreno desenvolve-se em 
declive natural e apresentando coberto vegetal significativo de matos 
mediterrânicos, medronhal, pinhal e sobreiral; 

 não considera o potencial desenvolvimento da desertificação humana local, 
provocada pelos impactes negativos da exploração da mina; 

 não considera os impactes da utilização de explosivos sobre o maciço rochoso 
global e suas fragmentações ao nível da alimentação da água. 
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A QUERCUS manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes razões: 

 a remoção do coberto vegetal e do solo de cobertura aumenta 
significativamente a área de infiltração e consequentemente, de entrada de 
poluente, aumentando assim a vulnerabilidade do sistema aquífero que são a 
fonte de abastecimento das captações públicas de mais de 80% da população 
da freguesia e, ainda, para a utilização agrícola; 

 os efeitos negativos, através das poeiras, na contaminação das águas da 
Barragem de Odelouca; 

 as áreas afetas ao projeto inserem-se em REN e em áreas sensíveis tais como 
em SIC e ZPE de Rede Natura 2000; 

 os impactes negativos em relação à biodiversidade, paisagem, fauna, flora e 
património cultural, considerando os habitats existentes na zona; 

 alteração da morfologia do terreno e uso do solo, de forma definitiva e 
irreversível; 

 a zona pretendida não está identificada no PDM de Monchique como zona de 
exploração de minérios ou outras indústrias; 

 uso de explosivos e detonações que emitem vibrações com impacte prejudiciais 
para as populações humanas e fauna; 

 o impacte sonoro, associado ao aumento de tráfico dos camiões e outros 
transportes e atividades de exploração; 

 impactes sobre a flora, vegetação e habitats associados, devido à ausência 
duma camada do solo e ao impedimento das comunidades vegetais se 
regenerarem; 

 impactes na paisagem; 

 impactes no turismo; 

 afetação de habitações e campos agrícolas; 

 impactes na qualidade de vida das populações. 

A Associação Almargem manifesta-se contra a aprovação do projeto em avaliação, 
pelas seguintes razões: 

 falta de licença de exploração por parte da empresa promotora; 

 obras já promovidas ilegalmente no local pela empresa promotora; 

 oposição das autarquias locais; 

 existência de diversas alternativas, nomeadamente dentro de áreas 
expressamente destinadas a esse fim pelo PDM de Monchique, o que não 
sucede com o local em questão, localizado em Espaço Florestal; 

 acesso rodoviário incapaz de sustentar o trânsito contínuo de camiões 
industriais; 

 localização da mina numa zona de proteção de aquíferos, essencial para 
abastecimento de água a diversos locais, nomeadamente da freguesia de 
Alferce; 
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 existência de vários habitats legalmente protegidos e espécies vegetais de 
grande interesse conservacionista. 

A Nossa Terra – Associação Ambiental e dois associados Cristina Fernandes e Ewen 
Hentall manifestam-se contra o projeto e o EIA em avaliação pelos impactes negativos 
causados: 

 Impactes no património natural; 

 Impactes no turismo; 

 Impactes na qualidade do ar e da água; 

 Afetação de aquíferos; 

 Impactes na ecologia (Reserva Ecológica Nacional e Sítio de Importância 
Comunitária Monchique); 

 Impactes sonoros. 

Timon Vogler manifesta-se contra o projeto em análise pelos impactes ambientais 
causados ao nível da ecologia e da qualidade de vida das populações. 

Mattheus Noordeloos manifesta-se contra o EIA e projeto em análise pelos impactes 
causados no turismo e a nível socioeconómico.  

Ana Carla Cabrita da Conceição manifesta-se contra o projeto em avaliação pelos 
impactes causados numa área inserida na Rede Natura, com valores naturais e 
paisagísticos específicos daquela zona algarvia. Destaca o seguinte: 

 Zona de Proteção Especial de Monchique (ZPE) e no SIC de Monchique; 

 Reserva Ecológica nacional (REN); 

 Maciço de sienito nefelítico em Portugal; 

 Impactes sonoros, poluição do ar; 

 Afetação da zona onde se encontra a Águia de Bonelli. 
  
Júlia Silva manifesta-se contra o projeto em estudo pelas seguintes razões: 

 Impactes na paisagem; 

 Impactes no turismo; 

 Impactes na qualidade do ar; 

 Impactes sonoros; 

 Espaço florestal onde não está contemplada, a nível do PDM, a exploração de 
recursos minerais; 

 Afetação de área de REN, classificada ao abrigo da Rede Natura, e ainda, ZPE e 
SIC; 

 Impactes ecológicos; 

 Contaminação do solo ou linhas de água envolventes; 

 Circulação numa área que abrange a Via Algarviana, importante rota de 
pedestrianismo a nível internacional; 

 Impactes na qualidade de vida das populações. 
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Consideração dos resultados da CP  

Da análise das exposições recebidas considera-se que as questões identificadas 
correspondem às preocupações da CA, estando refletidas na avaliação de impactes 
efetuada no presente parecer. 

 

. Co lusão 

O projeto de execução da Mina de Corte Pequena localiza-se na freguesia de Alferce, 

concelho de Monchique, distrito de Faro. 

A área total da concessão é de cerca de 17.3592 ha, sendo referido que a área de 
exploração efetiva de sienito nefelínico, sem margens de segurança e área afeta aos 
anexos mineiros será apenas de 5,9 ha. 

De acordo com a informação disponibilizada, no que respeita à justificação do 
projeto é referido que com a exploração da mina de Corte Pequena, o proponente 
pretende obter sienito nefelínico, considerado um material inerte raro, de alta 
qualidade, com características químicas e composição mineralógica direcionadas 
principalmente para a indústria do vidro, sendo que poderá também ser aplicado 
noutras indústrias, nomeadamente na da cerâmica, cimentos cola, rebocos, 
fundição e tintas. O proponente pretende, por um lado, desenvolver novos 
produtos no âmbito da beneficiação de sienito nefelínico, capazes de satisfazer 
outros mercados e, por outro, garantir a manutenção das características dos 
produtos que já comercializa. 

Sendo referido que a exploração do sienito nefelínico na serra de Monchique, para 
fins industriais, pode posicionar Portugal como fornecedor de uma matéria-prima 
escassa no mundo, o que permitirá o seu posicionamento no mapa mundial de 
fornecedores. 

 A exploração será implementada em duas fases: 

 Fase 1 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona a Sul e de 4 pisos 
na zona Norte, e o consequente aprofundamento até a cota normalizada da 
exploração. 

 Fase 2 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona Este e 6 pisos na 
zona Oeste, e o consequente aprofundamento até a conta normalizada da 
exploração. 

A área total ocupada pelos anexos da exploração é de cerca de 2 038 m2, contemplando 
a zona da unidade de britagem, zona de stock, instalações sociais e uma zona destinada 
a pequenas reparações de equipamentos. Esta área situa-se dentro da área 
concessionada para a indústria mineira. 
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A exploração irá desenvolver-se a céu aberto com recurso a explosivos num ciclo 
produtivo convencional com as seguintes etapas principais: desmontagem e 
decapagem, desmonte, remoção, expedição. 

Sendo referido que, em situações nas quais o maciço rochoso para além de ser 
composto por muitos blocos e estar muito fraturado, poderá recorrer-se a ripper 
vibratório e escavadoras giratórias com balde ou martelo pneumático. 

Relativamente à conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial 
(IGT), verifica-se que o projeto insere-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) de 
Monchique e no Sítio de Importância Comunitária (SIC) com o mesmo nome (código 
PTCON0037) (RCM n.º 142/97 de 28 de Agosto), e em Estrutura Regional de 
Proteção e Valorização Ambiental.  

No que respeita ao PDM de Monchique (Aviso n.º 25475/2008, de 22 de outubro de 
2008, republicado pelo aviso n.º 26493/2008 de 5 de novembro) na carta de 
ordenamento, a área da mina localiza-se em Espaço Florestal (artigo 26.º) onde não se 
encontra contemplada a exploração de recursos minerais metálicos e não metálicos. O 
artigo 41.º do regulamento, referente à indústria extrativa, refere que esta classe de 
espaço engloba duas categorias (pedreiras devidamente registadas e as áreas 
delimitadas na carta de ordenamento como potencial extração de sienito nefelínico), 
que não abrangem a área desta mina. 

“egu doàaàCa taàdeàCo di io a tes,àaà eaàdaà i aà àa a gidaàpelaà ã eaàdeàp oteç oà
a captações pú li as àeàpo à ‘ese vaàE ológi aàNa io al à aàtipologiaà Ca e ei aàdeà
li hasàdeà gua ,à o espo de teà à ovaàtipologiaà‘EN,à ã easàest at gi asàdeàp oteç oà
eà e a gaàdeàa uífe os .à 

Da análise específica realizada, e atendendo à localização do projeto em área sensível 

e características do projeto,  foi considerado como fator ambiental determinante os 

Sistemas Ecológicos, considerando-se que o projeto induz impactes diretos e indiretos 

muito significativos, não minimizáveis, sobre a vegetação, flora e fauna, e também 

sobre habitats com estatuto prioritário de conservação, contrariando as orientações de 

gestão do Programa Setorial da Rede Natura 2000 e a sua importância conservacionista. 

Consideraram-se como fatores ambientais relevantes os Recursos Hídricos, 

Paisagem e a Socioeconomia. 

Nos Recursos Hídricos os impactes negativos decorrem:  

 da eventual exposição do nível freático, caso seja retirado o maciço rochoso que 
constitui o aquífero, aumentando a vulnerabilidade deste à poluição e diminuindo 
a capacidade de armazenamento; 

 do risco de contaminação da água subterrânea, durante a exploração, devido a 
óleos ou combustível das máquinas, eventuais derrames acidentais de óleos ou 
combustível e ainda a resíduos de explosivos. Esta contaminação poderá ocorrer 
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através da água que existirá dentro da exploração e que se venha a infiltrar ou, da 
água descarregada na linha de água (como previsto no plano de lavra), que passa 
junto às captações públicas e que também se infiltre;  

 da diminuição da recarga do sistema aquífero após a recuperação das áreas 
exploradas, caso o material de enchimento tenha uma permeabilidade reduzida. 

Sobre a Paisagem a área afeta ao Projeto insere-se em área de Qualidade Visual 
Elevada, reforçada pela presença de vegetação autóctone e de uma vasta área de 
afloramentos rochosos para SO, cuja integridade física se encontra preservada, 
intercalados com matos, cujo padrão visual revela elevado valor cénico, considerando-
se que o projeto introduz impactes de natureza estrutural, e funcional, relevantes a par 
de impactes de natureza visual, em particular durante a Fase de Exploração. 

Na Socioeconomia, pelos impactes ao nível da paisagem, a nível cultural, ecológico, 
social, decorrentes da exploração a céu aberto de uma mina, que não favorecem as 
atividades económicas, em particular o turismo, com consequências para a região do 
Algarve. 

No que respeita aos impactes positivos do projeto referem-se: 

 a exploração do maciço sienítico de Monchique que constitui um recurso 
geológico importante cuja exploração se traduz numa mais-valia para o 
desenvolvimento económico do país, que poderá posicionar Portugal como 
fornecedor de uma matéria-prima escassa no mundo, no mapa mundial de 
fornecedores, o que constitui um impacte significativo; 

 a criação de 10 postos de trabalho que constitui um impacte positivo, pouco 
significativo. 

Do exposto, face aos impactes negativos muito significativos identificados nos sistemas 
ecológicos, considerado um fator ambiental determinante na presente avaliação, pela 
localização do projeto em área sensível – Rede Natura 2000 - e tendo em consideração 
que os impactes negativos referidos não são passíveis de minimização, propõe-se a 
emissão de parecer desfavo velàaoàp ojetoàdeàexe uç oàdaà Mina de Corte Pequena . 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para 
os vários fatores ambientais, foi determinado um índice de avaliação ponderada de 
impactes ambientais de valor 5, o qual expressa a conclusão da avaliação qualitativa 
desenvolvida no Parecer técnico da CA. 
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ANEXO I - ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES 
AMBIENTAIS 

I. E uad a e to 

Oà De eto-Leià .ºà -B/ ,à deà à deà outu oà deà ,à ueà defi eà oà egi eà ju ídi oà deà
ávaliaç oàdeàI pa teàá ie talà áIá àp ev àaài teg aç o,à aàDe la aç oàdeàI pa teàá ie talà
DIá ,àdeàu àí di eàdeàavaliaç oàpo de adaàdeài pa tesàa ie tais,à o fo eàdispostoà oà .ºà à
doàseuàa tigoà .º,à ueàseàt a s eve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável o di io ada ou desfavorável, fu da e ta do-se u  
í di e de avaliação po derada de i pa tes a ie tais, defi ido o  ase u a es ala u éri a, 
orrespo de do o valor ais elevado a projetos o  i pa tes egativos uito sig ifi ativos, 

irreversíveis, ão i i izáveis ou o pe sáveis. 

Deàfo aàaàpossi ilita àaàapli aç oàp ti aàdaà o aàa i aàt a s ita,àoàG upoàdeàPo tosàFo aisà
dasà áuto idadesà deà áIá,à o stituídoà aoà a igoà doà .ºà à doà a tigoà .ºà doà es oà diplo a,à
dese volveuàu aàp opostaàdeà etodologiaàpa aàdete i aç oàdoà efe idoàí di e. 

áà efe idaà p opostaà e e euà aà o o d iaà doà “e ho à “e et ioà deà Estadoà doà á ie te,à
at av sàdoàdespa hoàe itidoàaà àdeàa ilàdeà ,àeàse àapli adaàpo àu àpe íodoàexpe i e talà
deàu àa o,àapósàoà ualàse àefetuadoàu à ala çoàdaàsuaàapli aç o. 

Deàa o doà o àaà etodologiaàp oposta,àaàdete i aç oàdoàí di e,àpelaà atu ezaàdoàexe í ioàdeà
po de aç oài e e te,àdeveàse àdese volvido,àe àp i ei aài st ia,àpelaàCo iss oàdeàávaliaç oà
Cá àeà o sta à o oàa exoàaoàpa e e àaàe iti àaoàa igoàdoàdispostoà oàa tigoà .ºà .ºà àdoà
De eto-Leià .ºà -B/ ,àdeà àdeàoutu o. 

“egu doàestaà etodologia,àoàvalo àdoàí di eàaàdefi i à efleteàaàsig ifi iaàdosài pa tesàapósà
o side aç oàdasàeve tuaisà edidasàdeà i i izaç oàdosà i pa tesà egativosàeàouà edidasàdeà
pote iaç oàdosài pa tesàpositivos,àouàseja,à epo ta-seàaosài pa tesà esiduaisàdoàp ojeto. 

II. Dete i aç oàdoàí di eàdeàavaliaç oàpo de adaàdeài pa tesàa ie tais 

Pa aàefeitosàdeàdete i aç oàdoà efe idoàí di e,àaàCáàassu iuà o oàp essupostoàdeà aseàaà oà
i lus oàdaà o po e teà O de a e toàdoàTe itó io à o oàu àfato àa ie talàespe ífi oàdadoà
ueàoàDe eto-Leià .ºà -B/ ,àdeà àdeàoutu o,à oàseuà .ºà .ºà ,à efe eà ueàasàsituaçõesà

deàdes o fo idadeà o àIGTà oà o di io a àoàse tidoàdaàde is oàdoàp o edi e toàdeàáIá.àDeà
a o doà o à aà a liseà t i aà efetuada,à foià at i uídaà aà segui teà sig ifi iaà dosà i pa tesà doà
p ojetoàso eàosàfato esàa ie taisàa alisados: 
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Fatores A ie tais Sig ifi â ia dos i pa tes  
egativos 

Sig ifi â ia dos i pa tes 
positivos 

“iste asàE ológi os Muitoà“ig ifi ativos “e àsig ifi ado 

Pat i ó ioàCultu al Pou oàsig ifi ativos “e àsig ifi ado 

“o ioe o o ia “ig ifi ativos Pou oà“ig ifi ativosà 
Qualidadeàdoàá  Pou oàsig ifi ativos “e ài pa tes 

á ie teà“o o o Pou oà“ig ifi ativosà “e àsig ifi ado 

‘e u sosàHíd i os “ig ifi ativos “e àsig ifi ado 

“oloàeàUsoàdoà“olo “ig ifi ativosà “e ài pa tes 
Paisage  Muitoà“ig ifi ativos “e ài pa tes 
Geologiaàeà
Geo o fologia 

Pou oà“ig ifi ativos “ig ifi ativos 

 

Fa eà sà a ate ísti asàdoàp ojetoà e à o oàaosàseusào jetivosàeàte doàe à o side aç oàosàvalo esà
e à p ese çaà asà easà afetadasà fo a à at i uídosà osà segui tesà íveisà deà p epo de iaà aosà
fato esàa ie taisàa alisados: 

 

Fatores A ie tais Prepo derâ ia 

“iste asàE ológi os Dete i a te 

Pat i ó ioàCultu al N oà‘eleva te 

“o ioe o o ia ‘eleva te 

Qualidadeàdoàá  N oà‘eleva te 

á ie teà“o o o N oà‘eleva te 

‘e u sosàHíd i os ‘eleva te 

“oloàeàUsoàdoà“olo N oà‘eleva te 

Paisage à ‘eleva te 

GeologiaàeàGeo o fologia ‘eleva te 

 

Co à aseà aàsig ifi iaàglo alàdosài pa tesà egativosàeàpositivosàide tifi adosàpa aàosàv iosà
fato esàa ie tais,àfoiàdete i adoàu àí di eàdeàvalo à ,àoà ualàexp essaàaàavaliaç oà ualitativaà
dese volvidaà oàPa e e àt i oàdaàCá. 
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1. Enquadramento 

Decorreu até dia 17 de maio de 2017, o p o essoàdeà o sultaàpú li aàdoàp ojetoà Mi aà
deàCo teàPe ue a àáIáà ,à ujoàp opo e teà àaà“ifu elà“íli asà“á,àoàli e iado à àaà
DGEG e autoridade de avaliação de impacte ambiental é a Agência Portuguesa do 
Ambiente. Tendo esta entidade solicitado à edilidade, ao abrigo do disposto no nº10 do 
artigo 14º do Decreto Lei nº151B/2013 de 31 de outubro, parecer específico, através do 
ofício S025176-201704-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00319.2016 de 28-04-2017, sobre o qual 
foi prorrogado prazo de apresentação até dia 6 de junho, através de e-mail datado de 1 
de junho, vem o Município de Monchique apresentar o seu parecer. 

 

Neste âmbito, salienta-se que de acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

constituem atribuições do município, a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, em articulação com as freguesias. Bem assim, os municípios 

dispõem de atribuições, designadamente, entre outros, nos seguintes domínios: 

a) Património; 

b) Saúde; 

c) Ambiente e saneamento básico; 

d) Ordenamento do território e urbanismo; 

 

 

2. Preâmbulo 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo da política de 
ambiente e de ordenamento do território que permite, entre outros aspetos, que os 
impactes ambientais dos projetos sujeitos a este regime legal sejam considerados na 
decisão sobre a sua implementação. 

Reconhece-se assim que, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é uma peça fundamental 

deste procedimento, sendo o documento onde se pretende que sejam identificados e 

avaliados esses impactes, bem como identificadas as respetivas medidas de 

minimização. 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se consagrada, enquanto princípio, no 

artigo 18º da Lei de Bases do Ambiente (lei n.º 19/2014, de 14 de abril). 

O atual regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) encontra-se instituído 

pelo decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e 

privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de 

junho de 1985), já com devidas alterações. 

A Autoridade de AIA poderá ser: 

a)  Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no caso em que: 

https://dre.tretas.org/dre/316633/
https://dre.tretas.org/dre/316633/
https://dre.pt/application/file/513900
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:pt:PDF
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i) O projeto previsto no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 
b) A entidade licenciadora ou competente para a autorização seja um serviço 

central não desconcentrado, um instituto sob a tutela da administração central 
ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da área. 

Assim é certo que, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deve conter as informações 

necessárias, consoante o caso, em função das características do estudo prévio, 

anteprojeto ou projeto em causa, atendendo aos conhecimentos e métodos de 

avaliação existentes, devendo incluir, no mínimo, os elementos fixados no anexo V no 

decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, do qual faz parte integrante, bem como, 

observar as normas técnicas constantes de portaria aprovada pelo membro do Governo 

responsável pela área do ambiente, ouvidos os responsáveis pelas áreas de tutela dos 

projetos abrangidos pelo presente decreto-lei.  

Neste contexto, a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, aprovou os requisitos e 

normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas 

diferentes fases da AIA e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). No anexo 

III, é indicada a estrutura que (a que se refere o artigo 4.º) a Proposta de definição do 

âmbito do estudo de impacte Ambiental deve obrigatoriamente conter. 

áàáPáàp oduziuàoàdo u e toà C it iosàpa aàaàfaseàdeà o fo idadeàdoàEIá . 
Paralelamente a APA elaborouàe àja ei oàdeà ,àoà Guiasàpa aàatuaç oàdasàE tidadesà
á editadas ,à ueà defi eà osà ele e tosà esse iaisà pa aà aà oaà i st uç oàdeàp o essosà
relativos a projetos abrangidos pelo regime de AIA. 

Considera-se que, a fase de análise de conformidade do EIA prevista no regime de AIA é 

uma fase determinante do processo cujo objetivo é verificar se o EIA contém os 

elementos necessários à adequada avaliação do projeto em causa. 

 

Salienta-seà ue,àdeàa o doà o àosà efe idosà it ios,à àaàp opostaàaàdes o fo idadeà
do EIA se a informação em falta corresponder a um conjunto substancial de elementos 

a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma adequada sistematização e 

organização dos documentos, quer para consulta pública quer para a análise da 

Comissão deàávaliaç o .àMais,à efe eàai daàoà C it iosàpa aàaàfaseàdeà o fo idadeàdoà
EIá à ueà aài fo aç oàaà o ple e ta àaàsoli ita ,à asoàseà o side eà e ess ia,à oà
poderá consistir em elementos adicionais que comportem quase tanta informação 

relevante quanto o próprio Relatório do EIA ou, mais grave ainda, informação 

contraditória àquela constante do relatório do EIA ou que induza alterações na 

o lus oàdoàEIá . 
 

A respeito da participação pública, salienta-se que a lei considera que tendo o EIA sido 

considerado conforme pela autoridade de AIA, a autoridade de AIA promove, no prazo 

de cinco dias, a publicitação e divulgação do procedimento de AIA, nos termos dos 

https://dre.pt/application/file/513900
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artigos 28.º e 29.º, dando início a um período de 20 dias para consulta pública, que, no 

caso de projetos sujeitos a licenciamento industrial, é reduzido para 15 dias. 

Finalmente, o anexo VI do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, indica todos os 

Elementos a incluir no anúncio de publicitação dos períodos de consulta pública. 

 

De acordo com o nº2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro à- 
As decisões proferidas no procedimento de AIA e no procedimento de verificação da 

conformidade ambiental do projeto de execução são prévias ao licenciamento ou 

autorização dos projetos suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente, 

abrangidos pelo presente decreto-lei, devendo a entidade licenciadora ou competente 

para a autorização do projeto indeferir o pedido de licenciamento ou autorização sempre 

que não tenha sido previamente obtida decisão, expressa ou tácita, sobre a AIA. àQue à
isto dizer, salvo melhor opinião, que só após DIA é que poder-se-á dar início ao 

li e ia e to:à O licenciamento ou a autorização do projeto deve indicar a exigência do 

cumprimento dos termos e condições fixados na DIA expressa ou na decisão expressa 

sobre a conformidade ambiental do projeto de execução . 
 

3. Introdução 

Importa desde já referir que a informação que deveria servir de base para todo este 
processo, apresenta-se de forma muito confusa e dispersa, o que impossibilita uma clara 
leitura dos dados recolhidos, sendo que suscita mais dúvidas do que certezas. 

A pretensão consta de uma exploração de um depósito de feldspato, mineral integrante 
do afloramento de sienito nefelínico ocorrente na zona. Integram as estruturas 
seguintes que ocuparão uma área de 5,9 ha dentro de uma área de concessão de 17.4 
ha: 

a) Cortas (Fase 1 e Fase 2)  

b) Unidade de britagem (britador, crivos e telas transportadoras),  

c) Báscula  

d) Zona de stock (armazém e oficina)  

e) Instalações sociais de apoio (refeitório, balneários, sanitários e escritório)  
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Unidade Industrial e anexos sociais  

Áreas não sujeitas a exploração    

Fase 2 da exploração    

Fase 1 da exploração   

Áreas não sujeitas a exploração   

Áreas não sujeitas a exploração    

Margens de defesa 

 
 Pla o de lav a: Mi a de o te pe ue a   efo ulado, “ifu el  Fev-2017 

A fase de construção da exploração mineira / unidade industrial corresponde à 

planificação da mina através do processo de abertura de acessos, delimitação das áreas 

afetas à exploração da fase 1, exploração da fase 2 e implementação da área da unidade 

industrial e respetivas áreas sociais. A profundidade média será de 30 metros. A vida útil 

esperada é de 15 anos, com uma desativação e recuperação de 4 anos. 
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O promotor estima vir a conseguir uma extração diária de 1000 toneladas de material 
que será transportado em veículos com uma carga média de 25 toneladas. 
Assim, a mina gerará, em termos médios e em dias úteis, um total de 80 entradas/saídas 
de veículos pesados para a ex ER267, distribuídos entre as 8:00h às 17:00h.  
Admite também que a exploração industrial admitir cerca de 10 colaboradores. 

Considera-se, uma geração de veículos ligeiros de 20 entradas e saídas por dia 

útil.(Elementos adicionais para efeitos de conformidade do EIA) 

O desmonte será feito com pegas de fogo, ou seja, furos carregados com explosivo. Os 

fu osà o à di et oà deà ½ à eà ºà deà i li aç oà s oà exe utadosà po à ui asà
perfuradoras tipo a o de pe fu ação o  a telo hid áuli o . 
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De acordo com a Sifucel, a exploração do sienito nefelínico a realizar na mina de 

Monchique é da rocha na sua totalidade, toda a rocha será britada e encaminhada para 

a unidade de Rio Maior para sofrer as últimas alterações físicas (moagem). 

Em termos de localização da exploração, a mesma recai quase inteiramente dentro da 

zona de proteção alargada do perímetro de proteção do Pólo de captação de Alferce 

(Portaria n.º 217/2015 de 22 de julho).  

A exploração localiza-se na freguesia de Alferce, concelho de Monchique, distrito de 
Faro, e está abrangida pela Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monchique e do Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) com o mesmo nome (código PTCON0037). Encontra-se 
ainda em Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 

Nesta conformidade, foram apresentados através de CD enviado pela APA com registo 
3095 de 19-05-2017 e descarregados no portal da APA (http://siaia.apambiente.pt/), os 
seguintes ficheiros: 

a) Aditamento (pasta)  

i)  ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA 

b) Plano de Lavra (pasta) 

c) Desenho 2- situação final; 

d) Desenho 4- plano de recuperação; 

e) Desenho 5- perfis; 

f) Ele e tosàadi io aisàaoàEIáà Mi aàCo teàPe ue a ; 
g) EIA – descritores ambientais; 

h) EIA – relatório síntese 

i) EIA – resumo não técnico reformulado 

 

N oàfoiàpossívelàte àa essoàaosàfi hei osàde o i adosà EIá ,à EIáàá exos àeà EIá Peças 
Dese hadas , uma vez que nos eram solicitado credenciais, que não dispúnhamos, 
tendo essa situação sido comunicada à APA: 

http://siaia.apambiente.pt/
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Neste âmbito, julga-se que o Plano de Lavra deverá ser elaborado em conformidade com 
o descritivo técnico do Anexo VI do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, contendo a informação disponível 
sobre a jazida a explorar, demonstrando a aplicabilidade do método do desmonte, de 
forma a potenciar o aproveitamento do recurso mineral. Contudo, não nos foi 
disponibilizado documento emitido pela entidade licenciadora, em como o plano de 
lavra apresentado cumpre todos os requisitos da lei. A nossa leitura, indica-nos que o 
mesmo está bastante incipiente. 

Para além de que, como o mesmo devia ter por suporte os eventuais estudos técnicos e 
científicos realizados na região e os trabalhos a desenvolver no campo, em que o 
planeamento da exploração deveria atender à localização e características da área 
envolvida, de forma a garantir o aproveitamento racional do recurso disponível e uma 
articulação eficaz entre a progressão da lavra e a minimização dos impactes ambientais 
que lhe estão associados. Parece-nos que o mesmo deveria ser posterior à apresentação 
de AIA e tendo como base os estudos aí desenvolvidos e não ao contrário, conforme 
acontece. 

 

O EIA foi elaborado pela empresa Gold Fluvium, Consultores de Engenharia Lda.. 

Percebe-se que foram feitos sucessivos aditamentos aos documentos iniciais, de forma 
a complementar e enriquecer o EIA, mas o facto de a informação se encontrar dispersa 
dificulta a leitura para quem só agora esteve se debruça sobre este assunto. 

Subentende-se (porque nada é explicado nesse sentido) que face à ausência de 
elementos apresentados no EIA, que a Comissão de Avaliação tenha solicitado 
elementos adicionais, o que levou à apresentação de dois documentos: 

a) ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA; 

b) Ele e tosàadi io aisàaoàEIáà Mi aàCo teàPe ue a ; 
O documento citado em a) não tem autor e o documento indicado em b) foi produzido 
pela Sifucel SA.. Ora, como o EIA é um documento de caracter independente, sendo que 
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face à ausência de autor, fica-se sem perceber quem foi o responsável pelos elementos 
adicionais. Gostaríamos que a APA nos esclarecesse neste ponto específico. 

Posteriormente foram adicionados e entregues em maio de 2017, por solicitação da 
Comissão de Avaliação, elementos relativos à paisagem, geologia e geomorfologia, a 
saber: 

a) Pedido de elementos adicionais; 

b) PRA_reformulado. 

 

Também não existe indicação sobre quem é o autor dos mesmos. Gostaríamos que a 
APA nos esclarecesse neste ponto específico. 

 

A Conformidade do EIA foi declarada, pela autoridade de AIA, a 10 de abril, conforme 
ofício da APA SO22784-201704-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00219.2016. 

 

4. Apresentação 

Deàa o doà o àoàEstudoàdeài pa teàa ie talà Mi aàdeàCorte Pe ue a àvolu eàiià– 
relatório síntese de abril de 2016, era intenção inicial do requerente obter direitos de 
prospeção e pesquisa do depósito de sienito nefelínico numa área de 17,36 ha. 

Noà es oàdo u e toàexpla a à ueà Apesar da área a solicitar não estar sujeita a 

Estudo de Impacte Ambiental, e devido a todas as dificuldades inerentes a este projeto, 

a empresa, crendo que seria benéfico para o projeto, elaborou um estudo de Impacte 

Ambiental  

Ora, de acordo com a subalínea ii) da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, tratando-se de uma área sensível, dever-se-á aplicar o nº3 do 
artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 conforme Anexo II 2. Indústria extrativa a) 

Pedreiras, minas a céu aberto e extração de turfa (não incluídos no anexo I) em áreas 
isoladas ou contínuas, a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é para as áreas sensíveis 
AIA obrigatória: Limiares previstos para o caso geral, bem como análise caso a caso. 

De acordo com o mesmo diploma, compete à entidade licenciadora ou competente para 

autorização do projeto decidir sobre a sujeição a AIA dos projetos submetido a uma 

análise caso a caso, abrangidos pelo disposto na subalínea iii) da alínea b) do n.º 3, nas 

subalíneas ii) e iii) da alínea b) e na alínea c) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 1.º, podendo 

solicitar os elementos identificados no anexo IV ao presente decreto-lei, do qual faz 

parte integrante, que se afigurem necessários à apreciação do mesmo para efeitos de 

sujeição a AIA. 

 

Poste io e teà oàdo u e toà Ele e tosàadi io aisàpa aàefeitosàdeà o fo idadeàdoà
eiaà à se àdataàeàse àauto à o ige àeà efe e à ueà Ta àpo àlapso,à efe iu-se no 
2º paragrafo do ponto 1.1 do volume II – Relató ioà“í tese,à … à ueàaà eaà oàe aà
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sujeitaàaàEIá ,àoà ueà oàsatisfazàaàve dade,à o fo eàseàpodeàposte io e teàve ifi a à
com um oficio da APA a 29-09- .  

 

 

5. Metodologia de análise dos documentos 

5.1. Organização 

Em termos dos impactos no ambiente, os principais efeitos da atividade mineira são a 

poluição atmosférica, a contaminação da água, a acumulação de resíduos sólidos, o 

armazenamento de resíduos em barragens de lamas e os sítios mineiros inativos e 

degradados (UNEP, 2000; MMSD, 2002), que serão mais acentuados consoante for feita 

a exploração e o desmonte. 

De um forma geral, numa fase de construção e exploração (bem como em caso de 

abandono e após encerramento), é espectável que decorram várias interferências a 

nível de: 

A: Ambiente 

1. Impactes de escavação 

2. Impactes do ruído 

3. Impactes do empoeiramento 

4. Impactes da circulação de veículos 

5. Impactes das vibrações 

6. Impactes dos resíduos industriais sólidos 

7. Impactes das desmatagens e remoção de solos. 

8. Interferência a nível de recursos hídricos, qualidade do ar, ruído (impactes a nível 

dos trabalhadores e da população vizinha), alteração do coberto vegetal, agricultura 

existente e interferência com habitats protegidos. 

B: Sócio-económicos, culturais e de património 

 

Nesta conformidade e de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 01-

06-2017, a análise dos documentos foi feita tendo como base as seguintes matérias: 

1. Planeamento e ordenamento do território; 

2. Sistemas ecológicos; 

3. Sistemas ambientais; 

4. Análise social e humana: 

4.1. Rede viária; 

4.2. Saúde pública e saúde animal; 

4.3. Impacto social e económico; 

4.4. Turismo; 

4.5. Arqueologia. 
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6. Exposição 

6.1. Enquadramento geográfico 

Conforme a análise dos dados disponíveis, o local alvo desta intervenção corresponde a 
uma área florestal, que se encontra inserida na Rede Ecológica Nacional (REN). A 
Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de 
Julho, com o objetivo de proteger os recursos naturais, especialmente a água e o solo, 
de salvaguardar processos indispensáveis a uma boa gestão do território e de favorecer 
a conservação da natureza e a biodiversidade, componentes essenciais do suporte 
biofísico do nosso país. Segundo este diploma, entre outros pontos, diz o Decreto-lei nº 
166/2008, de 22 de Agosto, sobre a REN que a destruição do coberto vegetal, que não 
esteja incluído em ações agrícolas ou florestais, não são permitidas. Uma vez que a área 
que o requerente pretende intervencionar, se encontra totalmente dentro da Rede 
Ecológica Nacional do concelho, e a atividade que esta pretende desenvolver não se 
destina a ações agrícolas nem florestais, considera-se que esta restrição deve 
prevalecer. 

A área alvo deste estudo encontra-se também inserida na Rede Natura 2000 do 
concelho de Monchique, Zona de Proteção Especial (ZPE) Monchique e do Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) com o nome código de PTCONOQ37, que tem como 
objetivo defender a flora e fauna autóctones da serra de Monchique. 

 A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia 
resultante da aplicação da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979 
(Directiva Aves) - revogada pela Directiva 2009/147/CE, de 30 de Novembro - e 
da Directiva 92/43/CEE  (Directiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a 
conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, 
contribuindo para parar a perda de biodiversidade. Constitui o principal instrumento 
para a conservação da natureza na União Europeia. 

Nestas áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats 
e espécies, as atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes 
valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e 
social. 

Neste contexto, a Rede Natura 2000 – )PEàMo hi ueà ita,à e t eà out os,à ue:à à ásà
orientações de gestão para a ZPE de Monchique são dirigidas prioritariamente para a 
conservação dos matagais mediterrânicos, vegetação ripícola e manchas de floresta 
autó to e,àha itatsà ueàsupo ta àu aài po ta teà o u idadeàavifau ísti a .àU aàvezà
mais, parece contraditória, a implementação deste tipo de atividade (mineira), numa 
área alvo de proteção especial. 

Convêm ainda referir que a área de implementação da futura mina se encontra dentro 
do perímetro de proteção às captações públicas, perímetros estes que carecem também 
de regimes específicos de proteção e de legislação específica, que não me parecem 
terem sido levados em conta no referido estudo. Como já foi referido noutros 
documentos, os trabalhos em causa irão ser desenvolvidos numa zona onde existem 

https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ordenamento/ren/dl_321-83.pdf
https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ordenamento/ren/dl_321-83.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PT:PDF
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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diversas cabeceiras de linhas de água, onde a ocorrência de minas subterrâneas de água 
é mais que provável, como mais adiante se irá explanar. 

 

6.1.1. Planeamento e ordenamento do território 

Através da análise do volume III dos descritores ambientais, onde esta a planta de 
condicionantes, pag. 217, verifica-se que a área em questão esta fora da área 
identificada em PDM como área para extração de sienito nefelínico branco e totalmente 
em reserva ecológica nacional e ainda totalmente dentro da área de proteção às 
captações públicas (ver anexo). Na pag. 223 do mesmo volume, está a planta de 
ordenamento, onde se verifica que a área esta em espaço florestal  e mais uma vez fora 
da área para extração de sienito nefelínico branco. 

Do que se verificou, referem que a área pretendida está em rede natura 2000, em zona 
de proteção especial (ZPE) e em REN, espaço florestal e na área de proteção a captações 
públicas. 

De acordo com o regulamento do PDM de Monchique, n.º1 do art.º 41, os espaços de 
indústria extrativa englobam duas categorias: as pedreiras devidamente registadas e 
ainda nas áreas delimitadas na carta de ordenamento como de potencial extração de 
sie itoà efelí i o,à diaà ai daà oà .ºà à ueà asà explo açõesà deve oà lo aliza -se 
preferencialmente nas vertentes expostas a norte e nas áreas indicadas na plantas de 
o de a e to .àáà lo alizaç oàp ete didaà o cumpre o estabelecido em regulamento 
do PDM de Monchique. 

De acordo com o D.L. n.º239/2012 de 2 de novembro, na sua atual redação, a 
delimitação da REN a nível municipal e as suas alterações, têm que ser propostas pela 
câmara municipal. Ou seja, parece-nos que a haver alteração da REN, essa intenção tem 
de partir do executivo e não imposta por terceiros. 

  

Verifica-se que existiu em 2010 um pedido de prospeção e pesquisa para a área, que foi 
aprovado e que ainda se encontram à espera da autorização para procederem à 
exploração experimental, requerimento entrado em 2013. Ou seja, no Município, esse 
processo não foi fechado em termos administrativos. 

Dado o referido anteriormente podem avançar com o E.I.A., mesmo não cumprindo as 
regras do PDM? 

 

A rota das árvores monumentais no circuito da Picota passa pela área apresentada, 
conforme pag. 140 do documento de elementos adicionais para efeitos de 
conformidade do AIA, e ainda que segundo o mesmo documento esta área está pelos 
próprios classificada como de  qualidadeàvisualàelevada,àide tifi adaà o oà àásà easàdeà
qualidade visual elevada são geralmente associadas ao coberto vegetal característico da 
zona com a presença de sobreiros e matos e zonas desprovidas de vegetação arbórea 
o à a içosà o hosos. àU aà ha ada de atenção ao sobreiro. 
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O terreno tem 17.35ha e a área de exploração é de 5.94ha a uma profundidade de 35m, 
ainda é uma área muito grande de exploração, com vida útil de 15 anos e 4 anos de 
recuperação, com a experiência que temos da existente na Nave, pelo que apresenta-se 
as nossas preocupações e receios. 

 

 

6.2. Sistemas ecológicos 

6.2.1. Introdução 

A análise efetuada recai, fundamentalmente, sobre o anexo IV do AIA designadamente 
sobre os Sistemas Ecológicos (Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade). 

De acordo com o Guia para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do 
Ambiente – 2, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao nível da Fauna, 
Flora, Vegetação Habitats e Biodiversidade os EIA devem conter os seguintes elementos: 

 

1. Identificação e caracterização dos habitats e das espécies da fauna e da flora 
existentes no local do projeto e na sua área envolvente, incluindo redes ecológicas, 
como por exemplo, corredores de dispersão de espécies; 

2. No caso de o projeto se localizar em Rede Natura, deverão ainda ser caracterizados 
todos os valores naturais que presidiram à classificação do Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) ou Zona de Proteção Especial (ZPE), conforme o caso;  

3. No caso de se tratar de um SIC, deverão ser caracterizados e cartografados os 
habitats incluídos na Diretiva Habitats, passíveis de serem afetados, direta ou 
indiretamente, pelas diferentes ações e componentes do projeto;  

4. Em qualquer das localizações (SIC e/ou ZPE), a caracterização dos valores naturais 
deverá ser efetuada de forma a permitir a avaliação da afetação da integridade do 
SIC ou ZPE em causa. A caracterização da situação de referência deverá ter como 
referência de base a informação constante em:  

4.1. Pla oà “eto ialà daà Redeà Natu aà à
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/plan-set); 

4.2.  Relató ioàdeàápli aç oàdaàDi e tivaàHa itatsà - ,à ueàa a geàtodoàoà
território continental (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-
habit);  

4.3. Do u e tosà deà ápoio ,à te aà ávaliaç oà deà I id iasà á ie tais à
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/docs-apoio).  

 

Após análise da documentação apresentada verifica-se que do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental da Mina da Corte Pequena o não constam elementos 

que permitam avaliar da afetação da integridade do SIC ou ZPE Monchique. 

Não foi possível a consulta do Plano de Recuperação Ambiental 20161028151444 (pdf.) 

uma vez que o ficheiro enviado para consulta pública não abre dando erro. 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/plan-set
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A presente informação tem por base informação do AIA sobre a Fauna, Flora, Vegetação 

Habitats e Biodiversidade, com enfoque no Anexo IV – Sistemas Ecológicos do Volume 

III – Descritores Ambientais do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), documento que 

carateriza a situação de referência da ecologia (flora, habitats e fauna) no local onde o 

projeto se pretende instalar e que servirá de base para a avaliação dos impactes 

esperados com a exploração mineira. 

 

6.2.2. Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade 

O estudo foi elaborado pela empresa BIOTA; 

A situação de referência foi elaborada com base em: 

a. Pesquisa bibliográfica; 
b.  Trabalho de campo onde foi realizado o levantamento florístico, o 

reconhecimento de habitats e biótopos e a identificação de espécies da fauna. 

A área onde incidiu o estudo tem aproximadamente 27 ha, sendo constituída pela área 

limite da exploração (17 ha) e uma zona envolvente de 50 metros. 

A área em estudo encontra-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) Monchique e no Sítio  

de Importância Comunitária (SIC) de Monchique (PTCON 0037) da Rede Natura 2000; 

No SIC Monchique encontram-se assinalados 22 habitats com importância para a 

conservação (inscritos na diretiva 92/43/CEE) alguns destes classificados como 

extremamente raros; 

Na área do estudo foram inventariados habitats com estatuto legal de proteção (ao 

abrigo do D L n.º 156-A/2013, 8 novembro), a saber: 

a. 5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp; 
b. 5210pt3 – Matagais arborescentes de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre 

silicatos; 
c. 5230 - Matagais arborescentes de Laurus nobilis; 
d. 5230pt5 – Adelfeirais; 
e. 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 
f. 5330pt4 – Matagais com Quercus lusitânica; 
g. 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 
h. 6220pt5 – arrelvados vivazes silicícolas de Brachypodium phoenicoides; 
i. 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo 

albi- Veronicion dillenii. 
j. 8230pt3 – Comunidades derivadas de Sedum sediforme ou Sedum álbum. 

Sendo que os habitats sublinhados a negrito (dois) são habitats prioritários de 

conservação; 

O levantamento florístico foi elaborado a 14 de novembro de 2015, tendo sido realizado 

em 16 parcelas de tamanho 5x5 m, utilizando uma escala de classificação simplificada 

de abundância/dominância (4- dominante; 3- abundante; 2- frequente; 1-pontual); 
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O levantamento florístico foi executado posteriormente à empresa Sifucel ter realizado 

trabalhos não autorizados de corte da vegetação e alteração do relevo natural do solo, 

situação detetada pela autarquia em 15 de outubro de 2015; 

A empresa carateriza o coberto vegetal existente como dominado por comunidades 

arbustivas em recuperação do incêndio de 2004, com predomínio de matagais de 

medronheiro, urzes e cistáceas, que ocorrem em mosaicos intricados com afloramentos 

rochosos de sienito;  

 
No levantamento florístico, realizado em 14/11/2015, aparecem duas parcelas cuja 

de o i aç oà à ã easà Des atadas ,à o à u aà eaà deà , à haà eà ujaà e ologiaà foià
completamente destruída pela empresa Sifucel antes do EIA, áreas onde foi impossível 

em 14 de Novembro fazer qualquer inventário; 

O inventário foi efetuado em Novembro, época do ano que não permite inventariar um 

elevado número de comunidades vegetais, designadamente: 

a.  as plantas anuais (planta que normalmente germinam, floresce e morre no 
outono/inverno) 

b. Géofitos (espécies vegetais que permanecem subterrâneas durante a época 
desfavorável para seu crescimento, sob a forma de bolbo, rizoma, tubérculo ou 
raízes); 

c. Terófitos (espécies vegetais que tem um ciclo de vida anual e que passam a 
estação desfavorável sob a forma de semente, debaixo da terra). 

Face ao acima enunciado, podemos afirmar que o número de espécies inventariado 

(cenário de referência) representa a biodiversidade do local por defeito, ou seja, o 

número de espécies em presença é significativamente maior do que o detetado em 

Novembro, existindo uma elevada probabilidade de algumas delas terem estatuto legal 

de proteção; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Germina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz
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Os EIA devem ser calendarizados para o período do ano com maior biodiversidade, de 

modo a detetar e incorparar na situação de referência todas as espécies/habitats e 

biotopos existentes. A escolha do mês de novembro, quando grande número 

comunidades vegetais se encontram sem representação vivível, é no minimo discutível;  

Esta subavaliação da riqueza florística da àrea em estudo é ampliada pela existência de 

um área de 3 ha (que representa aproximadamente 11% da área em estudo) que foi 

completamente descaracterizada devido à intervenção da Sifucel (corte da vegetação e 

alteração do relevo) em Outubro de 2015; 

A área desmatada albergaria matagais representativos dos habitats: 5330pt3 – Matagais 

de medronheiros; 5330pt4 - Matos de carvalhiça e o 8230pt3 - Comunidades rupícolas 

de crassuláceas; 

Todavia na área em estudo, e mesmo existindo uma subavaliação do elenco botánico, 

existem várias espécies com elevado interesse conservacionista, a saber: 

a. Ranunculus bupleuroides, espécie muito rara a sul de Portugal; 
b. Sedum amplexicaule, espécie muito rara a nível regional; 
c. Cheilanthes guanchica, espécie extremamente rara, cujos únicos registos em 

Portugal se situam na serra de Monchique; 
d. Campanula alata, endemismo ibero-mauritânico, raro a nível global e cujas 

maiores populações ibéricas se encontram no algarve; 
e. Juniperus turbinata (zimbro), a população da picota representa um isolado 

populacional com elevado interesse conservacionista; 
f. Rhododendron ponticum subsp. baeticum (adelfeira), endemismo ibérico de 

distribuição muito localizada e disjunta em Portugal; 

No local existem ainda espécies com estatuto de proteção o sobreiro, a azinheira e o 

gilbardeiro. 

No local do estudo foram, igualmente, identificadas várias Espécies RELAPE (Espécies 

Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) destacando-se: 

a. Um endemismo lusitânico: 
i.   Adenocarpus anisochillus; 

b. Oito endemismos Ibéricos: 
ii. Cynara Algarbiensis; 

iii. Dittrichia viscoda subsp. rovoluta; 

iv. Echium rosulatum subsp. rosulatum;  

v. Lavandula viridis;  

vi. Ranunculus gregarius;  

vii. Ranunculus bupleuroides;  

viii. Rhododendron ponticum subsp. baeticum;  

ix. Sanguisorba hybrida. 

c. Oito (nove) endemismos ibero-mauritânicos: 
x.   Campanula alata; 

xi. Carlina corymbosa subsp. lusitânica; 
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xii. Genista triacanthos; 

xiii. Halimium ocymoides; 

xiv. Lithodora prostrata subsp. lusitânica; 

xv. Quercus lusitânica; 

xvi. Scilla monophyllus; 

xvii. Thymelaea villosa. 

 

d. Três espécies raras a nível nacional ou regional: 
xviii. Cheilanthes guanchica; 

xix. Myrica faya; 
xx. Sedum amplexicaule. 

 

6.2.3. Fauna 

A avaliação da fauna foi aferida com base nos biótopos existentes, na informação 

relativa à distribuição das espécies e em bibliografia;  

Foram igualmente realizados transeptos de observação da fauna. No entanto, o número 

de espécies observado (diretamente ou através de indícios) foi muito reduzido, apenas 

foram detetadas 19 espécies de animais. 

O reduzido número de animais resultou de diversos fatores: 

a. Fatores de ordem biológica e comportamental: mobilidade da maioria das 
espécies, tipo de comportamento, fenologia; 

b. Transeptos terem sido realizados apenas um dia (12/11/2015);  
c. Altura do ano em que foi realizado o inventário (Fim do Outono). 

Deste modo no estudo encontram-se inventariadas as espécies potênciais para a área 

de intervenção, o elenco faunístico potencial da área em estudo é composto por 138 

espécies de vertebrados terrestres: 

a. 12 Anfíbios; 
b. 16 Répteis; 
c. 70 Aves; 
d. 40 Mamíferos. 

Da fauna potencial 7 são endemismos ibéricos, a saber: 

a. Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai); 
b. Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) 
c. Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi); 
d. Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) 
e. Cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai) 

f. Toupeira (Talpa occidentalis); 

g. Lince Ibérico (Lynx pardinus). 

O local em estudo alberga ainda potencialmente 28 espécies com estatuto de 

conservação e ameaçadas, a saber: 
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a. Ci oà o à lassifi aç oà C iti a e teàe àpe igo : 
i. Abutre-preto (Aegypius monachus); 

ii. Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus); 
iii. Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) 
iv. Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) 
v. Lince Ibérico (Lynx pardinus). 

b. T sà o à lassifi aç oà E àPe igo : 
vi. Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis); 

vii. Águia-Real (Aquila chrysaetos); 
viii. Águia perdigueira (Aquila fasciata); 
c. Noveà o à lassifi aç oà Vul e vel : 

ix. Víbora-cornuda (Vipera latastei); 
x. Tartaranhão-cinzento (circus cyaneus); 

xi. Cuco-rabilongo (Clamator glandarius); 
xii. Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum); 

xiii. Morcego-de-ferradura-pequena (Rhinolophus hipposideros); 
xiv. Morcego-rato-grande (Myotis myotis); 
xv. Morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai); 

xvi. Morcego-de-peluche (Miniopterus Schreibersii); 
xvii. Gato-bravo (Felis silvestres). 
d. 11 Espé iesà lassifi adasà o oà uaseàa eaçadas : 

xviii. Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi); 
xix. Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus); 
xx. Grifo (Gyps fulvus)*; 
xxi. Águia-cobreira (Circaetus gallicus); 

xxii. Bufo-real (Bubo bubo); 
xxiii. Tordo-pinto (Turdus philomelos) 
xxiv. Toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata); 
xxv. Toutinegra-real (Slyvia hortensis) 

xxvi. Taralhão-cinzento (Muscicapa striata); 
xxvii. Picanço-barreteiro (Lanius senator) 

xxviii. Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus)*. 

(*) – confirmada a presença no local 

 

6.2.4. Mitigação de Riscos 

A instalação de uma mina irá produzir impactos negativos na flora, vegetação e habitat 

na fase de exploração, ao nível de: 

a. Destruição total e direta do coberto vegetal na zona da atividade extrativa 
b. Degradação do coberto vegetal em toda a zona envolvente a exploração devido 

à desmatação, deposição dos materiais resultantes da extração, pisoteio, 
circulação e estacionamento de máquinas, derrame de produtos contaminantes 
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(ex. óleos das máquinas), deposição de sedimentos e poeiras resultantes da 
exploração; 

c. Degradação das comunidades vegetais existente na área envolvente aos 
caminhos usados para transporte da pedra extraída. 

De acordo com os dados apresentados a intervenção será realizada numa área total de 

17,34 ha, em 54% desta área existem comunidades vegetais representativas dos 

habitats prioritários de conservação, com estatuto legal de proteção (DL n.º 156-A/2013 

de 8 de Novembro); 

Estes dados encontram-se mais uma vez subavaliados uma vez antes do estudo foi 

destruído o coberto vegetal em 11% da área de intervenção (3,2 ha), local onde existiam 

igualmente habitats com estatuto de conservação (matagais de medronho – 5330pt3, 

matos de carvalhiça - 5330pt4 e afloramentos rochosos- 8230pt3). Deste modo a área 

com habitats com estatuto legal de proteção afetada é de 65% da área total de 

intervenção; 

Os habitats com estatuto legal de proteção que serão destruídos de forma irreversível 

são: 

a. 5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp.; 
b. 5210pt3 – Matagais arborescentes de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre 

silicatos; 
c. 5230 - Matagais arborescentes de Laurus nobilis; 
d. 5230pt5 – Adelfeirais; 
e. 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 
f. 5330pt4 – Matagais com Quercus lusitânica; 
g. 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 
h. 6220pt5 – arrelvados vivazes silicícolas de Brachypodium phoenicoides; 
i. 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo 

albi- Veronicion dillenii; 
j. 8230pt3 – Comunidades derivadas de Sedum sediforme ou Sedum álbum. 

Dos habitats inventariados destacam-se os habitats de adelfeira, os matos 

arborescentes de Juniperus e as comunidades rupícolas com Sedum Album, que são 

extremamente raros a nível mundial; 

A área da exploração afetará as seguintes espécies protegidas de flora:  

a. Cheilanthes guanchica, feto raríssimo em Portugal, com valor incalculável ao 
nível da conservação e cuja destruição irá afetar severamente a população 
regional e nacional. Sendo previsível pelo menos a destruição de dois núcleos 
com seis indivíduos; 

b.  Ranunculus Bupleuroides, endemismo ibérico raro cuja presença no sul se 
encontra circunscrita à habitats muito particulares; 

c. Rhododendron ponticum subsp. baeticum 
d. Campanula primulifolia 
e. Adenocarpus anisochillus; 
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f. Quercus Suber, cerca de 90 indivíduos 
g. Quercus Rotundifolia, entre 30 a 40 indivíduos. 

Na área envolvente à exploração, cujos habitats são idênticos aos da zona de exploração 

os impactes causados serão semelhantes; 

Assim, tanto na zona de exploração como na sua envolvente, os impactes resultantes da 

destruição da flora são considerados no EIA: Negativos, Diretos, Certos, Permanente, de 

magnitude reduzida a elevada (dependendo da espécies afetada e da sua raridade caso 

do Cheilanthes guanchica) e significativos; 

Os impactes do projeto a nível da fauna e dos biótopos são: 

a. Alteração ou destruição dos biótopos (decorrente da destruição da vegetação); 
b. Perturbação dos locais de reprodução, alimentação ou repouso (devido à perda 

dos biótopos e afugentamento dos animas devido ao ruido, impacte visual, 
poeiras, etc); 

c. Morte acidental direta ou indireta dos indivíduos. 

O EIA aponta os impactes durante a fase de exploração para cada grupo faunístico, 

designadamente: 

a. Herptofauna: negativo, direto, certo, temporário, de baixa magnitude e pouco 
significativo, 

b. Avifauna: negativo, direto, certo, permanente, de reduzida magnitude e 
significativo; 

c. Mamofauna (ex. Lince-Ibérico): negativo, direto, provável, permanente, de baixa 
magnitude e pouco significativo (para a generalidade de espécies) a significativo 
(para o Lince-Ibérico). 

A nível da minimização dos impactes negativos decorrente da intervenção, são 

elencadas no EIA algumas atuações de carácter geral, como o desenvolvimento de ações 

de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal, confinar as ações de exploração ao 

menor espaço possível; limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente 

necessárias; incluir os acessos a área de intervenção ou a caminhos existentes; 

minimização do risco de incêndio; decapagem da camada superficial do solo para 

posterior utilização na recuperação paisagística; impermeabilização dos locais de 

armazenamento de materiais tóxicos/poluentes; etc. 

O EIA prevê como medida de mitigação dos riscos o estabelecimento de uma área de 

não intervenção que permita salvaguardar a maioria dos núcleos de Cheilanthes 

guanchica, Ranunculus bupleuroides, Campanula primulifolia e Rhododendron ponticum 

subsp. baeticum e simultaneamente os habitats 5210pt3, 5230pt5 e 8230pt3.  

No entanto, analisando a documentação cartográficas do EIA não se consegue 

compreender essa delimitação, na área com intervenção existem habitats com estatuto 

legal de proteção que serão completamente destruídos, designadamente 5330, 5230 e 

8230. 
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Esta conclusão pode ser visualizada cruzando a informação cartográfica relativa aos 

habitats e à zona delimitada como sem intervenção. Esta comparação permite visualizar 

a extensão e os habitats que irão ser destruídos; 

 
Para a fase de desativação da mina o EIA prevê que após a recuperação dos biótopos 

(de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística) se realize a recolonização do local 

pela fauna.  

Não foi possível consulta do Plano de Recuperação Ambiental 20161028151444 (pdf.) 

uma vez que o ficheiro enviado para consulta pública não abre dando erro; 

Deste modo a informação sobre o modo como será realizada esta recuperação 

a ie talàape asàfoiàa alisadaà o à aseà oàPla oàdeàLav aà Mi aàCo teàPe ue a,àpo toà
1.5 - Plano de Recuperação Paisagística; 

A análise deste documento revela que não se encontra prevista a sementeira ou 

plantação das espécies prioritária de conservação destruídas com a intervenção, 

designadamente: 

a.  Cheilanthes guanchica; 
b.  Ranunculus Bupleuroides; 
c. Rhododendron ponticum subsp. baeticum; 
d. Campanula primulifolia; 
e. Adenocarpus anisochillus; 
f. Quercus Suber; 
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g. Quercus Rotundifolia; 

 
 

6.2.5. Resumo 

A área em estudo é rica em habitats prioritários de conservação, com estatuto legal de 

proteção (DL n.º 156-A/2013 de 8 de Novembro), nomeadamente os seguintes sub-

tipos:  

a. Matagais de medronheiro (5330pt3);  
b. Matos de carvalhiça (5330pt4),  
c. Matagais higrófilos de adelfeira (5230pt5), habitat particularmente importante 

parta a conservação por ser refúgio de um elevado número de espécies lauróides 
paleo-sub-tropicais, testemunhas de épocas geológicas passadas quando o 
macrobioclima tropical era dominante na Península Ibérica. No caso concreto dos 
adelfeirais estes extremamente raros em território português existindo apenas na 
mata do Cambrinho e no Serra de Monchique; 

d. Zimbrais termófilos (5210pt3), tendo as populações existentes na Serra de 
Monchique a particularidade de estarem sobre sienitos porfiroides, se encontrarem 
confinados á Picota e uma altitude de cerca de 900 m. O que confere a esta 
população uma importância extrema por se tratar de uma raridade; 

e. Prados de Brachypodium phoenicoides (6220pt5); 
f. Comunidades rupícolas de crassuláceas (8230pt3); 
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O EIA apresentado subavalia da riqueza florística da àrea em estudo devido a dois 

fatores relevates: 

a. A existência de 3 ha (que representam aproximadamente 11% da área em 
estudo) que foram, antes da elaboração do estudo, completamente desmatados 
(descaraterizados) devido à intervenção da Sifucel (corte da vegetação e 
alteração do relevo) em Outubro de 2015; 

b. A realização do inventário da flora em novembro época do ano que não permite 
inventariar um elevado número de comunidades vegetais, por estas se 
encontrarem sem estruturas vegetativas ou com estruturas subterrâneas. 

A área onde se pretende instalar a pedreira tem diversas espécies de flora com elevado 

interesse conservacionista, designadamente: 

a. Cheilanthes guanchica, feto raríssimo no território continental português; 
b. Ranunculus bupleuroides (sendo esta a maior população conhecida no sul pais); 
c. Campanula alata (espécie rara a nível mundial); 
d. Rhododendron ponticum subsp. baeticum (espécie rara a nível mundial); 

No local existem igualmente espécies vegetais com regimes especiais de proteção: 

a. Sobreiros e azinheiras (DL n.º 155/2004 de 30 junho, na atual redação); 
b. Gilbardeiro (DL n.º 156-A/2013 de 8 de Novembro, na atual redação). 

Na documentação apresentada não consta qualquer análise relativa ao impacto que a 

destruição dos habitats detetados terá ao nível da integridade do SIC e ZPE Monchique, 

análise que de acordo com a APA deve constar nos AIA; 

A área com habitats com estatuto legal de proteção afetada é de 65% da área total de 

intervenção; 

O local tem potencial para albergar um número significativo de fauna, designadamente, 

138 espécies de vertebrados terrestres, entre os quais se encontram sete endemismos 

ibéricos e 28 espécies com estatuto de conservação e ameaçadas. 

Destacam-se as espécies adaptadas aos habitats matos, bosques mediterrânicos e meios 

rupícolas, como por exemplo as cinco espécies classificadas como C iticamente em 

Pe igo  e as três espécies classificadas E  Pe igo ; 

A área em estudo tem ainda potencial para a existência de sete endemismos ibéricos, 

espécies faunísticas com elevado valor conservacionista a nível da Península Ibérica; 

No estudo realizado a fauna do local em estudo encontra se, mais uma vez, 

subvalorizada, por diferentes razões, a saber:  

a. A altura do ano escolhida para a realização do EIA foi inoportuna (dia 
12/11/2015), uma vez que nesta altura do ano (fim do Outono início do Inverno) 
os animais se encontram menos ativos sendo por isso mais difíceis de detetar, 
existindo alguns grupos de vertebrados que hibernam (como é o caso de alguns 
morcegos, ver informação Dr. Ana Silva); 

b. Na descrição metodológica de realização dos transectos não é claro em que 
período do dia foi elaborado o inventário da fauna, supondo que estes foram 
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realizados no período diurno falta a inventariação dos vertebrados com atividade 
crepuscular e noturna; 

c. O EIA apresentado não faz referência aos animais invertebrados cuja maioria, 
nesta altura do ano, se encontram em estádios de desenvolvimento sem 
atividade como no caso dos insetos; 

d. Nos habitats prioritários de conservação existem invertebrados com estatuto de 
conservação e que não se encontram incluídos no estudo; 

O EIA prevê como medida fundamental de minimização dos impactes sobre os valores 

ecológicos a definição de uma área de não intervenção que permita salvaguardar os 

valores botânicos de maior relevância conservacionista (43,5 % da área de intervenção; 

No entanto, esta delimitação não permite a salvaguarda da maioria dos habitats 

5210pt3, 5230pt5 e 8230pt3 nem das espécies  Cheilanthes guanchica, Ranunculus 

bupleuroides, Campanula primulifolia e Rhododendron ponticum subsp. baeticum; 

O EIA não específica com base em que critérios foi delimitada a área sem intervenção, 

uma vez que da análise da cartografia do coberto vegetal e dos habitats não se consegue 

compreender essa delimitação, na área com intervenção existem habitats com estatuto 

legal de proteção que serão completamente destruídos, designadamente, os habitas 

5330, 5230 e 8230; 

Analisando a planta com a cartografia dos habitats na área em estudo (figura acima) 

constata-se que é impossível definir uma zona que permita a salvaguarda das espécies 

e habitats com estatuto legal de proteção, uma vez que estas se encontram distribuídas 

pela totalidade da área de estudo. Acrescendo, a este fato, todos os impactos existentes 

na zona envolvente à zona da exploração; 

Deste modo conclui-se que as medidas de mitigação propostas não permitem a 

salvaguarda dos habitats, a exploração mineira irá provocar direta (abolição da 

vegetação) e indiretamente (impacte na zona envolvente) a destruição dos habitats 

5330, 5230 e 8230; 

O estudo aponta a necessidade de preservar os sobreiros existentes no local. No 

entanto, estes exemplares não se encontram cartografados pelo que não é possível 

prever qual a exequibilidade desta medida; 

OàPla oàdeàRe upe aç oàPaisagísti aà i luídoà oàPla oàdeàLav aà Mi aàCo teàPe ue a à
não possibilitará a recuperação dos habitats destruídos, nem o estabelecimento de 

novos núcleos das espécies com estatuto legal de proteção uma vez que não se encontra 

prevista a sementeira ou plantação das espécies prioritária de conservação destruídas 

com a intervenção. 

Após a execução do Plano de Recuperação Paisagística os habitats em presença no local 

da extração serão completamente diferentes dos originais, desde logo devido a uma 

alteração brutal do substrato, morfologia do terreno e das comunidades florísticas; 
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A alteração das comunidades vegetal levará sem qualquer dúvida à alteração dos 

habitats, fauna e biótopos do local, sendo destruída toda a sua flora e fauna original. 

Deste modo os impactes da realização da exploração sobre as espécies e habitats 

prioritários de conservação serão:  

a. Efeito: negativo; 
b. Incidência: direto; 
c. Probabilidade de ocorrência: certo; 
d. Duração: permanente; 
e.  Magnitude: elevada; 
f. Significado: significativo. 

As medidas de minimização elencadas no estudo não permitirão a preservação, nem a 

recolonização do local pela flora e fauna, atualmente, existente.  

Os habitats com estatuto legal de conservação serão irreversivelmente destruídos; 

A este facto, acresce a inexistência de elementos sobre o impacto que a destruição 

destes habitats terá no SIC e ZPE Monchique, pelo que é possível que esta destruição 

possa colocar em perigo a viabilidade destes habitats na totalidade do SIC e ZPE de 

Monchique. 

 

6.3. Sistemas ambientais 

6.3.1. Considerações gerais 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, as atividades de 

abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem serviços públicos de carácter 

estrutural, essenciais ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das 

populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente. 

Reforçando este aspeto, transcreve-seà i à Di eitoà daà gua à de Alexandra Leitão, e 

outros, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, Faculdade de Direito da 

U ive sidadeàdeàLis oa,àa ilàdeà àa e aà à  O direito e o dever de abastecimento 

de água: Constitui incumbência prioritária do Estado Português, prevista no artigo 81.º 

da Constituição da Repú li a Po tuguesa, adota  u a políti a a io al da água . 
Mais recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas de Julho de 2010 deliberou 

reconhecer expressamente o Direito humano à água e saneamento, tendo 

subsequentemente o Conselho dos Direitos Humanos clarificado que tal direito deriva do 

direito a um nível de vida adequado e está indissoluvelmente associado ao direito ao 

mais alto nível de saúde física e mental, assim como ao direito à vida e à dignidade 

humana, já anteriormente reconhecidos. Tal significa que ao Estado português são 

impostas obrigações de respeitar, proteger e assegurar direta ou indiretamente a 

disponibilidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento, sob pena 

incumprimento de um conjunto de tratados internacionais. Já no âmbito nacional, o 
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a tigo .º da Lei / , de  de deze o, ue ap ovou a desig ada Lei da Água , 
dete i a ue o stitui at i uição do Estado p o ove  a gestão das águas e p ossegui  
as atividades necessárias à aplicação da presente lei . Po  seu lado, o a tigo .º do 
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que estabeleceu o regime jurídico dos 

serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

esiduais e de gestão de esíduos u a os, p e eitua ue a gestão dos serviços 

municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos municípios e pode ser por 

eles prosseguida isoladamente ou através de associações de municípios ou de áreas 

et opolita as, edia te siste as i te u i ipais … .  

 

6.3.2. Recursos hídricos subterrâneos 
6.3.2.1. Contextualização 

O Município de Monchique é a Entidade Titular e gestora de abastecimento de água, no 
concelho. 

O Município de Monchique apresenta um modelo de gestão flexível, uma vez que foi 
classificado pela Entidade Reguladora como um caso de sucesso a nível de 
abastecimento (Recomendação nº02/2008), face ao custo/benefício que daí advém.  

Embora, em 2005, tenha sido celebrado o Contrato de Fornecimento entre o Município 
de Monchique e as Águas do Algarve S.A., atualmente a Câmara Municipal de 
Mo hi ueà o ti uaàaàse àaàE tidadeàGesto aà espo s velàpelaàgest oàdeàpa teàdaà alta à
eàdaàtotalidadeàdaà aixa .à 
O Decreto -Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, estabelece as normas e os critérios para 
a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas 
destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das 
águas dessas captações. 

A Portaria n.º 217/2015 de 22 de julho aprovou a delimitação dos perímetros de 
proteção das captações de água subterrânea localizadas no concelho de Monchique. 

O sistema de abastecimento de água ao concelho de Monchique, é composto por cinco 
sistemas independentes: 

a) Sistema Umbria; 

b) Sistema Alferce; 

c) Sistema Monchique; 

d) Sistema Marmelete; 

e) Sistema Casais; 

f) Sistema das Caldas de Monchique, Montinho e Barracão. 

Estes sistemas são constituídos por captações, reservatórios, adutoras, ETAs e postos de 
cloragem e redes de distribuição.  

No caso particular de Alferce, o sistema pertencente ao Município, não se encontra na 
área de abrangência do Contrato de Concessão da Águas do Algarve S.A.. 
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O sistema de abastecimento de Alferce serve 144 alojamentos, numa extensão de 
6,5km. 

O sistema de captação, adução, armazenamento e distribuição tem sofrido diversas 
remodelações e ampliações ao longo do tempo, designadamente com apoios 
comunitários. 

Devido às suas características geo-morfológicas, a serra de Monchique apresenta 
inúmeras minas, sendo que as captações que alimentam o sistema de abastecimento 
são deste tipo e localizam-se maioritariamente na Fóia, existindo algumas na zona da 
Picota. São águas de excelente qualidade que afloram em zonas sem qualquer pressão 
humana e cujo caudal varia em função da pluviosidade, razão pela qual que só quando 
o caudal das minas diminui, é que são ativados os furos verticais. 

Poder-se-á assim considerar que as maiores ameaças ao equilíbrio do sistema serão: 

a) a ausência de chuvas; 

b) o êxodo rural; 

c) o aquecimento global que juntamente com a plantação de eucaliptos e a falta de 

limpeza florestal criam potencial perigo para a ocorrência de incêndios florestais. 

 

6.3.2.2. Análise 

Face ao exposto, poder-se-á concluir que, as maiores deficiências na disponibilidade de 

água derivam do impacto cumulativo dos vários fatores negativos em situações de seca 

extrema e persistente e em caso de incêndio. 

Embora o EIA não o refira, mas a situação geográfica do território de Portugal 

Continental é favorável à ocorrência de episódios de seca, quase sempre associados a 

situações meteorológicas de bloqueio em que anticiclone subtropical do Atlântico Norte 

se mantém numa posição que impede que as perturbações da frente polar atinjam a 

Península Ibérica. 

Assim, durante os períodos de seca extrema que são cíclicos nesta zona, o município foi 

obrigado, para o sistema de Alferce, a tomar medidas de contenção e minimização, 

designadamente trasfega de água para os reservatórios e restrições de rega de espaços 

públicos, devido à diminuição da produção dos caudais das origens que servem o 

sistema. Foi, entre outros elaborado um Plano de segurança de abastecimento de água 

para o concelho de Monchique –2005, data do último episódio extremo. 

Não existe portanto margem para perder qualquer percentagem de água produzida. 

Consciente dessa dificuldade, o Município, no âmbito das recomendações emitidas pela 

Organização Mundial de Saúde a nível dos planos de segurança da água, da garantia da 

qualidade da mesma, incorporando metodologias de avaliação e gestão de riscos, bem 

como práticas de boa operação dos sistemas, o Município, desenvolveu um projeto de 

recarga induzida de aquíferos, com vista à adaptação às alterações climáticas e 

enquadra-se no âmbito do programa AdaPT, financiado pelos EEA Grants. O objetivo do 
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mesmo é demonstrar que é possível melhorar a produtividade e a regularidade de 

caudais das captações através da implementação de um simples sistema de gestão de 

recarga de aquíferos, que se pretende replicar em Alferce. 

Neste âmbito, ressalva-se que o Município de uma forma global nos últimos anos tem 
realizado avultados investimentos, na área do abastecimento de água, apoiados pelos 
POVT e pelo POSEUR. 

 

É previsível que a exploração provoque, entre outros, contaminação química da água e 
do solo. Noà o textoàdaài dúst iaà i ei aàosàp o le asàdeào de à uí i a às oàosà aisà
preocupantes, bem como os mais relevantes face aos desequilíbrios gerados nos 
balanços químicos naturais. Vários fatores intrínsecos às minas são potencialmente 
nefastos para o ambiente. A própria água da mina pode causar impacto no ecossistema 
envolvente, devido ao valor de pH ser frequentemente baixo. Poder-se-á verificar 
fissuração e fratura no local, alterando o escoamento subterrâneo da água e 
modificação das linhas de água superficiais. 

 

Neste sentido, é indicado no EIA que a contaminação das águas subterrâneas poderá 

ocorrer através de três fontes principais:  

1. Infiltração das águas residuais resultantes dos processos de extração;  
2. Descargas de águas residuais provenientes das instalações sociais;  
3. Derrames de óleos e lubrificantes utilizados na maquinaria e veículos afetos à 

exploração. 

 

Não se percebeu quais as medidas preconizadas para evitar derrames dos depósitos de 

hidrocarbonetos e proteger os recursos hídricos, pelo que este aspeto também deverá 

ser desenvolvido. 

Não se encontrou também, no EIA (ou no plano de lavra) a descrição do projeto, 

confor eà .D .à doà Guiaà pa aà atuaç oà dasà e tidadesà a editadas ,à o deà seà pode iaà
analisar por exemplo, diagrama de processo simplificado com os principais processos 

suscetíveis de causar impactes, ou características das substâncias perigosas utilizadas. 

Na caracterização qualitativa da água, e no mesmo documento, dever-se-á proceder à 

análise de um furo existente na área e não de um ponto da rede pública (conforme é 

indicado no EIA), sendo que não se percebe em que local efetuaram essa amostra (nem 

qual o laboratório que a realizou para averiguação de acreditação), nem tão pouco se o 

local se encontra ligado à rede de Alferce ou de Umbria. 

Não se encontra quadro com características das captações inventariadas, apresentado 

a distância a que elas se encontram da instalaç o,àve à .E. . . . .àdoà Guiaàpa aàatuaç oà
dasàe tidadesàa editadas . 
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Considerando que as medidas de proteção das captações de água subterrânea para 

abastecimento público de consumo humano desenvolvem-se nos respetivos perímetros 

de proteção e que a pretensão recai sobre a zona de perímetro alargado das captações 

de água subterrânea, foi solicitado parecer externo à empresa Terra, Ambiente e 

Recursos Hídricos Lda., no contexto hidrogeológico (em anexo), o qual também é 

complementar à presente. 

Sobre este documento, salienta-se as seguintes conclusões: 

- O EIA foi quase leviano no descritor recursos subterrâneos: O nível piezométrico não 

está a 130 metros de profundidade e não é certo que a escavação faça um aumento da 

recarga; 

- A monitorização parece-nos manifestamente insuficiente. De nada serve medir a 

qualidade de água em pontos localizados noutras bacias de drenagem; 

- As medidas de mitigação estão boas e bem desenvolvidas, mas a sua aplicação tem de 

ser bem acompanhada. Infelizmente não foi prevista a bombagem de águas do maciço 

(por acreditarem que não são existentes); 

- A principal conclusão deste parecer será que falta fazer uma caracterização melhorada 

do descritor, através de sondagens, cartografia hidrogeológica e ensaios de 

permeabilidade. Só assim se poderão prever impactes; 

- Pela nossa apreciação da informação disponível (pouca), arriscamos dizer que irá haver 

um impacto limitado nas captações da camara (cerca de 10% dos caudais anuais), e um 

risco acrescido de contaminação sobretudo nos aquíferos profundos (com risco para o 

FV e possivelmente FH). O poder depurador e capacidade de armazenamento do 

aquífero profundo é previsivelmente baixo; 

Da informação existente é possível concluir que a caracterização dos recursos hídricos 

subterrâneos apresentada no EIA é insuficiente e deverá ser reavaliada. Não é crível que 

os níveis piezométricos no local da futura mina sejam aqueles indicados no EIA, baseados 

u  piezó et o dista te, out o se to  do a iço.  

Ad iti os p eli i a e te u a edução de e a de % a taxa de e a ga total 
para as captações horizontais (minas e furo horizontal) que preferencialmente captam a 

água proveniente do subsistema superior. O Furo Vertical sofrerá impactes mais 

limitados.  

Ainda a considerar os efeitos da presença das escavações, cuja drenagem para operação 

i á eduzi  os íveis piezo ét i os de a os os su siste as a ível lo al.  

A a e tu a de duas á eas de es avação de ,  ha, uito p ovavel e te e  o ta to 
com o nível piezométrico irá aumentar a vulnerabilidade e risco do aquífero, aos 

poluentes presentes, derivados das explosões, circulação de máquinas, serviços 

higiénicos e resíduos. O período de exploração prolongada, aumenta os riscos de 

contaminação do aquífero profundo que é intercetado nas captações da Câmara 

Mu i ipal de Mo hi ue Fu o ve ti al e Fu o Ho izo tal .  

Aqui, chama-se a atenção para o facto de se, poder estar a colocar em risco o 

abastecimento de água à população, quando o nº1 do artigo 64.º da Lei n.º 58/2005 de 
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àdeàDeze o,àa e aàdaào de àdeàp efe iaàdeàusos:à Noà asoàdeà o flitoàe t eà
diversas utilizações do domínio público hídrico são seguidos os critérios de preferência 

estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica, sendo em qualquer caso dada 

prioridade à captação de água para abastecimento público face aos demais usos 

previstos, e em igualdade de condições é preferido o uso que assegure a utilização 

economicamente mais equilibrada, racional e sustentável, sem prejuízo da proteção dos 

recursos hídricos. 

 

Julga-se que em consequência desta falta de rigor na caracterização dos recursos 

hídricos, classificou-seà oà do u e toà Ele e tosà adi io aisà aoà EIáà daà i aà Co teà
Pe ue a à daà espo sa ilidadeà daà “ifu elà “á ,à osà i pa tesà osà e ursos hídricos 

subterrâneos e na qualidade da água serão nulos e de magnitude reduzida. 

Po àout oàlado,àj à oà Ele e tosàadi io aisàpa aàefeitosàdeà o fo idadeàdoàEIá à se à
autor), no quadro síntese da avaliação de impactes, todos os impactes associados à fase 

de construção e exploração nos recursos hídricos são considerados negativos e pouco 

significativos (não nulos como no documento citado anteriormente!). Curioso é que na 

fase de desativação se classifique que o aumento da taxa de infiltração seja muito 

sig ifi ativaà…à 
Ainda no mesmo quadro, considera-seà ueà aàfaseàdeà o st uç oà aà e oç oàdoà o e toà
vegetalà i à p o ove à oà au e toà daà i filt aç oà dasà guasà su te eas .à O aà talà
contradiz o conhecimento académico sobre a matéria, na medida em que a remoção da 

camada vegetal aumenta a escorrência e diminui a taxa de infiltração.  

Considera-se que a construção destes (?) quadros síntese teve como base informação 

pouco rigorosa, nem tão pouco considerou a proliferação de captações públicas 

indicadas na fig. 24 do mesmo documento.  

Ou seja, após a análise do parecer da TARH e face à ausência de dados lá indicados, no 

que respeita à interferência da exploração com os recursos hídricos subterrâneos a nível 

local, não se pode afirmar em vigor, que não haver qualquer interferência nos mesmos. 

 

À semelhança do que aconteceu integrado nos II QCA e III QCA, o Município tem 

efetuado diversos investimentos significativos, na área do abastecimento, nos últimos 

anos, (integrados no Programa Operacional Temático Valorização do Território  que 

consagrou a intervenção do Fundo de Coesão no território nacional no período de 

programação 2007-2013., Eixo II - Rede Estruturante de Abastecimento de Água e 

Saneamento e no PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos, Eixo III Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos), de 

forma a garantir às populações em conformidade com os objetivos e metas 

estabelecidos nos sucessivos Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR). 

http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120
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Analisando o do u e toà Ele e tosàadi io aisàpa aàefeitosàdeà o fo idadeàe àEIáà ,à
verifica-se que é indicado que: 

a) Indicar a localização das captações existentes, a sua profundidade e data da 
medição e valor exato do nível freático medido, atendendo a que no EIA é apenas 
efe ido ue de aco do co  i fo ações ecolhidas e  visita de ca po, a 

profundidade média dos furos próximos da zona de implantação da mina da Corte 
Pequena é superior a 150 m, devendo o nível freático estar situado em torno dos 138 

. Nas captações situadas a u a aio  p oxi idade da ea de explo aç o da Mi a 
deverão ser efetuadas análises de água, para efeitos da caracterização da situação de 
referência.  
Conforme indicado no EIA através da figura 24, que se apresenta de seguida é possível 

verificar que existem várias captações em torno da área de concessão e com base na 

informação pela ARH aquando da consulta, os dados não possuem informações sobre a 

profundidade do nível piezométrico. 

Relativamente às captações para abastecimento público, essa informação existe no 

documento TARH, Estudo hidrogeológico para delimitação dos perímetros de proteção 

das captações de abastecimento público do município de Monchique, 2014 ,àse doà ueà
tal nunca foi solicitado (ou mencionado no estudo) pelo promotor. 

Deà a o doà o à TáRH,à estudo hidrogeológico para delimitação dos perímetros de 

proteção das captações de abastecimento público do município de monchique, à e 

o zonamento hidrogeológico típico do maciço de Monchique, aí caracterizado, pode ser 

descrito no que diz respeito ao funcionamento hidráulico subterrâneo em dois 

subsistemas, haverá interferência no subsistema Livre. 

Esteà odelo,àfoià aisàdese volvidoàe à TáRH,à 5 a 2017 Projecto SOWAMO – Sowing 

Wate ài àMo hi ueàMou tai . 
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Modelo Conceptual Hidrogeológico à escala da zona de recarga (TARH, 2016, Projecto 

SOWAMO – Sowing Water in Monchique Mountain) 

De acordo com a mesma fonte e atendendo a que se pretende explorar a uma 

profundidade de 30m, conclui-se que:à aà aio à pa teà daà guaà su te eaà te à u à
tempo de residência muito curto e circula no subsistema superior. Crê-se que todas as 

captações do polo do Alferce captem água deste subsistema com um grau de mistura 

o àoàsu siste aài fe io à oà asoàdoàFu oàVe ti alàeàpo ve tu aà oàFu oàHo izo tal.  

ásà exposiçõesà eti adasà oà po toà à doà Ele e tosà adi io aisà pa aà efeitosà deà
o fo idadeà doà EIá ,à om as referências: S022784-201704-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00219-2016 e S024298-201704-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00319-2016, não dão 

resposta ao solicitado, a saber, pois não desenvolve estudo hidrogeológico detalhado a 

nível local, com a realização de inventário hidrológico pormenorizado na região 

envolvente da área de intervenção, de modo a poder avaliar o grau de afetação do 

aquífero subsuperficial e consequentemente as captações de água subterrâneas, e por 

isso as conclusões acerca do nível freático se encontrar abaixo do nível da cava e 

o se ue te e teàaà o lus oàdeà pode-se pressupor que não haverá afetação dos 

íveisàf e ti osàsupe fi iaisàeàsu te eos à a e e àdeàve ifi aç oà o à aseàe àfo tesà
fiáveis. Pelo exposto, tal nem sequer deve ser considerado.  
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Bem assim, foram apresentados em maio de 2017, elementos adicionais em que de 

acordo com TARH, acerca da piezometria profunda oà g a deà ú e oà deà po tosà
apresentado não parece estar numa área de interesse geográfico, não tendo abrangido 

nenhum dado hidrogeológico do local da futura mina. Paralelamente, a simulação 

apresentada nas figuras 17 e 18 não tem qualquer rigor científico, por não ter sido 

considerada a topografia do terreno, pelo que não devem ser consideradas. Por isso se 

considera que a CA não deverá dada esta questão como respondida. 

 

áà levia dadeà o à ueà seà ti ouà o lusõesà destaà fo aàpode-se pressupor que não 

have àafetaç oàdosà íveisàf e ti osàsupe fi iaisàeàsu te eos àé grave, uma vez que 

se trata de suprimir a todos os utilizadores do sistema de abastecimento de água pública 

de Alferce, um bem que é essencial. 

Cha a osàaàate ç oàpa aàoàfa toàdeàTáRHà o side a à ueà Rejeita-se liminarmente a 

conclusão de que o nível freático (em todas as épocas do ano) esteja abaixo do fundo 

dasà o tas . 

 
Assim, aàa liseàdoàdes ito à Re u sosàhíd i osàsu te eos ,àdeverão ser incluídas 

no presente parecer todas as considerações tecidas nos documentos anexos: 

a) TáRH,à Parecer sobre as implicações da Mina da Corte Pequena nas 

captações de água subterrânea da Câmara Municipal de Monchique em 

Alferce -Parecer 030517  Maioàdeà ,à aisàespe ifi a e teàasà ueà
constam da pág. 18 à 21;  

b)  TáRH,à Pa e e à so eà asà i pli açõesà da Mina da Corte Pequena nas 

captações de água subterrânea da Câmara Municipal de Monchique em 

Alferce: Resposta aos esclarecimentos adicionais do indicador recursos 

híd i os,àJu hoàdeà . 

 

Insiste-se ainda que as águas a serem drenadas e com má qualidade, deverão ser 

encaminhadas para fora da área de influência das captações públicas. 

Sobre o ponto 22. Caso a exploração venha a provocar uma diminuição da capacidade 

de armazenamento de água, por retirada da formação aquífera ou uma diminuição da 

permeabilidade, devido à natureza do material a utilizar na recuperação, deverão ser 

propostas medidas de minimização que promovam a infiltração de água, de modo a 

manter a recarga do aquífero e o controle de cheias nas linhas de água a jusante. ,à
entregue em maio, rejeita-se todas as medidas de minimização apresentadas, por 

apresentarem falta de consistência e desenvolvimento na forma e conteúdo, não 
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passando de uma listagem desarticulada de ações. Por isso se considera que a CA não 

deverá dada esta questão como respondida. 

Conclui-se que o proponente contornou a questão da corta intercetar de forma 

irreversível a alimentação de água às minas, de uma forma que não nos parece inocente, 

uma vez que o sistema de abastecimento, não se alimenta do subsistema profundo, o 

qual foi o único alvo de estudo. 

 

6.3.3. Recursos hídricos superficiais 

Nunca foi mencionado quais os impacte espectáveis da exploração relativamente à  

albufeira da Barragem de Odelouca, a qual tem como objetivo o fornecimento de água 

para abastecimento público à Região do Algarve. Trata-se da principal origem de água 

do Algarve, em articulação com um conjunto de outras origens de água superficiais e 

subterrâneas e é explorada pela empresa Águas do Algarve. 

 

 

6.3.4. Dispersão de poeiras e partículas 

É previsível que a exploração provoque: 

a) Poluição atmosférica 
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Devido à dispersão de poeiras e à ocorrência de ruído. 

Existindo uma unidade de britagem, julga-se que se deveria ter apresentado um modelo 

conceptual de dispersão das partículas. Contudo, não se encontrou mapa com estudo 

dos ventos predominantes e modelo com estudo de dispersão de poeiras e eventuais 

impactes para as populações residentes, captações superficiais e subterrâneas, 

reservatórios de água para abastecimento público, etc, sendo que existem estudos dos 

ventos predominantes para esta zona, realizados pelo IPMA e pela AREAL. 

 

6.3.5. Ruído 

As operações de exploração e beneficiação de minérios, em pedreiras e minas, em 
especial a céu aberto, geram ruído que, em muitos casos, motivam incomodidade junto 
de habitantes ou outros receptores sensíveis presentes na envolvente das unidades 
extractivas.  
Não é percetível, nos documentos entregues, se foi considerado o somatório de  

Equipamentos de desmonte, carga e transporte necessários para assegurar a exploração 

da Mina de Corte Pequena. Relembra-se que serão necessários os seguintes 

equipamentos: 

 QUANTIDADE  EQUIPAMENTO  
2  Pás carregadoras  
2  Giratórias  
3  Dumpers  
3  Camiões  
1  Perfuradora  
 

Mesmo assim, de acordo com os estudos apresentados serão excedidos os critérios de 

incomodidade nos recetores mais sensíveis e excedidos os limites aplicáveis para a área, 

definidos pelo mapa de ruído para o Município de Monchique (dBlab, 2006).  

Daíà ueàseàte haàti adoàasà o lusõesà ueà Normalmente os níveis médios de ruído ficam 

aquém dos valores mínimos de incomodidade nos recetores sensíveis (art. 11º e 13º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro  alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 

de Agosto) do por isso não se prevê que a nível de ruído ambiente seja um factor 

preocupante . 

Neste aspeto, relembra-se que a avaliação de impactes deverá ser realizada com base 
nas classificações e limites constantes do RGR (zonas sensíveis e zonas mistas) ainda que 
não estejam incorporados na maior parte dos Planos Directores Municipais. 
Tal não aconteceu, uma vez que não se fez referência, nem se considerou o mapa de 

ruído desenvolvido para o Município de Monchique. 
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A nível de influência do ruído a nível da proteção dos trabalhadores da exploração ( 

Decreto Lei nº221/2006), não nos parece que tenham havido um desenvolvimento 

devido. 
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Não é indicado no Plano de lavra, para uma fase de exploração, quais os equipamentos 

específicos e métodos que irão utilizar, não se conseguindo perceber qual o ruído 

produzido por cada um, de forma a determinar o somatório de todos e saber 

exactamente quais os  os impactes cumulativos gerados por outras actividades ruidosas, 

quer da pedreira ou mina, quer de fontes externas. 

No tipo de exploração, é apresentada a seguinte explicação no plano de lavra: 

1.2.8 Diagrama de Fogo para Desmonte  
O desmonte é feito com pegas de fogo, ou seja, furos carregados com explosivo. Os furos 

o àdi et oàdeà ½ àeà ºàdeài li aç oàs oàexe utadosàpo à ui asàpe fu ado asà
tipo a o de pe fu ação o  a telo hid áuli o . As características dos furos estão 

sujeitas a ajustamentos, consoante as zonas da mina e as características geológicas do 

material que está a ser desmontado. 

Contudo oàdo u e toà Ele e tosàadi io aisàpa aàefeitosàdeà o fo idadeàe àEIáà à à
indicado que: 

8. Esclarecer se são utilizados explosivos uma vez que no relatório Síntese e Resumo 
Não Técnico se afirma que sim, contudo no Plano de Lavra na pág. 45 é referido que 
o des o te ealizado co  ecu so a gi ató ias ou p s ca egado as des o te 
ec ico , se  ecu so a explosivos ;  

No local onde está prevista a exploração existe um maciço rochoso que para além de ser 

composto por muitos blocos soltos também está muito fraturado o que permite que a 

exploração de faça com recurso a ripper vibratório e a escavadoras giratórias com balde 

ou martelo pneumático. Estes equipamentos têm incorporado sistemas de redução de 

ruído. Contudo pode acontecer que em dado momento apareçam estruturas maiores 

não fraturadas em que a aplicação direta desse método de desmonte não seja possível 

pelo que, quando isso acontecer, está previsto recorrer a um tipo especial de explosivos 

que não atuam por detonação, mas sim por expansão progressiva que leva à fracturação 

do maciço rochoso permitindo então aplicar o método anteriormente descrito. 

Ficando sem se perceber qual o método de desmonte que irão utilizar. 

 
 

6.3.6. Saúde pública e animal 

O projeto em análise pretende localizar-se na zona da Corte Pequena, Monchique, numa 

zona que do ponto de vista zoológico apresenta valores muito relevantes, salientando-

se: 

A presença de animais em perigo; 

Densidade populacional baixa, o que permite que a presença de espécies sensíveis à 

perturbação direta resultante da pressão antrópica. 
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Acresce ainda a presença de espécies com estatuto criticamente em perigo. O Quadro 1 

seguinte apresenta algumas espécies existentes no local e o seu risco a nível nacional. 

QUADRO 1 

AVES 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO AVALIAÇÃO DE RISCO 

Circaetus gallicus Águia-cobreira Quase ameaçada 

Aquila chrysaetos Águia-real Em perigo 

Hieraaetus fasciatus Águia-de-bonelli Em perigo 

Bubo bubo Bufo-real Quase ameaçado 

Galerida theklae Cotovia-montesina Pouco preocupante 

Lullula arborea Cotovia-pequena  

Passeriformes migradores 

de matos e bosques 

  

Ciconia ciconia Cegonha-branca Pouco preocupante 

Milvus migrans Milhafre-preto Pouco preocupante 

Gyps fulvus Grifo Quase ameaçado 

Aegypius monachus Abutre-preto Criticamente em perigo 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento Criticamente em Perigo 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento Quase ameaçado 

Charadrius dubis Borrelho-pequeno-de-

coleira 

Pouco preocupante 

Streptopelia turtur Rola Vulnerável 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo  

Cuculus canorus Cuco-canoro Pouco preocupante 

Apus apus Andorinhão-preto  

Alcedo atthis Guarda-rios-comum Pouco preocupante 

Merops apiaster Abelharuco   

Calandrella brachydactyla Calhandrinha Pouco preocupante 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés  

Luscinia megarhynchos Rouxinol Pouco preocupante 

Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-

branca 

 

Turdus philomelos Tordo-comum Pouco preocupante 

Turdus iliacus Tordo-ruivo  

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota  
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Sylvia undata Felosa-do-mato  

Sylvia conspicillata Touninegra-tomilheira  

Sylvia cantillans Toutinegra-carrasqueira  

Sylvia hortensis Toutinegra-real  

Phylloscopus collybita Felosa-comum  

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento  

Oriolus oriolus Papa-figos  

Lanius senatur Picanço-barreteiro  

QUADRO 1 (continuação) 

MAMIFEROS 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO AVALIAÇÃO DE RISCO 

Miniopterus schreibersi Morcego-de-peluche Vulnerável 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno Criticamente em perigo 

Rhinolophus 

ferrumaquinum 

Morcego-de-ferradura-

grande 

Vulnerável 

Rhinolophus hipposiderus Morcego-de-ferradura-

pequena 

Vulnerável 

Microtus cabrerae Rato-de-cabrera Vulnerável 

Lutra lutra Lontra Pouco preocupante 

Lynx pardina Lince-ibérico Criticamente em perigo 

PEIXES 

Chondrostoma lusitanicum Boga-portuguesa Criticamente em perigo 

INVERTEBRADOS 

Callimorpha 

quadripunctaria 

Borboleta  

Euphydryas aurinia Fritilária-dos-lameiros  

ANFIBIOS E REPTÉIS 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-

amarelas 

Vulnerável 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja  

Alytes cisternasii Sapo-parteiro  

Bufo bufo Sapo-comum  

Bufo calamita Sapo-corredor  

Hyla meridionalis Rela-meridional  

Rana perezi Rã verde  
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Vipera latastei Víbora-cornuda Ameaçada 

 

Os dados apresentados em resumo no quadro 1 tiveram como base documentação 

publicada pelo ICNF, outras espécies aparecem publicadas em diversa bibliografia, 

contudo não foram consideradas visto não terem sido publicadas em nenhum artigo 

científico. 

A altitude e a localização geográfica da serra são fatores de diferenciação únicos para as 

regiões envolventes, permitindo a observação de manchas de vegetação únicas e 

completamente diversas das que ocorrem na envolvência, estas condições permitem 

que as espécies mencionadas no quadro 1 encontre condições para viver. 

No sul de Portugal esta é uma das principais áreas de ocorrência de aves de rapina 

diurnas e noturnas, típicas de bosques mediterrânicos – de quercíneas e matagais. A 

Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus mantém neste local um dos núcleos populacionais 

mais importantes à escala nacional(é o núcleo principal da segunda população mais 

significativa da espécie em Portugal (sudoeste Serrano). Adicionalmente, as populações 

do sul de Portugal apresentam a particularidade única na Europa de ocupar habitats 

florestais, nidificando em árvores de grande porte. Este local reúne ainda habitats 

apropriados à nidificação de águia-cobreira Circaetus gallicus e de bufo-real Bubo bubo 

e à ocorrência ocasional de peneireiro cinzento Elanus caeruleus e de milhafre-preto 

Milvus migrans. A área ocidental deste sítio pode constituir zona de passagem de 

algumas espécies planadoras e de passeriformes migradores trasarianos durante os 

períodos de migração. 

Uma mina na zona da Corte Pequena constitui um sério factor de ameaça para toda esta 

fauna que aí existe. Tratam-se de espécies selvagens que só existem em locais baixa 

pressão antrópica, que qualquer simples aumento da movimentação na zona pode 

constituir. 

 

Pode ler-seà oàEIáà Mi aàCo teàPe ue a ,àVolu eàIIIàdes ito esàa ie tais, o seguinte 

parágrafo: 
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Tendo em conta estas afirmações, não parece existir qualquer viabilidade na 

implementação da mina na Corte Pequena, visto que a sua existência comprometeria 

gravemente a presença destas espécies em risco no local. 

 

NoàEIáà Mi aàCo teàPe ue a ,àVolu eàIIIàdes ito esàa ie tais,àdiz: 

 
Ou seja, é assumido que haverão rebentamentos regulares (semanais) de explosivos, 

perturbação aos animais por ruído e vibração, poeiras e circulação permanente de 

pessoas e veículos, numa zona onde atualmente existem espécies criticamente em 

perigo, tudo isto são fatores mais do que suficientes para considerar que não há 

qualquer viabilidade na localização de uma mina com tais características na Corte 

Pequena. 

Posteriormente no EIA são sugeridas medidas de minimização do impacte adverso, 

contudo nenhuma das medidas proposta é efetiva na restituição da tranquilidade e 

silêncio necessário à nidificação de aves, pois apenas é mencionado que as fases inicias 

da exploração serão efetuadas fora da época de nidificação, mas as fases seguintes serão 

necessariamente na época de nidificação.  

Na página 36 do EIA existe um contrassenso que é dizer que ao nível do ambiente sonoro 

i t oduzà alte açõesà te po ias,à lo aisà eà pou oà sig ifi ativasà oà a ie teà so o o .à
Esta afirmação leva a questionar a idoneidade do EIA em que primeiro refere que os 

rebentamentos causarão ruído e vibração e depois as mesmas são consideradas pouco 

significativas numa zona onde atualmente impera o silêncio profundo da natureza. 
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Este habitat reúne as condições necessárias para ser efetuado repovoamento do lince-

ibérico Lynx pardina, mas com este tipo de atividade o repovoamento será excluído 

desta zona. 

O EIA apresentado baseou-seà u aà saídaà a poàaà àdeà ove oàdeà ,à a uià
também surgem questões de diversa natureza, mas de salientar que tendo sido 

afirmado anteriormente que esta zona serve de habitat a aves migratórias, não é 

esperado encontra-las em novembro, tal como espécies de répteis e anfíbios, nem de 

mamíferos que hibernam como é o caso dos morcegos. Também não será esperado 

encontrar grande variedade de insetos em novembro. 

 

A exploração mineira poderá acarretar impactes a nível da saúde dos trabalhadores, 

moradores e a nível das explorações animais limítrofes, a nível do empoeiramento: os 

impactes resultantes nos reservatórios de água para abastecimento público e em 

explorações agro-pecuárias. 

 

 

6.4. Análise social e humana 

 

6.4.1. Impacto Social 

O impacto social refere-se à mudança promovida por uma entidade, programa ou 

iniciativa no bem-estar dos indivíduos ou comunidades, que é revelada através dos 

impactos sociais e ambientais. 

De acordo com Vanclay (2015), os princípios internacionais para uma avaliação de 

impacto social estão associados aos problemas relacionados com a planificação da 

intervenção (e.g. projetos), que interferem na preocupação das populações, direta ou 

indiretamente. O impacto social é algo que é experienciado ou sentido a nível cognitivo 

ou corporal (também é considerado o impacto psicológico), quer ao nível do indivíduo, 

quer ao nível de uma unidade económica (família/casa), ou no local de trabalho e até 

mesmo na sociedade/comunidade em geral. Estes diferentes níveis afetam de 

diferentes formas o impacto e este gera sempre ação. 

O impacto social é um processo com um grau de complexidade, visto que os impactos 

socias, económicos, ambientais não raras vezes se traduzem em benefícios ou em 

constrangimentos intangíveis, isto é, que são dificilmente quantificáveis.  

Para Franks (2012) a avaliação do impacto social pretende: identificar as principais 

questões a partir da perspetiva dos sujeitos potencialmente afetados por estes projetos; 

prever e antecipar mudanças; incorporar esses conhecimentos em estratégias 

permanentes de forma a responder proactivamente às consequências do 

desenvolvimento. 
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Associado à extração de matérias-primas está associada a criação de postos de trabalho, 

que geram capital familiar económico, sendo este não raras vezes, um fator 

impulsionador do investimento das famílias, não só em termos de bens e serviços, mas 

também na planificação da constituição de novos agregados familiares.  

A informação reunida teve sustentação teórica através da consulta de dados 

estatísticos, da aplicação de uma entrevista exploratória aos residentes e da análise 

documental relacionada com o tema. 

E à te osà o etos,à aà Mi aà deà Co teà Pe ue a à oà i põeà e à te osà so iaisà
mudanças positivas significativas, pois apesar da indústria extrativa poder representar, 

em determinados contextos, um fato àdeàdese volvi e toà aà o side a ,à aà Mi aàdeà
Co teà Pe ue a à pelaà di e s oà ueà ap ese ta,à te poà deà explo aç oà eà ú e oà deà
empregados que foram considerados para a sua laboração não se antevê ter um impacto 

estimável na melhoria das condições de vida a longo prazo daqueles que habitam neste 

concelho. Se a criação de emprego direto é diminuto, o emprego indirecto não será 

representativo, uma vez que a matéria-prima sairá do concelho para ser transformada. 

De sublinhar ainda que, as novas oportunidades de emprego, que numa fase inicial 

poderão ser consideradas como benefício, com o passar do tempo traduzem-se em 

desafios sociais.  

Pe a teàoàEstudoàdeàI pa toàá ie talà Mi aàdeàCo teàPe ue a à– Volume I - Resumo 

Não Técnico Reformulado, elaborado pela Sifucel em fevereiro de 2017, vem 

e io adoà aàpp. à ueà … àaài dust iaàext ativaà ep ese taà … àge ado àdeàe p egoà
di etoàeà i di etoàeàpola izado àdeàdive sidadeàdasàatividadesàe o ó i asà lo aisà … . ,à
não fundamentando como o surgimento de emprego indireto será promovido. Porém 

considera-se que o facto, da matéria-prima não ser trabalhada no concelho impõe uma 

dificuldade de acesso à mesma, situação contrastante com outras matérias-primas 

existentes no concelho e que têm vindo a ter um impacto positivo em termos 

socioeconómicos para a população, entre os quais a extração de cortiça, madeiras e de 

água – ãguasàdeàMo hi ue . 
Tendo como ponto de partida o pressuposto que a indústria extrativa emprega mais 

indivíduos do sexo masculino do que do sexo feminino, de acordo com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, no mês de fevereiro de 2017, existiam no concelho 

de Monchique 154 indivíduos desempregados. No que respeita à população em idade 

ativa na data descrita e considerando a população disponível para integrar o mercado 

de trabalho (homens e mulheres), o maior núcleo, tem idades compreendidas entre os 

35-53 anos (134 indivíduos), o que num contexto laboral poderá coagir a uma 

rotatividade de trabalhadores tendo em consideração a idade e na fase de desativação 

da indústria, a existência de desempregados com idades em que a reintegração no 

mercado de trabalho ficará condicionada. De referir também, que a maior parte destes 

indivíduos (homens e mulheres) têm escolaridade de um modo geral baixa, de realçar 
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que se a população for dividida por ciclo de ensino, o 1.º Ciclo do Ensino Básico é o que 

é mais exponente (72 indivíduos). 

A taxa de desemprego no Algarve em 2016 foi de 9.2%, tendo em Monchique sido 

registado uma quebra no número de desempregados face ao ano transato, estando esta 

tendência identificada desde 2014. 

Segundo o website do Pordata, em 2016 o setor de atividade que em Monchique 

apresentava um menor número de desempregados era o primário, representando uma 

média anual de 27.3, contrastando com a média 137.2 registada no setor terciário. 

 

Em termos de impacto psicológico, o funcionamento da indústria extrativa que tem 

vindo a ser escamoteada, trará constrangimentos na medida em que, os proprietários 

dos terrenos das áreas circundantes ao potencial local de exploração consideram que, 

os seus terrenos serão desvalorizados e a população residente assume que o tráfego, o 

ruido e as poeiras vão alterar significativamente a sua qualidade de vida. É de referir 

que, ao longo da rodovia que está planeada a ser utilizada para o tráfego associado à 

exploração existe um número considerável de casas, assim como nas suas imediações, 

reforçando os constrangimentos descritos e assumindo o surgimento de vários 

desconfortos associados como é do desassossego. 

Ainda em relação ao impacto supra descrito, é de indicar que o facto da população do 

concelho de Monchique não ter acesso facilitado à matéria-prima ou a esta já 

trabalhada, como acontece nas industrias referidas em mote, faz com que não seja 

criada uma identificação ao produto (acabado ou inacabado), o que surge associado a 

um sentimento de perda, não reconhecendo a população benefícios para o território 

numa escala mais macro, e para a população/individuo em escala micro. 

A informação descrita foi fundamentada pela aplicação de uma entrevista exploratória 

de caracter informal, tendo como objetivo recolher aspetos sociais acerca do fenómeno 

Mi aàdeàCo teàPe ue a à ueàai daà oàti ha àsidoà o side ados.àFoià e o he idoà ueà
existe população estrangeira a residir nessa área geográfica do concelho, que 

pe e to ia e teàap ese ta a àaàexplo aç oàdaà i aàdes itaà o oà oàfi àdoàtu is oà
e àMo hi ue .àNaàpe spetivaàdosàpopula esàe t evistadosàfi ouàlate te,àta ,àasà
seguintes preocupações: 

- A influência das escavações nos recursos hídricos, considerando que a indústria das 

águas que tem trazido benefícios para Monchique, pois a sua água engarrafada leva o 

nome do concelho além-fronteiras, poderá ser ameaçada; 

- A despromoção do Ecoturismo. Neste sentido um casal proprietário de um Alojamento 

Local partilhou que a população estrangeira tem vindo a adquirir terrenos na área 

geog fi aà daà Mi aà deà Co teà Pe ue a ,à te doà ad itidoà ueà oà seuà aloja e toà te à
promovido esse tipo de iniciativa através da promoção das potencialidades do território. 

Foi salientado que o investimento neste tipo de turismo trará um maior impacto em 
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termos socioeconómicos para o concelho nas diferentes áreas do que a indústria 

extrativa; 

- Imagem do território desvalorizada; 

- Desertificação, promovida por um desinvestimento na aquisição de propriedades no 

concelho e pela fuga dos residentes dessa área geográfica – movimentação da 

população;  

- Meio ambiente e qualidade de vida enquanto dois termos indissociáveis, pois a 

preservação do meio ambiente é um importante fator para aumentar a qualidade de 

vida das pessoas. Assim sendo, a qualidade de vida depende do estado em que o meio 

ambiente se encontra, pois, precisamos de ar, água, alimentos, elementos essenciais 

para a sobrevivência, daí ser fundamental um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e que garantamos a sua sustentabilidade; 

- Problemas de saúde associados, pois sempre que o ambiente se altera existe um 

impacto ao nível físico e mental no Homem. 

De referir que, nenhum dos entrevistados fez menção a oportunidades e pontos fortes 

advi dosàdaàexplo aç oàdaà Mi aàdeàCo teàPe ue a . 
 

6.4.2. Impacto Económico 

Em termos dos benefícios decorrentes desta atividade a criação de emprego é o 

benefício que mais se destaca. Relativamente a outros impactos de natureza social e 

económica, poderão ser identificados o aumento do rendimento económico, a 

possibilidade de fixação de algumas famílias residentes, a captação de outras atividades 

económicas, a melhoria das acessibilidades, o aumento do valor dos terrenos. 

No que se refere ao impacto da abertura e início da atividade da Mina de Corte Pequena 

o maior impacto na economia local é a criação de 10 novos postos de trabalho, o que 

representa um aumento de apenas 0,480%.Podemos ainda fazer referência ao impacto 

que a contratação de pessoal poderá ter no aumento do poder de compra, uma vez que 

seàesti aà ueàosà e u sosàhu a osà ep ese ta àoà ustoàap oxi adoàdeà . à€/ s. 
Em resumo, da análise socioeconómica apresentada no Estudo de Impacte Ambiental 

Mi aà Co teà Pe ue a  podemos concluir que os impactos positivos resultantes do 

projetos decorrerão principalmente nos seguintes aspetos: 

1. A diminuição da taxa de desemprego;  
2. Por arrastamento, a economia local poderá reagir positivamente, promovendo 

uma melhoria geral da atividade económica, salientando-se que na fase de 
implementação do projeto, poderá ocorrer um impacte significativo em termos 
de volumes de negócios; 

3. Em consequência dos estímulos económicos ocorrerá uma melhoria da oferta de 
emprego no concelho de Monchique. 

4. Ao nível nacional a atividade contribui para um aumento das exportações. 
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Ao nível económico, os impactos negativos, serão visíveis aquando a desativação da 

atividade extrativa, altura em que serão extintos os postos de trabalho entretanto 

criados. 

De referir que abertura e início da atividade da Mina de Corte Pequena teria um maior 

impacto económico para o concelho se a empresa promotora do projeto tivesse sede 

no concelho de Monchique. 

 

6.4.3. Turismo 

Sobre esta temática, deve-se ter sempre em conta o impacto a nível turístico, 

designadamente nos pontos seguintes:  

1. Interceção direta com a Rota das Árvores Monumentais da Picota, um percurso 
elaborado e projetado pelo Município de Monchique e Associação Almargem, 
com passagem exatamente pelo local da mina a intervencionar e interceção com 
o trajeto pelo qual está descrito o trânsito de camiões de acesso ao local – este 
facto irá impossibilitar de todo a continuidade deste traçado de percurso 
pedestre. Outros factos a não esquecer será a poluição sonora, poeiras, vibração 
que perturbará decerto uma caminhada em contacto com a natureza e 
inviabilizará a observação atenta principalmente da fauna, mas também da flora 
local; 
 

2. Estabelecimento de alojamento local, muito próximo, do qual o Município de 
Monchique tem conhecimento, através da sua base de dados – CasaàJaede à- 
para além de outros estabelecimentos deste tipo de poderão encontrar-se nas 
proximidades. A este nível e relativamente ao turismo de habitação, que se tem 
verificado um crescimento significativo, tem já uma parte importante da 
economia de Monchique. A proposta de instalação de uma pedreira irá não só 
reduzir a procura a nível de alojamento local como também a perda de valor das 
propriedades próximas a nível de venda;  
 

3. A Via Algarviana passa também muito próximo, aproximadamente de 100 
metros da área intervencionada. Esta é uma Grande Rota Pedestre (GR13) que 
liga Alcoutim ao Cabo de S. Vicente, com uma extensão de 300km, na sua maioria 
instalados na Serra Algarvia.  
Sendo esta uma infraestrutura de atracão turística de grande importância para 

o mercado turístico local, atraindo os caminhantes e ciclistas de toda a Europa. 

Esta Rota nacional e internacionalmente estabelecida e reconhecida, que 

comporta diariamente um número significativo de caminhantes, irá com certeza 

sofrer danos e prejuízos a nível do valor natural e paisagístico; 
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Ainda a título do turismo de natureza, esta condicionante contribuirá para o decréscimo 

do emprego, por parte dos operadores turísticos locais, devido à deterioração das 

condições turísticas da região. 

 

Assim, e estando a economia local de Monchique, em grande parte, dependente, do 

ambiente natural, favorável ao Turismo e ao Ecoturismo, e de todo o conjunto de 

riquezas faunísticas, geológicas, florestais, de cujo equilíbrio e preservação dependem 

muitos habitantes e pequenos proprietários locais, esta intervenção terá como 

consequência muitos impactos negativos na região. 

 

6.4.4. Arqueologia 

Atentando ao despacho da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), emitido em 

09/12/2016, referente ao Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos da categoria C 

(realização de prospeções para o descritor património arqueológico, arquitetónico e 

etnográfico) apresentado no âmbito da avaliação de impacte ambiental da Mina Corte 

Pequena (Monchique) – procedimento de AIA n.º 2935 –, no que se refere ao património 

cultural o processo parece estar em conformidade. De facto, nesta fase de anteprojeto 

eà estudoà p vio,à oà p o oto à doà p ojetoà Mi aà Co teà Pe ue a à espeitouà aà i ula à
difundida pela tutela da Cultura (neste caso a Direção-Geral do Património Cultural) 

sobre os Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de 

Impacte Ambiental. 

Segundo a DRCAlg, o Relatório de Trabalhos Arqueológicos foi elaborado e apresentado 

nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos anexo ao Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro. Em todo o caso, do ponto de vista do cumprimento do 

Plano de Trabalhos aprovado por despacho de 30/11/2015 [CS: 140046], embora a 

entidade enquadrante tenha assegurado todos os meios necessários à boa execução dos 

trabalhos, as condicionantes foram apenas parcialmente cumpridas, uma vez que não 

foi realizada a prospeção arqueológica da totalidade das áreas de estaleiro, acessos, 

aterros e de depósito de inertes. Com efeito, a arqueóloga proponente e responsável 

pela realização dos trabalhos de campo no dia 14/12/2015 terá efetuado a batida 

integral do terreno, com varrimento visual da superfície, sendo esta condicionada pelas 

condições de visibilidade no momento da execução da prospeção arqueológica. Deste 

modo, as prospeções arqueológicas na área do projeto decorreram com alguns 

condicionalismos, nomeadamente devido ao denso coberto vegetal que se traduziu 

numa visibilidade do solo reduzida e, em alguns casos, praticamente nula – como se 

pode verificar no registo fotográfico presente nos anexos II e VIII do Volume III do EIA. 

Considerando o exposto, não foram identificadas quaisquer ocorrências de interesse 

patrimonial (arqueológico, arquitetónico e etnográfico) no âmbito da prospeção 
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arqueológica realizada, pelo que o Relatório patente no anexo VIII do Volume III do EIA 

não identifica impactes negativos nos bens culturais. Importa salientar, porém, que é 

inexequível a realização de uma prospeção arqueológica rigorosa de uma área com 

17,36 ha (onde se insere a área da pretendida Mina de Corte Pequena, com 5,9 ha) num 

só dia. Neste âmbito chama-se a atenção para uma referência arqueológica (CNS 2260) 

– patente na base de dados de sítios arqueológicos da DGPC e na Carta de 

Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Monchique –, que indica a existência de 

u aà e ópoleà e it io à aà C uzàdaàPi ota ,àap oxi ada e teàdoisà uiló et osàaà
sudoeste do local onde se pretende efetuar a exploração (coordenadas: 37.309143/-

8.541427). Atendendo à descrição patente na base de dados da DGPC – sepultura de 

incineração atribuída à Idade do Bronze (grosso modo enquadrável no II milénio a.C.) –
, é provável que existam mais estruturas arqueológicas na envolvência do cume da 

Picota. Ademais, existem referências a achados isolados nesta zona (machados de pedra 

polida1) e, também, sabe-se que próximo do cume da Picota situava-se o Ermitério de 

Nossa Senhora do Carmo2, não esquecendo a possibilidade de existirem gravuras 

rupestres nos afloramentos sieníticos aí existentes. 

 

A arqueóloga responsável propôs (anexo VIII do Volume III do EIA), como medidas 

adicionais de minimização do impacte do projeto, o acompanhamento arqueológico de 

todos os trabalhos de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as 

etapas de exploração que impliquem mobilização de sedimentos. Além disso, propôs a 

realização de prospeção arqueológica de todas as áreas com visibilidade reduzida 

cartografadas na figura 4 (carta das visibilidades do solo) do anexo I do Volume III do 

EIA, correspondendo a parte das áreas a explorar e a arborizar, assim como de todas as 

áreas de acesso e depósitos de inertes que não puderam ser integradas nos trabalhos 

em apreço. 

 

Em conclusão, atendendo ao facto de que no que se refere ao património cultural o 

processo parece estar em conformidade – respeitante à fase de anteprojeto e estudo 

prévio –, associado às medidas adicionais de minimização do impacte do projeto 

propostas pela arqueóloga responsável pela prospeção arqueológica, a meu ver não 

existe qualquer motivo (no que respeita ao património histórico-arqueológico) para 

impedir ou impugnar a pretensão para a realização de uma exploração de sienito 

                                                           
1 Sobre estas referências arqueológicas veja-se a seguinte bibliografia: CAPELA, 2014: 28-30 e 51-56; 

FORMOSINHO et alii, 1953: 157-158; GASCON, 1955: 37-40; VEIGA, 1887: 328; VASCONCELOS, 

1918: 124-126. 
2 Veja-se a este respeito o seguinte site informático:  

http://www.jornaldemonchique.pt/index.php/2016/09/20/clerigos-esclavagistas-em-monchique-nos-

seculos-xvii-xviii/ 

http://www.jornaldemonchique.pt/index.php/2016/09/20/clerigos-esclavagistas-em-monchique-nos-seculos-xvii-xviii/
http://www.jornaldemonchique.pt/index.php/2016/09/20/clerigos-esclavagistas-em-monchique-nos-seculos-xvii-xviii/
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nefelínico na zona da Corte Pequena. Porém, considerando os termos do parecer 

vinculativo anteriormente emitido sobre o Pedido de Autorização para Trabalhos 

Arqueológicos (PATA)3 pela DRCAlg e aprovado pela DGPC, será necessário garantir a 

aplicação das medidas adicionais de minimização de impacte propostas, reiterando-se a 

necessidade de prospetar a totalidade das áreas a afetar (áreas de estaleiros, acessos, 

aterros e áreas de depósito), bem como considera-se necessário proceder ao 

acompanhamento arqueológico da desmatação dessas áreas e também da decapagem 

superficial do terreno na totalidade da área de incidência do projeto – intervenções 

arqueológicas que deverão ser integralmente financiadas pelo respetivo promotor 

(Artigo 79º, n.º 4 da Lei 107/2001, de 8 de setembro) e que estão referidas nos 

Elementos Adicionais para Efeitos de Conformidade do EIA e no anexo VIII do Volume III 

do EIA. Acresce, ainda, que se no âmbito desse acompanhamento arqueológico forem 

encontrados contextos arqueológicos preservados, serão de imediato informados os 

serviços municipais e a DRCAlgarve, dando lugar à suspensão das desmatações e 

movimentos de terras no local das descobertas (nos termos do n.º 1 do art.º 78º e do 

n.º 2 do art.º 79º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), bem como a aplicação de 

medidas cautelares adicionais, julgadas convenientes para a minimização de impacte da 

obra nos bens culturais, mediante proposta do arqueólogo responsável pelo 

acompanhamento.  

 

Em suma, todos os trabalhos a decorrer na mina (fase de execução) deverão ser alvo de 

acompanhamento arqueológico – devendo ainda o responsável técnico e o encarregado 

da exploração serem elucidados, relativamente ao tipo de evidências arqueológicas 

mais prováveis, e aos procedimentos a realizar, caso se verifiquem suspeitas de 

ocorrência das mesmas4 –, não descurando a necessidade de realizar prospeções 

arqueológicas em todas as áreas com visibilidade reduzida/nula que foram 

cartografadas, assim como prospetar a totalidade das áreas que serão afetadas pelo 

projeto. 

 

 

7. Questões adicionais 

Considerando que: 

                                                           
3 Realça-se que nesse parecer foi salientado que o arqueólogo requerente deverá confirmar, com a possível 

antecedência, a data de início dos trabalhos no terreno, notificando a DRCAlgarve e o setor de Arqueologia 

da Câmara Municipal de Monchique (estando referidos os respetivos endereços eletrónicos), notificação 

essa que no caso do Município de Monchique não chegou a acontecer. 
4 Tal como referido na alínea 20 das Medidas de Minimização do Património arqueológico e arquitetónico 

do Volume I – resumo não técnico (reformulado) do EIA. 
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a) No volume II – RELATÓRIO SINTESE datado de abril 2016, indica-se que tratando-
se de uma concessão mineira, o processo de licenciamento rege-se pelo Decreto 
– Lei n.º 88/90, de 16 março e a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, devendo para 
o efeito, ser celebrado um contrato de concessão entre o interessado e o Estado 
Português, através do organismo do estado com competências atribuídas para o 
efeito, no caso concreto a Direção Geral de Energia e Geologia do Ministério da 
Economia; 

b) Relatório não técnico: refere-se que a intenção inicial do requerente era a 
tentativa de obtenção dos direitos de prospeção e pesquisa do depósito de 
sienito nefelínico. Mas vendo-se confrontada com a impossibilidade de obter a 
concessão de propeção modificou a sua estratégia, solicitando a exploração 
experimental, à qual não obteve resposta até à presente data; 

c) A publicação de intenção de prospeção foi publicada em Diário da República 
ocorreu a 09 de agosto de 2011 com o Aviso n.º 15 635/2011, relativo ao pedido 
ap ese tadoàpelaà “IFUCEL-“íli as,à“.á. à o àvistaà àat i uiç oàdosàdi eitosàdeà
prospeção e pesquisa de depósitos minerais de feldspatoà oà sítioà CORTEà
PEQUENá ; 

d) Relató ioà oàt i o,àfevà :à solicitou-se a concessão para a exploração do 
depósito de feldspato, ao abrigo no art.º 3 do decreto-leià / àdeà àdeàMa ço à
foram solicitados à DGEG a extinção do processo, recorrendo-se a uma outra 
figura legal prevista na lei de minas: Cópia do pedido de extinção do processo e 
ofício com termos da decisão emitido pela DGEG; 

e) Motivosài di adosàpa aà uda çaàdeàest at gia à oà ELEMENTOS ADICIONAIS 
PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA : 

i. atendendo ao conhecimento técnico já adquirido sobre esta 
matéria-prima, não faria qualquer sentido perder três ou mais 
anos numa fase de contrato de prospeção e pesquisa.  

ii. por outro lado, e em termos de reservas existentes na área 
solicitada a questão também não se colocava, uma vez que no 
local selecionado para o pedido de concessão as reservas estão à 
vista de todos.  

f) Tal, e de forma tecnicamente consistente avançou-se para a fase do contrato de 
exploração experimental, prevista na lei, que é prévia ao pedido de concessão 
definitiva. Nesta fase, para além de ensaios industriais mais completos que 
pretendemos fazer junto de clientes estrangeiros, nomeadamente na tentativa 
de reduzir os componentes contaminantes, pretendemos ainda aprofundar o 
conhecimento do potencial deste jazigo em terras raras, com grande procura 
internacional por serem os minerais utilizados em altas tecnologias; 

g) É assim que em 05/11/2013, a Sifucel, SA, com base dos seus conhecimentos da 
matéria-prima, apresentou à DGEG um pedido de exploração experimental 
(concessão experimental), tendo por base a mesma área, com o nome de Corte 
Pequena – Monchique, e ao processo foi atribuído o número MNPCDI113. 
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h) Noàe ta to,à oàdo u e toà ELEMENTO“àáDICIONáI“àáOàEIáàDáàMINáà CORTEà
PEQUENá à i di a à ueà a intenção inicial do requerente era a tentativa de 
obtenção dos direitos de prospeção e pesquisa do depósito de sienito nefelínico 
numa área de 17,36 ha. A empresa adquiriu a área, mas vendo-se confrontada 
com a impossibilidade de obter a concessão de prospeção modificou a sua 
estratégia, solicitando a exploração experimental, à qual não obteve qualquer 
resposta até a presente data. 

 

Subsistem as seguintes questões: 

a) Qual a base de enquadramento legal do atual pedido? A 05-11-2013, os 
diplomas que vigoravam não previam a figura de exploração experimental 
(concessão experimental); 

b) Afinal de contas, porque motivo decidiu a empresa Sifucel (e em que data) 
apresentar o presente requerimento? Se havia impedimentos para a 
obtenção de concessão de prospeção, em que medida é que o atual pedido 
os altera? 

c) Em que medida é que a ausência de resposta do Município desencadeia a 
apresentação de um Estudo de Impacte Ambiental? 

d) Qual a base legal que sustenta este pedido? 
e) Será que se à data do pedido não estando previsto a figura de exploração 

experimental (concessão experimental), não torna o mesmo nulo? Devendo 
neste caso anular-se o pedido e iniciar-se novo, devidamente enquadrado. 

f) Qual a data que define o tipo de direitos sobre recursos do domínio público 
que se escolhe? Qual um procedimento já se encontra a decorrer, poder-se-
á aplicar a legislação que entretanto entrou em vigor, ou ficar-se-á vinculado 
por aquela que se encontrava em vigor à data do pedido? 

g) Poderá um processo de AIA iniciar-se sem ter sido dada autorização pela 
entidade licenciadora licença para a exploração experimental? 

h) É credível e legal, que se faça uma adenda aos elementos, por força de 
parecer do CA, após término do período de consulta pública? 

 

 

 

8. Conclusões 

 

Face às lacunas graves existentes em todo o processo e em particular no EIA, evidencia-

se assim, que: 

a) Desde já, o PDM de Monchique não está a ser cumprido;  
b) Sendo quase certo que a exploração irá prejudicar o abastecimento de águas 

públicas à população, não poderá a pretensão de uma entidade particular, 
Sifucel S.A., sobrepor-se ao direito básico público; 
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c) A monitorização a nível dos recursos hídricos parece-nos manifestamente 
insuficiente: Dever-se-á fazer uma caracterização melhorada do descritor, 
através de sondagens, cartografia hidrogeológica e ensaios de permeabilidade. 

d) A existência da mina comprometeria gravemente a presença de várias espécies 
de fauna em risco; 

e) Uma vez que os EIA devem ser calendarizados para o período do ano com maior 
biodiversidade, de modo a detetar e incorparar na situação de referência todas 
as espécies/habitats e biotopos existentes, considera-se que a escolha do mês 
de novembro, quando grande número comunidades vegetais se encontram sem 
representação vivível, é no minimo discutível;  

f) Esta subavaliação da riqueza florística da àrea em estudo é ampliada pela 
existência de um área de 3 ha (que representa aproximadamente 11% da área 
em estudo) que foi completamente descaracterizada devido à intervenção da 
Sifucel (corte da vegetação e alteração do relevo) em Outubro de 2015; 

g) As medidas de minimização elencadas no estudo não permitirão a preservação, 
nem a recolonização do local pela flora e fauna, atualmente, existente.  

h) Os habitats (5330, 5230 e 8230) com estatuto legal de conservação serão 
irreversivelmente destruídos; 

i) A este facto, acresce a inexistência de elementos sobre o impacto que a 
destruição destes habitats terá no SIC e ZPE Monchique, pelo que é possível que 
esta destruição possa colocar em perigo a viabilidade destes habitats na 
totalidade do SIC e ZPE de Monchique; 

j) O funcionamento da indústria extrativa que tem vindo a ser escamoteada, trará 
constrangimentos na medida em que, os proprietários dos terrenos das áreas 
circundantes ao potencial local de exploração consideram que, os seus terrenos 
serão desvalorizados e a população residente assume que o tráfego, o ruido e as 
poeiras vão alterar significativamente a sua qualidade de vida; 

k) Dever-se-ia ter em conta o enquadramento a nível de PDM e de plano sectorial 

na Rede Natura 2000, e o enquadramento na estratégia de planeamento para a 

zona definida, designadamente a nível de turismo. 

l) O seu funcionamento implica a despromoção do Ecoturismo; 
m) A abertura e início da atividade da Mina de Corte Pequena teria um maior 

impacto económico para o concelho se a empresa promotora do projeto tivesse 
sede no concelho de Monchique 
 

É de considerar o presente EIA não conforme e que a pretensão coloca em risco diversos 

e habitats e fatores ambientais e bem-estar essenciais às populações, pelo que é de todo 

de indeferir a pretensão. 

 

Mais, face aos argumentos acima expostos, julga-se que o EIA deve ser considerado não 

conforme, porque: 

n) Não existe sistematização e organização de documentos; 
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o) Os diferentes documentos contradizem-se em várias matérias; 
p) Os elementos adicionais comportam informação mais relevante que o próprio 

EIA; 
q) Não se percebe quem é o responsável pela elaboração do EIA; 
r) Embora seja referida, não é apresentada declaração de conformidade do EIA; 
s) Não se percebe se a entidade que elaborou os quadros síntese da avaliação de 

impactes, tem competência e recursos para tal; 
t) Não é apresentado documento em como o executivo está ou não na disposição 

de propor a alteração da REN; 
u) Não foram ditos em conta diversos planos e estudos realizados por esta edilidade 

e que por força da lei, o deveriam ter sido; 
v) Não sendo classificado como relevante o impacte nos recursos hídricos, não é 

apresentado programa de monitorização adequado, que reflita a preocupação 
que o Município tem face à qualidade e quantidade;  

w) Como o Município não é entidade fiscalizadora nem licenciadora deste tipo de 
indústria, não há forma do mesmo controlar os habitats e os recursos hídricos, e 
proteger o sistema de abastecimento público, conforme é recomendado no 
documento produzido pela TARH; 

x) Considera-se que existem vários aspetos que não foram devidamente 
explorados, por exemplo a nível dos recursos hídricos sub-superficiais, bem 
como explicação detalhadas  das operações envolvidas; 

 

 

Considera-se assim que face ao nº1 do artigo 16.º do Decreto-lei 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, deverá a Comissão de Avaliação, informar a autoridade 

de AIA, que existem fundamentos que justificam a emissão de uma DIA desfavorável. 
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9. Índice de anexos 

 

Anexo I Parecer sobre as implicações da Mina da Corte Pequena nas 
captações de água subterrânea da Câmara Municipal de 
Monchique em Alferce 

  

Anexo II Parecer sobre as implicações da Mina da Corte Pequena nas 
captações de água subterrânea 

da Câmara Municipal de Monchique em Alferce 

Resposta aos esclarecimentos adicionais do indicador recursos 
hídricos 

Anexo III 

 

Curriculum Vitae I 

Anexo IV 

 

Curriculum Vitae II 

Anexo V Planta condicionantes PDM Monchique 

Anexo VI 

 

Critérios para a fase de conformidade em AIA 

Anexo VII 

 

Guia para a atuação das Entidades Acreditadas 
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ANEXO III – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
JUNHO DE 2017 

 

 

 

 

 

Página 55 de 55 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VOTO DA DIREÇÃO-GERAL DE 
EENRGIA E GEOLOGIA 

 



 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Paulo Jorge de Oliveira Martins Nunes, na qualidade de representante da DGEG, na Comissão 

de Avaliação (CA) do Impacte Ambiental da Concessão Mineira, nº MNPCDI113, 

denominada “Corte Pequeno”, vem por este declarar que o seu voto no âmbito da Comissão 

de Acompanhamento é favorável condicionado à exploração da fase 1 contemplada no EIA e 

desfavorável à exploração da fase 2 contemplada no EIA tendo especialmente em conta que: 

a) Os sienitos a explorar têm um potencial económico enquanto matéria-prima que não 

pode ser negligenciado; 

b) A área proposta é de pequena dimensão e os efeitos da exploração proposta são 

passíveis de mensuração e temporalmente delimitados e, neste contexto, não relevam 

significativamente para os descritores ambientais; 

c) A compaginação dos interesses e valores em presença exigem a ponderação de todas 

as vertentes ambientais, socioculturais e económicas e a participação da DGEG na CA 

deveria ser tida em conta para resultado final da avaliação efetuada. 

Enquanto membro da Comissão de Avaliação considero ser relevante a apreciação do projeto 

de exploração distinguindo as fases em que foi apresentado que se consubstanciam na 

exploração do núcleo 1 e posteriormente do núcleo 2 (Figura 1) 

 



 

- 2 - 
 

Figura 1 

Assim considero que o parecer da CA deve estruturalmente ser diferenciado para cada um dos 

núcleos. Ademais, atendendo ao princípio da precaução na tomada de decisão, 

desenvolvendo-se este projeto numa área sensível cujos impactes na natureza podem ser 

objeto de monitorização tudo aponta para se concretizar essa monitorização a fim de 

efetivamente se conhecer dos reais impactes do projeto sem um sentido meramente presciente. 

Sublinho que a potencialidade do recurso não foi considerada sendo que do EIA reformulado 

consta a sua importância e raridade inclusivamente a uma escala mais global (cfr. pp 4 e 5 do 

EIA). Acresce que o potencial que os elementos terras raras podem vir a alcançar não foi 

sopesado. 

Refira-se ainda que a existência de sienitos em Portugal só ocorre nesta região e a CA não 

contrapôs qualquer alternativa à localização proposta. 

Acresce que também não foi tida em consideração, conforme cronograma proposto no EIA, a 

implementação de uma fase 0, que preconizava a implementação de medidas minimizadoras. 

Não menos significativo para uma apreciação do EIA é tomar como parâmetro de apreciação 

que a exploração de recursos minerais é, à partida, uma atividade compatível na Rede Natura 

conforme “Orientações da Comissão Europeia”.(cfr. Orientações da Comissão Europeia sobre 

a realização de novas atividades extractivas não energéticas em conformidade com os 

requisitos da rede Natura 20001. 

Finalmente, realço a plena discordância com a metodologia seguida para mensurar os 

impactes do projeto. 

 

Lisboa, 22 de junho de 2017 

 

Paulo Martins Nunes 

Engº de Minas 

Técnico superior da DSMP 

 

P.S. Tendo em conta o draft remetido de proposta de parecer, anexo comentários a essa 

proposta de “draft” do relatório final da CA manifestando a minha discordância com a 
proposta de DIA desfavorável. 

 

                                                      
1 Cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf


 

 

 

MINA DE CORTE PEQUENA 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL N.º 2935 

 



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
MAIO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 2 de 53 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

2 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Introdução ............................................................................................................................... 4 

2. Procedimento de Avaliação ................................................................................................... 5 

3. Antecedentes ........................................................................................................................... 6 

4. Localização, Justificação e Descrição Sumária do Projeto ................................................. 7 

5. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial .................................................. 8 

6. Análise Específica dos Fatores Ambientais .......................................................................... 9 

6.1. Sistemas Ecológicos ............................................................................................................. 9 

6.2. Socioeconomia ................................................................................................................... 15 

6.3. Recursos Hídricos ............................................................................................................... 16 

6.4. Ambiente Sonoro ............................................................................................................... 18 

6.5. Qualidade do Ar ................................................................................................................. 19 

6.6. Património Cultural ........................................................................................................... 19 

6.7. Geologia e Geomorfologia ............................................................................................... 21 

6.8. Solo e Uso do Solo ............................................................................................................. 29 

6.9. Paisagem ............................................................................................................................ 30 

7. Entidades Externas Consultadas ......................................................................................... 41 

8. Consulta Pública .................................................................................................................... 42 

9. Conclusão ............................................................................................................................... 46 

 

ANEXOS 

ANEXO I – ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

ANEXO II – PARECER EXTERNO 

ANEXO III - ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

JUNHO DE 2017 
 



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
MAIO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 3 de 53 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

3 

 



 

            PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
MAIO DE 2017 

 

 
 

 

 

Página 4 de 53 
 

 

M
IN

A
 D

E
 C

O
R

T
E

 P
E

Q
U

E
N

A
 –

 A
IA

 N
.º

 2
9

3
5
 

4 

 

 

1. Introdução 
A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) dando cumprimento ao Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 
de agosto, que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RJAIA), enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução da Mina de Corte Pequena, para 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).   

O proponente do projeto é a Sifucel, Sílicas S.A., doravante designada por Sifucel. 

O projeto tem uma área de exploração inferior ao limiar estabelecido quer para o 
Anexo I quer para o Anexo II, do mencionado diploma, no entanto encontra-se 
abrangido pelo RJAIA, com base na análise caso a caso, efetuada nos termos do 
disposto na alínea b), ii) do n.º 3 do artigo 1º, do referido diploma. 

Dado cumprimento ao artigo 9.º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de 
AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades/Departamentos: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA) 
/Divisão de Avaliação de Planos, Programas e Projetos (DAP), APA/Departamento 
de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), APA/ Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve (ARH-ALG), Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR ALG), APA/Departamento de Gestão 
Ambiental (DGA) /Divisão de Gestão Ambiental de Ar e Ruído (DGAR), Instituto 
Superior de Agronomia (ISA)/Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" 
(CEABN), APA/Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental 
(DGLA)/Divisão de Emissões Industriais (DEI) e a DGEG. 

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

 APA/DAIA – DAP: Eng.ª Sílvia Rosa (preside a CA) 

 APA/DCOM: Dr.ª Rita Cardoso 

 APA/ARH-Algarve: Eng.º Alexandre Furtado 

 ICNF: Dr.º Luís Ferreira 

 DGPC: Dr.ª Alexandra Estorninho 

 LNEG: Dr. Pedro Ferreira 

 CCDRALG: Eng.ª Luísa Ramos 

 DGEG: Eng.º Paulo Nunes 

 ISA/CEABN: Arqt. Pais. João Jorge 

 APA/DGA-DGAR: Eng.ª Margarida Guedes 

Comentário [DSMP1]: Área 
sensível: rede Natura 
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A CA contou, ainda, com a colaboração da Eng.ª Edite Reis, da APA-ARHAlg. 

O EIA, objeto da presente análise, foi dese volvidoàpelaàe p esaà Gold Fluvium – 
Consultores em Engenharia, Lda. à eà foià dese volvidoà e t eà Outubro de 2015 e 
Fevereiro de 2016, sendo constituído pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico 

 Relatório Síntese 

 Anexos e Peças Desenhadas 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Plano de Lavra. 

Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado um Aditamento ao EIA e o RNT 
reformulado, datados de fevereiro de 2017, e Elementos Complementares 
relativos à Paisagem, Geologia e Geomorfologia e Recursos Hídricos, datados de 
maio de 2017. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram 
relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, 
superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto em apreço.  
 

2. Procedimento de Avaliação  
O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do projeto de 
execução. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou 
necessário a solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do 
Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro. 

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado 
que, de uma maneira geral, a informação contida no Aditamento dava 
resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA em 10 de abril de 2017. 

 Solicitação de elementos complementares relativos à Paisagem, Geologia 
e Geomorfologia e Recursos Hídricos Subterrâneos. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram 
presentes alguns representantes da CA (APA, ICNF, LNEG, ISA/CEABN e 
DGEG), do proponente, e da equipa que elaborou o EIA. 
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4. Solicitação de Parecer Externo à Câmara Municipal de Monchique e à Junta 
de Freguesia de Alferce. Tendo sido recebido o parecer do Município de 
Monchique que consta do Anexo 3. 

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias 
úteis, de 18 de abril a 17 de maio de 2017. 

6. Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos 
complementares, bem como a consulta dos elementos do Projeto, com o 
objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 
serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi 
efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA. Assim, a APA/ ARH-N emitiu parecer sobre Recursos 
Hídricos e Qualidade da Água, incluindo Domínio Hídrico, APA/DGA emitiu 
parecer relativo ao Ambiente Sonoro, o ICNF sobre os Sistemas Ecológicos, 
a DGPC sobre Património Cultural, a CCDR ALG sobre a Socioeconomia, 
Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo, o LNEG 
sobre Geologia e Geomorfologia, a DGEG sobre a justificação e objetivo do 
projeto e o ISA sobre a Paisagem. 

7. Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

 

3. Antecedentes 
Considerando o referido na informação disponibilizada, relativamente aos 
antecedentes do processo, indicam-se as diligências efetuadas:  

- Em 2010 a Sifucel solicitou à DGEG um pedido de prospeção e pesquisa para 
u aà eaàdesig adaàpo à Corte Pequena ,àpedido esse que foi aprovado, com 
respetiva publicação em Diário da República, a 09 de Agosto de 2011, com o 
Aviso n.º 15 635/2011.  

- A 31-10-2013 a Sifucel pediu à DGEG a extinção do processo, tendo solicitado 
um pedido de exploração experimental (concessão experimental), para a 
mesma área, com o nome de Corte Pequena – Monchique, com número de 
processo MNPCDI113.  

- Em 11/12/2013, a DGEG solicitou à Câmara Municipal de Monchique uma 
reunião para apresentar e auscultar a autarquia sobre o referido pedido de 
concessão experimental, não tendo obtido resposta por parte da referida 
autarquia. Em 27/12/2013, a DGEG enviou para a câmara municipal o projeto 
de exploração experimental para esta autarquia se pronunciar sobre o mesmo. 
Em 16/09/2014 e em 29/04/2015, a DGEG reiterou a pronúncia da referida 
autarquia. Face à ausência de resposta, a DGEG acabou por nunca se 

Comentário [DSMP2]: Carapitotas 

Comentário [DSMP3]: Não houve 
qualquer aprovação do pedido mas 
sim a divulgação pública desse pedido 
a fim de quaisquer interessados e 
contrainteressados se poderem 
manifestar. 

Comentário [DSMP4]: Este é um 
novo pedido para uma área de muito 
menor dimensão 
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pronunciar sobre o pedido de exploração experimental, o que levou a Sifucel a 
decidir avançar com a elaboração de um EIA.  

No contexto do RJAIA, a Sifucel entregou em 09/05/2016, na DGEG, o EIA da Mina 
de Corte Pequena, o qual foi remetido para a APA em 18/05/2016, para efeitos de 
instrução do procedimento de AIA.  

A APA considerou que, não obstante o projeto ter uma área de exploração inferior 
aos limiares estabelecidos para esta tipologia de projeto quer no anexo I quer no 
anexo II do RJAIA, encontra-se abrangido pelo referido diploma, com base no 
resultado da análise caso a caso, efetuada por esta Agência, nos termos do 
disposto na alínea b), ii) do n.º 3 do artigo 1º, do mencionado diploma, pelo que 
em 24/10/2016 iniciou-se respetivo procedimento de AIA. 

 

4. Localização, Justificação e Descrição Sumária do 
Projeto 
O projeto em avaliação localiza-se na freguesia de Alferce, concelho de 
Monchique, distrito de Faro. 

De acordo com a informação disponibilizada, no que respeita à justificação do 
projeto é referido que com a exploração da mina de Corte Pequena, o proponente 
pretende obter sienito nefelínico, considerado um material inerte raro, de alta 
qualidade, com características químicas e composição mineralógica direcionadas 
principalmente para a indústria do vidro, sendo que poderá também ser aplicado 
noutras indústrias, nomeadamente na da cerâmica, cimentos cola, rebocos, 
fundição e tintas. O proponente pretende, por um lado, desenvolver novos 
produtos no âmbito da beneficiação de sienito nefelínico, capazes de satisfazer 
outros mercados e, por outro, garantir a manutenção das características dos 
produtos que já comercializa. 

A área total da concessão é de cerca de 17.3592 ha, sendo referido que a área de 
exploração efetiva de sienito nefelínico, sem margens de segurança e área afeta aos 
anexos mineiros, será apenas de 5,9 ha. 

 A exploração será implementada em duas fases: 

 Fase 1 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona a Sul e de 4 pisos na 
zona Norte, e o consequente aprofundamento até a cota normalizada da 
exploração. 

 Fase 2 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona Este e 6 pisos na 
zona Oeste, e o consequente aprofundamento até a conta normalizada da 
exploração. 

Comentário [DSMP5]:  As reuniões 
entre a Câmara e a DGEG  e os 
pedidos de parecer respeitam à 
ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS e não ao 
projeto de exploração que à partida 
tem de ser objeto de AIA face à sua 
localização em área sensível. 
Não é pois passível de se inferir que a 
elaboração do EIA decorra de 
qualquer não pronúncia. 

Comentário [DSMP6]: Pois a 
exploração ocorre em área sensível – 
Rede Natura. 
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A área total ocupada pelos anexos da exploração é de cerca de 2 038 m2, contemplando 
a zona da unidade de britagem, zona de stock, instalações sociais e uma zona destinada 
a pequenas reparações de equipamentos. Esta área situa-se dentro da área 
concessionada para a indústria mineira. 

A exploração irá desenvolver-se a céu aberto com recurso a explosivos num ciclo 
produtivo convencional com as seguintes etapas principais: desmontagem e 
decapagem, desmonte, remoção, expedição. 

… 

 

5. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, o 
projeto insere-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monchique e no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) com o mesmo nome (código PTCON0037) (RCM n.º 
142/97 de 28 de Agosto), e em Estrutura Regional de Proteção e Valorização 
Ambiental.  

A área está incluída na Unidade Territorial — Serra e nas Subunidades Territoriais 
de Espinhaço de Cão/Monchique e de Monchique, onde prevalecem as estratégias 
de gestão florestal e aproveitamento turístico da Serra, em articulação com as 
características locais, da paisagem, natureza, clima e potencialidades termais; a 
salvaguarda dos valores e recursos naturais das áreas da Rede Natura 2000 a par 
do desenvolvimento de uma estratégia de dinamização económica das áreas 
rurais, apoiada na promoção turística, nas atividades agroflorestais e indústrias 
afins e no artesanato. 

Os objetivos de conservação da natureza devem estar articulados com as políticas 
de desenvolvimento rural na elaboração das Intervenções Territoriais Integradas 
dos Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 de Monchique, 
Caldeirão, Barrocal e Costa Sudoeste.  

Está também previsto o Programa de exploração e valorização de rochas 
ornamentais (Brecha do Algarve e Sienito de Monchique). 

Em termos de Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), esta 

área inclui-se nas Categorias de Unidades Ecológicas e Graus de Prioridade de 

Conservação 1+2 referentes a MATAGAIS + MEDRONHAIS. 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) - 
Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de outubro. 

No PROF a mina localiza-se numa zona crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios e de acordo com a carta de risco de incêndio, a área da concessão localiza-se 

em zona de risco de incêndio extremo a muito elevado. 

Comentário [DSMP7]: Acrescentar:  
utilizando as melhores técnicas 
disponíveis e, caso  necessário , 

Comentário [DSMP8]: É ainda de 
acrescentar: Refira-se ainda  que nos 
recursos a explorar, para além dos 
feldspatos e dos feldspatoides de alta 
qualidade, poderão ainda vir a ter 
importância a existência de terras 
raras que poderão vir a apresentar 
teores passíveis de valorização 
económica. 
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 Plano Diretor Municipal de Monchique (PDMM) - Aviso n.º 25475/2008, de 
22 de outubro de 2008, republicado pelo aviso n.º 26493/2008 de 5 de novembro.  

Na carta de ordenamento, a área da mina localiza-se em Espaço Florestal (artigo 26.º) 

onde não se encontra contemplada a exploração de recursos minerais metálicos e não 

metálicos. O artigo 41.º do regulamento, referente à indústria extrativa, refere que 

esta classe de espaço engloba duas categorias (pedreiras devidamente registadas e as 

áreas delimitadas na carta de ordenamento como potencial extração de sienito 

nefelínico), que não abrangem a área desta mina. 

“egu doà aà Ca taà deà Co di io a tes,à aà eaà daà i aà à a a gidaà pelaà Área de 

proteção a captações públicas à eà po à Reserva Ecológica Nacional à aà tipologiaà
Cabeceira de linhas de água ,à o espo de teà à ovaà tipologiaà ‘EN,à Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos .à 

De acordo com a carta da REN, em vigor, do concelho de Monchique, a área da 
mina de Corte Pequena encontra-se na sua totalidade inserida em área classificada 
como REN, não se encontrando a REN delimitada por ecossistemas conforme 
prevê o Regime Jurídico da REN, o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

A área da mina não afeta solos classificados como Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

 

6. Análise Específica dos Fatores Ambientais 
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações 
contidas no EIA e na informação complementar solicitada pela CA, na visita ao 
local e informações recolhidas durante o procedimento de avaliação e consulta 
pública, considera-se como fator ambiental determinante os Sistemas Ecológicos, 
considerando-se como fatores ambientais relevantes os Recursos Hídricos, 
Paisagem e Socioeconomia.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Património Cultural, 
Geologia e Geomorfologia,  Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Solos e Ocupação 
do Solo. 

6.1. Sistemas Ecológicos 
O terreno insere-se em área do Sítio Rede Natura 2000 de Monchique e ZPE 
Monchique. 

O Programa Sectorial da Rede Natura 2000 é um instrumento de gestão do 
território, de gestão da biodiversidade que visa a salvaguarda e valorização dos 

Comentário [DSMP9]: Refira-se 
que no âmbito  do PDM, os recursos 
geológicos integram as condicionantes 
sendo os recursos hidrominerais 
contemplados no  artigo 13.º e as 
massas e depósitos minerais no artigo 
18.º.. Refira-se ainda que no tocante 
ao uso do solo a atividade e os 
recursos geológicos estão 
contemplados nos artigos 41.º e 42.º 
sendo de sublinhar o n.º 3 do artigo 
41.º, pela sua natureza de permissão 
desta atividade em todas as classes de 
espaço, que se transcreve: 3 — As 
explorações deverão localizar-se 
preferencialmente nas vertentes 
expostas a norte e nas áreas indicadas 
na planta de ordenamento. 
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Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE), bem 
como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável. 

O prédio sobre o qual incide a pretensão recai, como dissemos, em áreas da Rede 
Natura 2000, mais especificamente na área abrangida pelo sítio PTCON0037 – 
Monchique; e pela Zona de Proteção Especial (PTZPE 0037 – Monchique). 

Os sistemas dominantes são florestas, áreas agro silvo pastoris e áreas de matos e 
pastagens naturais, mas adquirem também enorme importância habitats 
associados às linhas de água e aos afloramentos rochosos. 

Constituem objetivos dos citados instrumentos, contribuir para assegurar a 
manutenção da biodiversidade através da conservação e do restabelecimento dos 
habitats naturais da flora e fauna selvagens num estado de conservação favorável 
no território nacional, da proteção, da gestão e controlo das espécies, bem como 
da regulamentação da sua exploração, tendo em conta as exigências ecológicas, 
económicas, sociais, culturais e científicas. 

As orientações de gestão, constantes na ficha de caracterização deste Sitio da 
RN2000 (PTCON0037), são dirigidas fundamentalmente para a manutenção do 
mosaico silvo-pastoril e a utilização de boas práticas agrícolas que contribuam 
para o aumento das populações de espécies-presa, para a reconversão de 
povoamentos florestais de espécies exóticas; para a regeneração natural da 
floresta; assegurar a manutenção do mosaico silvo pastoril e o incremento de 
sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação, em 
particular de espécies e de habitats, onde importa que as intervenções não afetem 
a perda de biodiversidade, estando o Estado Português obrigado, pela diretiva 
Aves, a assegurar a proteção de aves incluídas no Anexo I. A conservação das 
linhas de água, a manutenção da integridade do leito e margens e o controlo das 
fontes de poluição, são eixos fundamentais para a preservação e dos ecossistemas 
ribeirinhos e consequente melhoria da qualidade da água 

São considerados fatores de ameaça à sustentabilidade do Sítio Monchique desde 
logo a exploração florestal com espécies de crescimento rápido (eucalipto) e 
inerentes consequências sobre a vegetação autóctone, e ainda o aumento da 
perturbação humana e a exploração de inertes. 

O projeto em análise desenvolve-se por áreas para as quais, quando da 
caracterização do Sítio Rede Natura 2000 de Monchique, foram indicados efetiva 
ou potencialmente habitats de interesse conservacionista nomeadamente: 

 6310(Montados de Quercus spp. de folha perene)+ 8220(Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação casmofítica +9240(Carvalhais ibéricos de Quercus 
faginea e Quercus canariensis )+ 9260(Florestas de Castanea sativa) + 
9540(Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógeos endémicos) 
+92BO(Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes 
mediterrânicos com Rhododendron ponticum, salix e outras espécies); 

Comentário [DSMP10]:  Refira-se 
no entanto que a exploração de 
recursos minerais é, à partida, uma 
atividade compatível na Rede Natura 
conforme Orientações da Comissão 
Europeia   (cfr. Orientações da 
Comissão Europeia sobre a  realização 
de novas actividades extractivas não 
energéticas em conformidade com os 
requisitos da rede Natura 2000 -  
http://ec.europa.eu/environment/nat
ure/natura2000/management/docs/n
eei_report_pt.pdf)  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
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 4020*(Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
- habitat prioritário de grande importância como refugio da biodiversidade e 
contribui para a regulação do ciclo da água);  + 4030(Charnecas secas 
europeias) + 6420* (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea) + 9540 (Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia – 
protegidas pelo DL n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL n.º 155/2004, 
de 30 de junho.  

São ainda de possível ocorrência 5230* e 5330 

 

 

As manchas indicadas no mapa são áreas classificadas como de ocorrência potencial 

e/ou efetiva dos habitats indicados 

A verificação da existência destes habitats no local ficou altamente comprometida 

pelas intervenções que os promotores desenvolveram no local antes deste processo 

de AIA, com afetação direta dos mesmos. Tal facto é facilmente perceptível na 

cartografia anexada pelos promoto esà e à ueà à o side adaà o oà à eaà
des atada a haà o à deà osaà oà apaà a exadoà peloà p o oto à aà eaà
intervencionada, resultando daí uma certa desvalorização dos impactes ambientais 

atribuíveis ao projeto.  De qualquer modo e apesar da desmatação efetuada foi 

possível confirmar regeneração natural de interesse conservacionista. Comentário [DSMP11]: Caso tenha 
havido uma intervenção passível de 
penalização ela deve ser aplicável à 
situação em concreto e não deve ser 
critério penalizador na apreciação do 
presente projeto. 
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Carta extraída do EIA, indicando a cor-de-rosa asà Á easàDes atadas . 

A exploração pretendida irá claramente constituir um forte fator de perturbação e de 

alteração do meio natural, atribuível diretamente à extração de inertes, à sua 

britagem, e também à sua expedição para fora do local, com consequências diretas 

sobre a vegetação a flora e a fauna. Terá impactes indiretos não só sobre os mesmos 

descritores mas também sobre outras atividades económicas e sobre a população, 

constituindo uma – a incompatibilidade com uma crescente atividade turística é 

notória, salientando-se a afetação da Via Algarviana, importante vetor de 

desenvolvimento local.  

Todos estes impactes são sinergicamente potenciados de forma negativa com outras 
atividades existentes no território, para além de criarem uma abertura de precedente 
para este tipo de atividade que se entendeentendemos ser pouco consentânea com a 
sustentabilidade como Sítio Rede Natura e como ZPE   

No Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve, insere-se na Sub- Região 
Homogé eaà “e aàdeàMo hi ue . 

Comentário [DSMP12]: Reitera-se 
a compatibilidade da existência de 
exploração de recursos minerais com 
a Rede Natura (cfr. Orientações da 
Comissão Europeia sobre a  realização 
de novas actividades extractivas não 
energéticas em conformidade com os 
requisitos da rede Natura 2000 -  
http://ec.europa.eu/environment/nat
ure/natura2000/management/docs/n
eei_report_pt.pdf)  
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_pt.pdf
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O coberto vegetal que subsiste na área constitui um estrato arbustivo com alguma 
densidade, maioritariamente formado por carrascal com unidades dispersas de 
sobreiros (Quercus suber) e de jovens pinheiros-bravos (Pinus pinaster) e eucaliptos 
(Eucalyptus globulus). 

O elemento florístico mais relevante identificado em campo é a gilbardeira (Ruscus 
aculeatus), que se encontra listada no anexo B-V (Espécies animais e vegetais de 
interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser 
objeto de medidas de gestão) do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005,de 24 de fevereiro (transpõe para a ordem 
jurídica interna as diretivas aves e habitats). 

Oà leva ta e toàap ese tadoà osà Ele e tosàádi io ais àap ese taà la a e teàu aà
área importante de sobreiro, espécie protegida por lei, para além de espécies 
florísticas na área de intervenção e/ou envolvente imediata com elevado estatuto de 
proteção 

Na ZPE e ao nível da distribuição de espécies, ocorrem as espécies Hieraaetus fasciatus 
(Águia de Bonelli) e Aquila chrysaetos (Águia Real), a qual em termos europeus, 
encontra-se na categoria SPEC 3 (SPEC corresponde a Species of European 
Conservation Concern - espécies que suscitam preocupações de conservação a nível 
europeu). Em Portugal apresenta o estatuto de "Em Perigo" no Livro Vermelho de 
Vertebrados, todavia aparentemente a população nacional encontra-se estável ou com 
tendência para um ligeiro incremento. É uma ave que em Portugal prefere claramente 
as áreas montanhosas e com menor pressão humana para nidificar.  

Estas rapinas, muito fiéis ao seu território, vivem normalmente no mesmo sítio 
durante toda a vida. Os pares são fiéis ao seu sítio de reprodução. O território das 
águias (sítio da nidificação e zonas de caça) correspondem ao domínio vital do casal e 
representam áreas de dimensão alargada. 

De acordo com a localização de ninhos feita pelo ICNF (não divulgável por questões de 
proteção da espécies), assim são definidas Áreas Prioritárias para a Avifauna como se 
vê na cartografia anexa. Há contudo ninhos localizados fora destas Áreas prioritárias. O 
território vital das espécies é extenso e abrangerá por certo áreas afetadas pela 
presente proposta de intervenção (há ninhos localizados a cerca de 3000 metros do 
local) 
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A identificação de impactes feita pelo Estudo não é exaustiva e tende a ser 
desvalorizadora. 

Identifica os impactes diretos na vegetação e flora mas dá como consumada a 
destruição direta efetuada antes deste processo de avaliação não a valorizando 
negativamente na identificação e valoração de impactos ambientais. Essa tendência de 
desvalorização é mais sentida no que se refere à fauna em geral. 

Tem conceitos como por exemplo considerar a recolonização do espaço após a 
desativação do projeto um impacte positivo com que não concordamos. É sim 
claramente um impacte negativo a destruição direta de habitats e sua redução para a 
mais diversa fauna. Após a desativação podemos falar sim em minimização. 

Não considera os impactes, e/ou desvaloriza–os, decorrentes da perturbação do meio 
em qualquer das fases do empreendimento, não só pela presença humana, como pelo 
ruído da exploração e produção de poluição atmosférica. 

De uma forma geral desvaloriza os impactes considerando-os de pequena magnitude, 
não tendo deste modo em conta o elevado valor conservacionista do local como ponto 
de partida. 

Em suma, tendo em conta:considera-se que o projeto tem impactes diretos e indiretos 
muito significativos e não minimizáveis sobre a vegetação, flora e fauna, e também 
sobre habitats com estatuto prioritário de conservação, contrariando as orientações 
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de gestão do Programa Setorial da Rede Natura 2000 e a sua importância 
conservacionista. 

 

6.2. Socioeconomia 
O concelho de Monchique é um concelho que tem como atividades económicas 
tradicionais a extração transformação e comercialização de pedra ornamental, 
extração de cortiça, produção florestal, produção de suínos, transformação de carnes 
(enchidos presuntos etc.), produtos agroalimentares artesanais, apicultura, exploração 
da água de Monchique, termas, gastronomia e historicamente o turismo de paisagem.   

I po taà ealça à ueà àexpectável que se verifique uma degradação da paisagem com 
oàdese ola àdaàexplo açãoà ,àoà ueàvaiàpe tu a àdi eta e teàaà ualidadeàdeàvidaàdasà
populações vizinhas e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, tem como 
referência a paisagem como o maior valor económico da região.  

A forte visibilidade e as modificações que vão ser introduzidas, vão alterar 
sig ifi ativa e teàaà i age àpad o izadaàdaào igi alà se aàdeàMo hi ue,ào deàosà
valores ambientais e culturais se têm reinterpretado permanentemente numa 
inteligente e consistente relação de equilíbrio espacial e temporal.  

Nas últimas décadas as atividades lúdicas e turísticas têm conseguido com sucesso 
cativar e explorar novos nichos de mercado, associados ao turismo de paisagem, 
refletindo-se no alojamento classificado e local, percursos (via Algarviana) e trilhos de 
natureza, observação de espécies, gastronomia etc. 

Ao nível da socioeconomia com a exploração da mina a céu aberto, de sienito 
nefelínico vão ser criados 10 postos de trabalho que de alguma forma poderão dar 
empregabilidade à população local gerando por isso efeitos diretos e indiretos 
positivos na economia local. 

A matéria-prima da pedreira será quase na sua totalidade expedita para Rio Maior 
onde se espera vender para o estrangeiro cerca de 70%, com efeitos positivos ao nível 
exportações em termos globais. 

No entanto pelo reduzido postos de trabalho que serão criados a nível regional e local, 
ãoàseà o side aà ueàoài pa teàglo al,àe àte osàso ioàe o ó i os,àsejaà positivoàeà

muito sig ifi ativo ,à o oà à afi adoà oà do u e to,à asà si à positivoà eà pou oà
significativo.  

Necessariamente deverá haver o cuidado de se avaliar quais as interferências positivas 
ou negativas para outras atividades económicas instaladas na região, também elas 
geradoras de emprego. 

Existem impactes negativos que foram menosprezados. As funções importantes que 
desempenham a paisagem, a nível cultural, ecológico, ambiental, social, é um recurso 
que favorece a atividades económica e que a sua salvaguarda gestão e ordenamento 

Comentário [DSMP13]:  
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adequado pode contribuir para a criação de postos de trabalho nomeadamente as 
relacionadas com o turismo. Importa referir também que para as populações locais, a 
paisagem reúne experiencias e aspirações com riqueza de significados e símbolos que 
expressam pensamentos ideias e emoções muito variadas herdadas de geração em 
geração, uma componente imaterial que e reflete a identidade dos seus habitantes. 

A exploração a céu aberto de uma pedreira para além do precedente que se vai criar, 
vai corromper e vulgarizar uma paisagem cujos valores ambientais e culturais são 
amplamente reconhecidos e divulgados em termos turísticos para o Algarve. 

Neste sentido, ao nível do descritor socioeconomia os impactes serão positivos, pouco 
significativos, se nos concentrarmos simplesmente no efeito indutor dos 10 postos de 
trabalho que irão ser criados diretamente na região. No entanto, Mas se 
considerandormos as consequências (diretas e indiretas) para outras atividades 
económicas que vivem da imagem do território, os impactes poderão ter 
consequências fortemente penalizadoras para a região do Algarve, sobretudo em 
termos internacionais, o que constituirá  um  impacte negativo significativo não 
minimizável.  

 

6.3. Recursos Hídricos  
No que se refere à caracterização da situação de referência o local de implantação da 
mina da Corte Pequena situa-se no maciço subvulcânico de Monchique. Trata-se de um 
maciço ígneo alcalino, datado do Cretácico, constituído essencialmente por sienito 
nefelínico de grão médio a grosseiro de composição relativamente uniforme. Existem 
ainda brechas ígneas, traquíticas e sieníticas.  

As rochas encaixantes são xistos e grauvaques datados do Carbónico, que o maciço 
intruiu e metamorfizou, originando metagrauvaques, metaquartzitos, corneanas negras 
e xistos mosqueados (Alves, 1969-70; Canilho et al., 1978 e Gonçalves, 1967). 

O maciço de Monchique ocupa uma área de cerca de 63 km2, tem uma forma 
aproximadamente elíptica, com orientação WSW-ENE. As rochas ígneas elevam-se em 
dois picos principais: Fóia (902 m) e a Picota (774 m), próximo do local de implantação 
da mina em estudo. Os dois picos estão separados por um vale de fratura com 
orientação NE-SW.  

A estrutura geral de um maciço eruptivo é constituída essencialmente por uma zona 
superior de alteração (arenização), sobreposta a uma zona fraturada, devido à 
descompressão do maciço. Apesar desta fraturação diminuir com a profundidade, por 
vezes ocorrem fraturas profundas, com elevada permeabilidade e grande extensão.  

Na área a explorar na 1ª fase afloram essencialmente solos de natureza arenosa 
resultantes da alteração do maciço, enquanto na zona a explorar na 2ª fase, existem 
afloramentos significativos do maciço rochoso, intensamente fraturado. 

Comentário [DSMP14]:  

Comentário [DSMP15]: Ao 
pressuposto dos postos de trabalho  
deve ser acrescentado o valor deste 
recurso raro  e ainda um eventual 
potencial pela existência de outros 
elementos cuja escassez a nível global 
podem possibilitar a respetiva 
valorização o que obviamente não é 
negligenciável 

Comentário [DSMP16]: Carece de 
demonstração especifica esta 
afirmação que não prospetiva para o 
território a complementaridade das 
dife e tesàatividasàe o ó i as… 
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Do ponto de vista hidrogeológico, esta zona está inserida na massa de água 
subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve. Os 
aquíferos existentes estão associados a áreas de alteração, com uma componente 
arenosa relativamente elevada e as zonas de fraturação.  

A análise dos dados das captações existentes na proximidade da área de intervenção 
indicam a existência provável de um aquífero livre poroso subsuperficial, instalado nas 
zonas de alteração (eluviões e coluviões) cuja água é captada através de minas, poços 
e furos de pequena profundidade. Além deste existirá um aquífero fraturado mais 
profundo, associado à zona fraturada de descompressão do maciço, do tipo 
semiconfinado a confinado (TARH, 2014).   

A recarga do aquífero superior livre será efetuada provavelmente através da infiltração 
direta da precipitação nas fraturas existentes nas formações rochosas aflorantes e 
ainda através de zonas de acumulação de sedimentos, relativamente permeáveis, 
resultantes da alteração do maciço rochoso. A recarga do aquífero semiconfinado é 
efetuada por drenância do aquífero superior. De acordo com o PGBH das ribeiras do 
Algarve (MAOT, 2012), a taxa de recarga média anual é de cerca de 7% da precipitação 
média anual. A recarga dá-se nas zonas de maior cota, a piezometria parece 
acompanhar a topografia, com gradientes hidráulicos elevados. A descarga ocorre 
quando a superfície livre intersecta a topografia, dando origem a nascentes (TARH, 
2014).  

Estes aquíferos são pouco produtivos, tendo como referência uma escala regional, com 
caudais da ordem de 1 l/seg, podendo atingir 2 a 3 l/seg em captações associadas a 
zonas de maior fraturação. Apesar da sua dimensão à escala regional, no entanto são 
importantes a nível local. De referir que constituem a principal origem de água para 
abastecimento público ao concelho de Monchique, existindo ainda numerosas minas, 
poços e furos de pequena profundidade, particulares, cuja água é utilizada para rega e 
/ou consumo humano, que estão a captar nesta massa de água. O local de implantação 
da mina da Corte Pequena situa-se na zona de proteção alargada das captações 
públicas que abastecem a povoação do Alferce (duas minas, um furo horizontal e um 
furo vertical) e consequentemente atinge a sua zona de recarga. 

Relativamente à qualidade da água subterrânea, esta apresenta uma fáceis 
hidroquímica bicarbonatada calco-sódica. Os dados escassos de qualidade da água do 
maciço de Monchique, indicam por vezes, alguma contaminação orgânica, em alguns 
locais onde o poder depurador do solo é insuficiente, ou em zonas de afloramento de 
maciço rochoso fraturado, de elevada vulnerabilidade à poluição.  

A caracterização da situação de referência do EIA, é muito resumida, não sendo 
apresentado com detalhe um modelo hidrogeológico concetual que poderia explicar 
de forma mais pormenorizada o funcionamento desta massa de água a nível local, e 
cujo conhecimento enriqueceria o EIA, tornando mais exata a avaliação de impactes.  

Comentário [DSMP17]:  
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As medições dos níveis piezométricos apresentados no EIA, são pouco fiáveis, uma vez 
que é referido que foram efetuadas pelos proprietários, pelo que não se sabe como foi 
efetuada a medição e também não é referido qual o tipo de captação e suas 
características. Os dois pontos que são referenciados como fazendo parte do SNIRH, 
um deles não existe neste inventário (578/78) e o outro está noutra massa de água, 
que não tem relação hidrogeológica com a área em estudo. 

Em termos de Avaliação de impactes, os principais impactes negativos sobre os 
recursos hídricos subterrâneos decorrentes da exploração são essencialmente: 

 , a eventual exposição do nível freático, caso seja retirado o maciço rochoso 
que constitui o aquífero, aumentando a vulnerabilidade deste à poluição e 
diminuindo a capacidade de armazenamento; 

 . Oo risco de contaminação da água subterrânea, durante a exploração, devido 
a óleos ou combustível das máquinas, eventuais derrames acidentais de óleos 
ou combustível e ainda a resíduos de explosivos. Esta contaminação poderá 
ocorrer através da água que existirá dentro da exploração e que se venha a 
infiltrar ou, da água descarregada na linha de água (como previsto no plano de 
lavra), que passa junto às captações públicas e que também se infiltre;.  

 A diminuição da recarga do sistema aquífero após a recuperação das áreas 
exploradas, caso o material de enchimento tenha uma permeabilidade 
reduzida. 

 
6.4. Ambiente Sonoro  
O estudo apresenta uma caracterização do ruído ambiente atual, tendo por base 
medições realizadas em 2 pontos, junto aos recetores sensíveis (habitações) mais 
próximos do limite da exploração. 

Foram obtidos valores para os indicadores de ruído de longa duração que não 
ultrapassaram 45 dB(A). 

No que respeita à Avaliação de impactes as previsões de ruído da situação futura 
decorrente do projeto foram obtidas com recurso a software específico (CadnaA), 
tendo sido consideradas as fontes emissoras de ruído devido à laboração da mina (área 
do estabelecimento industrial e as 2 zonas de extração), juntamente com o acréscimo 
induzido de tráfego rodoviário.  

 

Pontos de 
avaliação 

Ld Lden LAeq,RA,diurno-
LAeq,RR,diurno 

P1 
47.3 46.8 4 
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P2 
49.2 48.3 5 

 

Os dados obtidos no estudo indicam assim que, embora se prevejam acréscimos de 
ruído no período diurno de laboração da mina, não se prevê a ultrapassagem dos 
valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007), pelo que 
os impactes são considerados negativos mas pouco significativos. 

 

6.5. Qualidade do Ar 
O concelho de Monchique não possui fontes de emissão atmosférica relevantes, pelo 
que a introdução da mina no local em causa vai gerar impactes negativos mesmo que 
temporários. Os resultados das medições de controlo da qualidade do ar efetuadas 
concluem pelo cumprimento dos valores limite legislados. 

 

6.6. Património Cultural 
Para a caracterização da situação de referência procedeu-se numa primeira fase è 
recolha de informação relevante sobre a área do projeto através do levantamento 
bibliográfico, toponímico, fisiográfico e geomorfológico. Posteriormente realizou-se o 
trabalho de campo no qual se procedeu ao reconhecimento dados recolhidos durante 
a pesquisa documental, constatação de indícios toponímicos e fisiográficos que 
apontassem a presença no terreno de outros vestígios não detetados na bibliografia, à 
recolha de informação oral e à prospeção arqueológica sistemática das áreas a afetar 
pelo projeto.  

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e á fase em que este foi 
apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Quanto à geomorfologia o projeto implanta-se no maciço de Monchique, localizado no 
sudoeste português. A presença simultânea de topos de considerável altitude, de vales 
com significativo grau de encaixamento, as inúmeras linhas de água e a profusão de 
nascentes naturais, conferem ao território marcas originais no contexto regional. Estas 
características, a par dos solos espessos, permitiram criar uma paisagem agrária em 
terraços, sempre verdejante e explorada de forma intensiva durante todo o ano, 
proporcionando deste modo condições à fixação do homem. 

É apresentado um enquadramento histórico e arqueológico do concelho de 
Monchique com base na pesquisa bibliográfica. Não foram identificadas ocorrências 
arqueológicas na área de implantação do projeto, sendo que os sítios arqueológicos 
mais próximos localizam-se a mais de 2 km. Assim na área envolvente registam-se 4 
sítios: Alferce (CNS 1846), necrópole da Idade do Bronze onde apareceram vestígios do 
Neolítico); Cruz da Picota (CNS 2260), sepultura da Idade do Bronze); Pé da Cruz (CNS 
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2288), via romana, correspondente a um troço que ligava Caldas de Monchique a 
Monchique) e Castelo de Alferce (CNS 1283). 

Destaca-se este último que corresponde a um povoado fortificado de altura, 
reocupando, a partir do século V, um povoado da Idade do Bronze, tendo uma 
continuidade de ocupação, pelo menos até ao período emiral, e tendo uma função de 
hisn-refúgio, no início da época islâmica.  

Situa-se num cabeço com uma altura máxima de 488 metros e com uma área total 
com pouco mais de dois hectares, possuindo boas condições naturais de proteção e 
uma ampla visibilidade, sendo um ponto central e uma marco na paisagem 
envolvente. Encontra-se na proximidade a dois importantes cursos de água da região, 
as ribeiras de Monchique e de Odelouca, que efetuam a ligação entre a zona serrana e 
o litoral.  

Para além de serem visíveis as ruínas de um hisn muçulmano no seu topo,  com 
muralhas pétreas com cerca de dois metros de espessura, que configuram um fortim 
de planta sub-quadrangular, ou pentagonal irregular, que ocupa uma área de 1400m2 e 
que possui, pelo menos, duas torres de ângulo, assim como uma cisterna no seu 
interior, possui evidências de mais dois recintos amuralhados  

O sítio está classificado como SIP - Sítio de Interesse Público, através da Portaria n.º 
429-A/2013, DR, 2.ª série, n.º 123 (suplemento), de 28-06-2013. 

Segundo o EIA o projeto implanta-se numa área serrana, onde alternam zonas de 
bancadas com afloramentos e zonas com coberto vegetal arbustivo e arbóreo, a par de 
uma rede de povoamento disperso. As prospeções na área do projeto decorreram 
assim sem grandes condicionalismos, tendo sido possível, em grande parte da área, a 
realização de percursos lineares.  

Grande parte da área caracteriza-se por ser encosta, correspondendo os limites Oeste 
a cristas de maior altitude, descendo para um pequeno vale. Esta área apresenta boas 
condições de visibilidade do solo, embora com alguma vegetação rasteira que cresce 
junto dos afloramentos, em zonas onde ocorre algum sedimento, na restante área 
surgem os blocos ou bancadas à superfície. Os trabalhos de prospeção tiveram 
particular atenção aos referidos afloramentos no sentido de despistar eventuais 
gravuras rupestres. 

Em resultado destes trabalhos não foram identificadas ocorrências patrimoniais. 

Relativamente à Avaliação de Impactes, aA implementação do projeto implica 
genericamente ações potencialmente geradoras de impactes como a desmatação, a 
movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de 
zonas de descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da lavra da 
mina. 
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Segundo o EIA, tendo em conta os dados obtidos não se prevê que estas ações afetem 
direta ou indiretamente com ocorrências patrimoniais conhecidas, não resultando, 
desta forma, em impactes negativos. 

Considerando a distância dos sítios identificadas em relação ao projeto não se prevê 
que ocorram impactes negativos sobre os mesmos. 

 

6.7. Geologia e Geomorfologia 
No que se refere à Geologia, Oo Maciço de Monchique localiza-se na parte ocidental 
do Algarve, apresenta uma forma sub-elíptica, com eixo maior de aproximadamente 
16km, entre Zanganilha (Marmelete) e Quinta (Alferce), com orientação WSW-ENE, e 
um eixo menor com cerca de 6km, entre Quinta das Hortênses (Caldas) e as 
proximidades de Alcaria do Peso. É um maciço constituído essencialmente por sienito 
nefelínico, de grão média a grosseiro, com uma composição mineralógica 
relativamente uniforme. Este tipo litológico ocupa cerca de 95% da área do maciço, 
constituindo o núcleo mais importante da Serra de Monchique com uma área 
superficial de aproximadamente 80 km2; de acordo com a proporção modal da 
nefelina, definem-se outros três subtipos para estas rochas: foiaítos (20-30% de 
nefelina), foiaíto-pulaskítos (10-20% de nefelina) e pulaskítos (<20% de nefelina) 
(Rock, 1982b). Por vezes o sienito nefelínico apresenta uma textura mais fina, mas a 
sua área de afloramento no maciço é restrita. O maciço de Monchique apresenta uma 
estruturação interna, zonada, constituída por dois tipos de sienitos nefelínicos, 
correspondentes aos domínios nuclear e marginal (González-Clavijo & Valadares, 
2003a; Santos, 1973). O núcleo do complexo alcalino é constituído por sienito 
nefelínico com geometria sub-elíptica, elevada homogeneidade textural e 
granularidade grosseira (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). A 
textura é heterogranular, hipidiomórfica, apresentando, por vezes, carácter fluidal 
(Terrinha et al., 2013). A associação mineralógica deste tipo de rochas é constituída 
por feldspato alcalino (ortose micro e cripto- pertítica), nefelina (por vezes com 
inclusões de hematite), piroxena (aegirina e aegirina-augite), biotite e esfena 
(González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). Segundo ainda os 
mesmos autores, o conteúdo em nefelina é superior a 20%, atingindo pontualmente 
os 40%. A envolver a unidade central, encontra-se um anel exterior e descontínuo de 
sienito nefelínico heterogéneo (González-Clavijo & Valadares, 2003a). No interior 
desta unidade, é possível reconhecer diferente fácies, não individualizáveis 
cartograficamente, que se distinguem entre si pelo teor de nefelina (inferior a 10%, 
atingindo pontualmente 20%), proporções relativas de minerais máficos 
(clinopiroxena, anfíbola, biotite) e granularidade (variando de muito fina a 
pegmatítica) (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). 
Relativamente à composição mineralógica, esta é semelhante ao domínio nuclear com 
a particularidade de apresentar anfíbola, maiores quantidades de clinopiroxena, 
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esfena, biotite e opacos e, ainda, apresentar no seu interior grandes encraves de 
corneanas (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha et al., 2013). 

O segundo tipo litológico mais abundante é constituído por brechas ígneas (do tipo 
traquítico e sienítico), ocupando cerca de 4,5% da área de intrusão (Rock, 1982b; 
Alves 1969-70; Gonçalves, 1967). Na serra de Monchique afloram ainda outras rochas 
básicas pouco comuns (essexitos, ankaratritos, etc..), não ultrapassando 0,5% de área 
de afloramento no maciço. Estes litótipos menores estão situados na unidade 
heterogénea de bordo do sienito e, também, em algumas ocasiões, entre esta e a 
unidade nuclear de sienitos nefelínicos (González-Clavijo & Valadares, 2003a; Terrinha 
et. al., 2013). 

O maciço de Monchique é constituído igualmente por uma rede filoneana, por vezes 
densa, constituída por distintos litótipos de rochas félsicas (traquitos, fonólitos, entre 
outras) e lamprófiros. 

O Maciço ígneo de Monchique, juntamente com o de Sines, pertence à província 
alcalina da Península Ibérica de idade cretácica superior (Rock, 1982a; Oliveira, 1984). 
Em termos de idade absoluta, têm sido atribuídas ao Maciço de Monchique distintas 
idades, aceitando-se atualmente o valor de 72 Ma (Valadares (2004) para a idade de 
cristalização dos sienitos nefelínicos. Os maciços de Sines e Monchique constituem a 
expressão magmática mais a sul do país que parece estar relacionada com a abertura 
do oceano Atlântico norte. O Maciço de Monchique é considerado o maciço ígneo 
alcalino mais importante da Europa e situa-se entre os maiores maciços de sienitos 
nefelínicos miasquíticos (dediciência em sílica) do mundo. 

O encaixante do Maciço de Monchique é constituído por xistos e grauvaques em 
sequência turbidítica, pertencentes à Formação da Brejeira incluída no Grupo do Flysh 
do Baixo Alentejo, de idade Vestefaliano (Oliveira et al., 1979). A estrutura que este 
apresenta encontra-se fortemente condicionada pela Orogenia Varisca, apresentando 
uma direção geral NW-SE com vergência para SW. À exceção dos extremos, onde a 
estrutura regional molda-se suavemente à forma do maciço, a estrutura varisca 
encontra-se truncada pelo complexo intrusivo, em que os contactos intrusivos se 
apresentam verticais ou com forte inclinação para o exterior do maciço. Assim, o 
maciço pode ser considerado como transversal à estrutura varisca apresentando 
contactos intrusivos no seu contacto (González-Clavijo e V. Valadares, 2003). 

A intrusão do maciço gerou em todo o seu redor uma auréola de metamorfismo de 
contacto. Esta auréola apresenta uma espessura constante de cerca de 200m, à 
exceção da zona NW do maciço, onde a banda de metassomatismo atinge cerca de 1 
km. As corneanas apresentam, por vezes, intenso metassomatismo que oblitera a 
estrutura interna dos metassedimentos, dotando-as de um aspeto maciço, elevada 
resistência física e tons negros (González-Clavijo e V. Valadares, 2003). 

O Maciço de Monchique está representado na Carta Geológica de Portugal, à escala 
1/200 000 (Oliveira, 1984) e na Carta Geológica da Região do Algarve à escala 1/100 
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000 (Manuppella, 1992). Mais recentemente González-Clavijo e V. Valadares (2003), 
pormenorizaram a cartografia geológica deste maciço. 

Relativamente à geologia local, a área do projeto localiza-se na unidade central e é 
composta por sienitos nefelínicos de grão médio a grosseiro. Macroscopicamente, o 
sienito nefelínico de Monchique é leucocrata, com tonalidade acinzentada, 
texturalmente é uma rocha fanerítica de grão médio a grosseiro, relativamente 
homogénea no seu conjunto, onde é possível destacar os feldspatos potássicos de 
hábito alongado e grãos castanho-avermelhados de nefelina, por vezes bem 
desenvolvidos. Pontualmente, observou-se a existência de sienitos nefelínicos com 
alguma alteração e intercalados por filões de microssienito, com predominância de 
feldspato alcalino. Estes sienitos apresentam inclusos, por vezes, xenólitos de rochas 
tipicamente de carácter mais básico. A sua representatividade é diminuta face à fácies 
litológica presente na área (sienito nefelínico homogéneo). O Grau de alteração é 
definido pela significativa alteração dos feldspatos alcalinos na superfície da rocha 
(argilitização). Este é mais intenso nas frentes expostas e nas superfícies de diaclases. 
Pontualmente, observa-se alguma oxidação dos minerais opacos. 

Através de material recolhido na área de estudo, foram realizadas lâminas delgadas 
para identificar os minerais constituintes do sienito nefelínico: maioritariamente é 
constituído por feldspato potássico (ortóclase), seguindo-se a nefelina e, em menores 
quantidades, aegirina-augita, esfena e biotite. Por vezes é possível identificar o 
feldspato potássico (ortóclase) muito alterado e com macla de Carslbad, a nefelina 
com grãos pouco alterados, a aegirina-augite fraturada, a esfena em cristais 
losangulares, a biotite em cristais de pequenas dimensões e minerais opacos 
dispersos. Estima-se as seguintes percentagens modais para o sienito da área em 
estudo: 45% feldspato potássico (ortoclase), 22% de nefelina, 10% de aegirina-augite, 
8% de esfena e 6% de biotite. A restante percentagem modal diz respeito a minerais 
acessórios como a sodalite, horneblenda, apatite, rútilo, zircão e minerais opacos. 

Do ponto de vista geoquímico, o sienito nefelínico tem cerca de 54% de sílica, 21% de 
alumina e uma concentração total em alcalis de 16%. A elevada concentração de 
alumina provém principalmente dos feldspatoides (nefelina e sodalite, 32-34% Al2O3) 
e, em menor grau, dos feldspatos alcalinos (~18% Al2O3). Enquanto a nefelina e 
sodalite são os principais minerais mais ricos em sódio (13-16% Na2O), a ortóclase é o 
mineral mais rico em potássio (12-16% de K2O). 

Relativamente ao Grau de fracturação/diaclasamento, nos vários blocos do 
afloramento observados, foi possível recolher um conjunto de atitudes de forma a 
concluir sobre as principais famílias de diaclases presentes. Na área em estudo 
identificou-se 5 famílias (usando o diagrama de isodensidades, obtido através do 
software OpenStereo v.0.1.2f), com as seguintes atitudes representativas para cada 
família: 

1. Família 1 (N71.5E; 74.6 NW); 
2. Família 2 (N22.5E; 44.3 WNW); 
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3. Família 3 (N58E; 90); 
4. Família 4 (N20W; 32.6 W); 
5. Família 5 (N76.2W; 75.6 SE). 

Verifica-se que a família principal na área é a família 2, seguida da família 3, enquanto 
a família 5 tem muito pequena representatividade. 

Das várias diaclases observadas averiguou-se qual a sua rugosidade e enchimento. A 
caracterização da rugosidade foi feita com recurso aos perfis do JRC (coeficiente de 
rugosidade da descontinuidade), verificando-se que na sua maioria, as 
descontinuidades não se apresentam muito rugosas, caracterizando-se por um JRC 
predominante entre 2-4, podendo ocasionalmente atingir o intervalo 6-8. Quanto ao 
enchimento, grande parte das descontinuidades têm uma abertura muito reduzida o 
que dificulta o seu estudo. Quando as diaclases se apresentam com algum nível de 
abertura, encontram-se por norma preenchidas por solos que podem atingir 
espessuras até 5 cm. Em superfícies limpas, verificou-se um enchimento de natureza 
feldspática com uma meteorização mediana (veios feldspáticos). 

Observando-se a fotografia aérea da área de estudo, reconhecem-se alguns 
lineamentos, que poderão corresponder a possíveis acidentes estruturais no local, 
verificando-se que as suas direções parecem ser semelhantes às de algumas das 
famílias identificadas, nomeadamente as famílias 4, 1 e 2. À escala de afloramento 
apenas foram reconhecidas descontinuidades, agrupadas em 5 famílias, tal como 
descrito. Não se observaram, no entanto, falhas no local. 

No que se refere à Geomorfologia a área em estudo localiza-se na unidade 
geomorfológica Relevos Interiores, definida por Feio (1984). A peneplanície do Baixo 
Alentejo, que constitui uma aplanação extensa e perfeita, definida pela cota dos 200 
m, estende-se desde a bacia do sado até à fronteira espanhola. Para Sul, encontra-se 
desenvolvida até à região de Ourique, com cotas que aumentam neste sentido até 
cerca de 260m. Mais para Sul, em direção à Serra de Monchique, a profunda 
dissecação do rio Mira e seus afluentes muda a feição do relevo, tornando-o mais 
irregular, com topos dos interflúvios (nível de cimos) definidos por cotas semelhantes 
entre os 250- à Feioàe p egaàoàte oà Gipfle fluh àpa aàestasàfo asàdeà elevo .à
Esta morfologia é interrompida pelas serras do Caldeirão (para Este), Vigia e 
Monchique (para Sul). Toda a região envolvente à Serra de Monchique está 
profundamente entalhada pela erosão e as antigas aplanações estão quase totalmente 
reduzidas a níveis de cimos. 

A serra de Monchique é formada por duas partes de morfologia completamente 
distinta: um patamar de turbiditos (soco com xistos e grauvaques) constituído por 
vários cabeços que se nivelam entre os 300 e 400m, e por um relevo residual, 
constituído pelo maciço ígneo de natureza sienítica, que do ponto de vista 
morfológico se encontra dividido em dois grandes relevos (Foia, a 902 m, situado na 
parte ocidental e Picota, a 773 m, na parte oriental) separados por uma grande 
depressão com uma orientação NE-SW. O soco da serra de Monchique está separado 
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da Serra do Caldeirão pela depressão de S. Marcos que constitui um acidente 
tectónico de orientação NW-SE, dissimétrica, constituído por uma falha do lado de 
Monchique e por uma subida em monoclinal do lado do Caldeirão. 

O maciço sienítico de Monchique eleva-se das litologias turbidíticas com fortes 
pendores, mas com formas suaves; esta saliência não é de origem tectónica, pois as 
vertentes, em geral arredondadas, não têm semelhança com escarpas de falhas e a 
auréola metamórfica encontra-se na posição que lhe é própria. A serra de Monchique 
é, deste modo, um relevo resultante da erosão diferencial. 

A região em estudo está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Arade que tem uma 
área total de 990 km2. O Rio Arade nasce na Serra do Caldeirão e desagua no Atlântico 
na Praia da Rocha em Portimão e fornece duas barragens: a Barragem do Funcho 
perto de São Bartolomeu de Messines e a mais pequena Barragem do Arade. A Serra 
de Monchique dá origem a várias ribeiras, todas elas tributárias do Rio Arade, 
salientando-se a Ribeira de Seixe, Ribeira de Aljezur, Ribeira de Boina e Ribeira de 
Monchique. A área de estudo situa-se a leste da Ribeira de Monchique, curso de água 
principal da zona com um canal tipicamente sinuoso e com uma orientação geral NE-
SW. Os restantes cursos de água associam-se a traçados de canais essencialmente 
retilíneos, podendo por vezes apresentarem-se ligeiramente sinuosos, principalmente 
com a perda de cota. O padrão de drenagem é paralelo junto ao local de estudo, 
tendo uma orientação W-E, a Este da área de estudo, e SE-NW, a Norte e a Sul da 
mesma área. Este evolui para um padrão dendrítico com o afastamento ao cume. 

A área do projeto situa-se próxima da linha de cumeada, no sector E da serra de 
Monchique, a NE do ponto mais elevado da região (Picota), entre as cotas 600 e 
720m, desenvolvendo-se para SE, ao longo se uma vertente que tem uma orientação 
aproximada NE-SW. 

Em termos de Recursos Minerais, com base na informação disponibilizada pela 
U idadeàdeà‘e u sosàMi e aisàeàGeofísi aà U‘MG àdoà LNEG,à at av sàdoà “iste aàdeà
I fo açõesà deà O o iasà eà ‘e u sosà Mi e aisà Po tugueses à “IO‘MINP ,à
identificou-se uma área localizada a Sul e Sudeste, distando cerca de 1 km desta área 
sob estudo, em que existe um pedido de prospeção e pesquisa com a referência 
MNPPP0222, que tem a designação de Corte Grande, solicitada pela Felmica – 
Minerais Industriais SA, e que à data de Outubro de 2016 se encontrava em fase de 
publicitação. A cerca de dois km a Sul de Monchique (Nave de Monchique) existe uma 
exploração de onde se extrai o sienito nefelínico em bloco para revestimentos 
ornamentais. 

Relativamente a Locais de Interesse Geológico - Património Geológico, Nnão estão 
referenciados quaisquer locais de Interesse Geológico para a região em estudo. No 
caso de se detetarem novos elementos referentes ao património geológico, durante a 
preparação da exploração, as respetivas entidades competentes deverão ser 
informadas. 

Comentário [DSMP18]: Substituir:  
que corresponde atualmente  a um 
pedido de prospeção e pesquisa  
com uma área 15,5 ha publicitado de 
Aviso n.º 2052/2017, DR 39, 2ª série, 
23-02-2017. 
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No que respeita a Tectónica / Neotectónica. Sismicidade oO substrato paleozoico que 
envolve o maciço de Monchique foi deformado pelos movimentos tectónicos da 
Orogenia Varisca. A primeira fase de deformação compressiva, com dobras e clivagem 
associada, orientada para NW, está unicamente representada no Anticlinal de 
Alcoutim. A segunda fase de deformação afetou todo o substrato paleozoico e é 
caracterizada pelo desenvolvimento de dobras, com clivagem associada, vergentes 
para SW, a que se associam cavalgamentos e carreamentos. A deformação frágil está 
representada por falhas tardi-orogénicas com orientações dominantes para NE-SW, N-
S e NNW-SSE. Esta tectónica afeta as litologias paleozoicas turbidíticas. O maciço de 
Monchique, tendo idade Cretácica, não é afetado por esta deformação. No entanto, 
elementos de tectónicas mais recentes podem ser retirados da deformação das 
litologias sedimentares depositadas na bacia do Algarve. 

Do ponto de vista estrutural, a Bacia do Algarve compreende duas bacias distintas: a 
primeira, preenchida por sedimentos que se depositaram entre o Triásico e o 
Cenomaniano, resultado de estiramento litosférico e subsidência; a segunda, uma 
bacia cenozoica, pós-rifting, constituída por sedimentos de idades entre o Miocénico 
ao Quaternário.  

A tectónica nesta região algarvia está associada quer à tectónica distensiva, resultante 
da fracturação e estiramento litosférico que resultaram da abertura do oceano 
Atlântico (desde o Triásico), quer às várias inversões tectónicas ocorridas na região. A 
modificação do regime tectónico que começa a esboçar-se no Cretácico superior, 
devido à mudança do movimento relativo entre a África e a Ibéria, e que se torna 
francamente convergente no Paleogénico refletindo-se no desenvolvimento de uma 
tectónica compressiva regional que corresponde e ao início do Ciclo Orogénico Alpino. 
Dos mapas estruturais da Bacia do Algarve, observa-se um conjunto de sistemas de 
falhas que cobrem todas as orientações possíveis, não se distribuindo 
homogeneamente ao longo da Bacia.  

No sector da Margem Continental Portuguesa, onde se insere o maciço de 
Monchique, as falhas que afetam o soco paleozoico (as geradas nas fases orogénica e 
tardi-orogénicas) são reativadas desde as fases iniciais de rifting, de onde se salienta, 
pela sua envergadura, a falha de Portimão que corta o maciço de Monchique. Este 
maciço é recortado por um sistema de fraturas com direção média N55ºE, que estão 
bem expressas na sua região oriental, de menores dimensões, que deverão estar 
relacionadas com os eventos de abertura do Atlântico e, posteriormente, com o ciclo 
Alpino. 

A região do Algarve situa-se na placa eurasiática, junto à margem continental oeste-
ibérica (direção aproximada N-S), em transição para uma margem ativa convergente 
(demonstrada por indícios tectónicos, sísmicos e geodinâmicos), e próximo da zona de 
fratura Açores-Gibraltar, correspondente a uma zona de fronteira de placas entre a 
Eurásia e a África (direção geral E-W). Este enquadramento explica as atividades 
tectónicas e sísmicas que se fazem sentir na região (Dias & Cabral, 2002b5). O 
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enquadramento geodinâmico no contexto da tectónica de placas é responsável pela 
atividade neotectónica (atividade tectónica pliocénica e quaternária) na região do 
Algarve, associando-se a um importante potencial sismogénico regional (Dias & 
Cabral, 2002). Esta é evidenciada por deslocamentos verticais da crosta bem como por 
estruturas de deformação frágil, materializada por falhas e diáclases, e por estruturas 
de deformação dúctil menos frequentes. Para a região da serra de Monchique, são 
propostas 4 prováveis falhas ativas, identificadas com base na morfologia (roturas de 
declive, de direção ENE-WSW) e na atividade sísmica. No entanto, através de trabalho 
de campo efetuado no maciço, verificou-se que os lineamentos que o cortam, 
anteriormente interpretados como falhas, não deslocam os contactos internos e/ou 
externos, designadamente a falha de Portimão.  

Relativamente à Sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações 
para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) a área de estudo insere-se na 
zona sísmica A, correspondente à zona de maior sismicidade das quatro em que 
Portugal Continental se encontra classificado, e à qual corresponde um coeficiente de 
sis i idadeà α à igualà aà .à Deà a o doà o à oà es oà egula e to,à osà te e osà
ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do Tipo I (rochas ígneas) segundo a 
tipologia estabelecida naquele regulamento: 

●àTipoàI:à‘o hasàeàsolosà oe e tesà ijos; 

●à Tipoà II:à “olos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos 
incoerentes compactos; 

●àTipoàIII:à“olosà oe e tesà olesàeà uitoà oles,àsolosài oe e tesàsoltos. 

Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas 
tectónicas, a Africana e a Euroasiática apresentando uma apreciável atividade sísmica 
associada à interação das duas placas. Pela análise dos estudos sobre sismicidade 
histórica observa-se que vários sismos tiveram, e continuam a ter, origem nesta 
fronteira de placas afetando de um modo global todo o território continental, com 
especial ênfase o Sul do país. 

Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia demonstram que a 
atividade sísmica mais intensa e destrutiva na região do Algarve foi também registada 
em 1755, correspondendo a sismos com epicentros situados na zona intraoceânica, 
localizada a Sul do Banco de Gorringe. Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica 
Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), a área de 
estudo insere-se numa zona de grau VIII.  

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como 
ui osos ,àp ovo a doàda osà asà o st uçõesàe àalve a iaàdoàtipoàC à o à olapsoà

parcial, queda de estuques, torção e queda de chaminés, monumentos, torres e 
reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações se não estão 
ligadas inferiormente e também se observam fraturas no chão húmido e nas vertentes 
escarpadas. 
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No que respeita a iIdentificação e avaliação de impactes, a atividade extrativa a céu 
aberto inicia-se com a remoção do coberto vegetal e das terras de cobertura na área a 
explorar, alterando, ainda que ligeiramente, a morfologia inicial da superfície e 
facilitando, consequentemente, os processos erosivos. Estes factos constituem, 
conceptualmente, impactes negativos. 

No entanto, dada a natureza geológica e geomorfológica do local, e a reduzida 
extensão da área do projeto, não estão previstas alterações significativas nos 
processos erosivos, uma vez que se tratam de rochas resistentes à erosão, mesmo em 
situações de elevada pluviosidade. Desta forma, os impactes negativos são de 
magnitude reduzida e pouco significativos. 

A alteração da morfologia do terreno, devido ao avanço gradual dos trabalhos da 
mina e aprofundamento da corta, tem impacte direto, negativo e permanente, uma 
vez que os estéreis resultantes da exploração não serão suficientes para repor a 
topografia original. 

No que diz respeito à magnitude, este impacte é significativo dado que é criado um 
desnível entre a topografia original e a base da corta da ordem dos 30 m. No entanto, 
está previsto que as operações de recuperação do local ocorram concomitantemente 
com a lavra, o que significa que apesar dos impactes provocados pela deposição dos 
materiais de desmonte serem negativos, estes assumem um carácter temporário, 
conseguindo-se uma relação equilibrada entre o benefício associado à exploração e a 
manutenção das características ambientais. 

De acordo com o projeto, a criação de depósitos temporários apenas ocorrerá para as 
terras vegetais. Dado que a produção desses materiais e a sua utilização na 
recuperação paisagística se fará de forma faseada, o volume a armazenar em depósito 
temporário (pargas a céu aberto) será reduzido. Nestas condições, conclui-se que os 
impactes induzidos pela deposição das terras de cobertura (e.g. diminuição do grau de 
infiltração e erosão dos materiais depositados) serão negativos, pouco significativos e 
de carácter temporário. 

O desmonte da mina leva à instalação no local de taludes com ângulo médio de 75º, e 
degraus com cerca de 10 m de altura feitos em concordância com a direção de 
fracturação. A fracturação dos taludes, é um fator que poderá condicionar a 
estabilidade do maciço rochoso e, consequentemente, a segurança da mina. Durante 
a lavra recomenda-se a análise, em contínuo, por parte do Responsável Técnico, ou 
por pessoa em quem este delegue essa função, a estabilidade dos taludes escavados, 
no sentido de identificar situações de ravinamentos, de escorregamentos, ou 
assentamento indesejados, motivados por aparecimento de heterogeneidades no 
maciço ou no aterro. Qualquer indício de instabilidade será alvo de intervenção 
imediata, evitando situações de rotura. A estabilidade dos taludes de escavação da 
mina será reforçada pela construção do aterro cumprindo o descrito no Plano de 
Aterro e no Plano de Recuperação Ambiental que compõem o projeto. 
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Após a desativação da exploração, o único impacte sobre a geologia e geomorfologia 
dos terrenos é a alteração do relevo no local da exploração e o consumo de um 
recurso não renovável. Estes impactes são permanentes e negativos, pouco 
significativos, uma vez que a medida de minimização preconizada não devolverá a 
forma inicial do terreno, e a extensão de exploração do recurso mineral é limitada. 

 

 

 

 

6.8. Solo e Uso do Solo 
Relativamente aos Solos e ocupação dos Solos, a área de exploração encontra-se 
ocupada maioritariamente por matagais, mosaicos de afloramentos rochosos, áreas 
desmatadas e povoamentos de pinheiro bravo.  

Em termos de Solos, a área afeta Afloramento Rochoso de sienitos (Ars), Solos Litólicos 
Húmicos Câmbicos, Normais, de sienitos (Mns) e Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco 
Insaturados, Normais, de sienitos (Psn). 

A área da mina insere-se, de um modo geral, em solos de baixa qualidade e de fraca 
capacidade, apresentando severas limitações de usos e funções. 

Em termos de capacidade do uso do solo, a área da mina abrange solos com 
capacidade de classe E, que corresponde a solos com limitações muito severas, riscos 
de erosão muito elevado e não suscetível de utilização agrícola; limitações severas a 
muito severas, para a pastagem e exploração florestal, servindo apenas para 
vegetação natural de proteção ou de recuperação. 

Pode-se considerar que a atividade extrativa é temporária, comparativamente a outras 
que alteram o uso do solo de forma definitiva e irreversível, mantendo-se até ao 
términus do depósito mineral, que no caso da mina de Corte Pequena é de 16 anos. 
Havendo recurso geológico com qualidade e valor comercial, o projeto em avaliação 
pretende valorizar o recurso, compatibilizando o uso do solo com as questões 
ambientais que daqui advêm, sendo que após o término da atividade, se manterá a 
classificação do solo atualmente existente através da implementação do PARP.  

De uma forma global os impactes decorrentes da implementação do projeto poderão 
ser considerados negativos, significativos, no que concerne aos usos do solo e à 
ocupação de solos em REN, bem como nas áreas de valor botânico, no contexto da 
Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do PROT Algarve, que 
importa salvaguardar. 

 

Comentário [DSMP19]: A 
ocupação tem natureza temporária e 
haverá lugar à recuperação pelo que a 
considerar-se significativo é também 
de referir que são temporalmente 
significativos. 
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6.9. Paisagem 
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos 
paisagísti osàeàdeàa o doà o àoàEstudoà Co t i utosàpa aàaàIde tifi açãoàeàCa a te izaçãoàdaà
Paisage àe àPo tugalàCo ti e tal àdeàCa elaàd'á euàet al. (2004), a área de estudo a uma 
escala regional (macroescala) insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem 
(macroestrutura): Grupo U – “e asà doà álga veà eà doà Lito alà ále teja o .à De t oà desteà
grupo, insere-seà aàG a deàU idadeàdeàPaisage à “e aàdeàMo hi ueàeàE volve te à .ºà
123). 

 

Serra de Monchique e Envolvente 

Esta unidade de paisagem é fortemente marcada pela presença da Serra de 
Monchique, cujo maciço se destaca no contexto tanto desta unidade, como em toda a 
região. A hidrografia é condicionada pelo relevo do maciço sienítico e pela diferença de 
resistência das rochas à erosão, determinando assim, dois padrões de drenagem, um 
radial influenciado pelo relevo e outro dendrítico nas rochas envolventes do maciço. 
Por esta razão no maciço sienítico a rede de drenagem não se encontra tão 
desenvolvida, estando condicionada pelas principais linhas de fractura. Nesta serra 
regista-seà aà o o iaà dasà guasà te aisà asso iadasà sà à Fo tesà “a tasà deà
Mo hi ue :à asà fo tesà ue tesà dasàCaldasàdeàMo hi ue,à ujosà efeitosà te ap uti osà
são reconhecidos desde o tempo do Império Romano, as Termas da Fonte Santa da 
Fornalha e as da Malhada Quente. 

A presença simultânea de topos de considerável altitude, de vales com significativo 
grau de encaixamento, as inúmeras linhas de água e a profusão de nascentes naturais, 
conferem ao território marcas irrepetíveis e originais no contexto regional. Os seus 
principais picos revestem-se de um coberto arbóreo denso e marcado pela 
diversidade, sendo a Fóia o ponto mais alto do Algarve com 902 metros de altitude. 
Deste ponto, a vista estende-se até ao cabo de São Vicente, Serra da Arrábida e Faro. 
Separado por um vale bem marcado encontra-se a Picota, que com os seus 774 
metros. 

A serra é uma área rica em habitats naturais, de onde se destacam os que estão 
associados a condições bioclimáticas e geológicas específicas da região. A Serra de 
Monchique, com as condições microclimáticas particulares que possui, mantém ainda 
uma elevada riqueza florística. Os matos baixos encontram-se associados a uma fraca 
presença ao nível do estrato arbóreo, que se pode compor essencialmente por 
sobreiros dispersos e várias culturas intensivas de florestas de exploração de eucalipto 
comum por vezes de dimensões significativas. Estas características enriquecem o valor 
natural da serra de Monchique, razão pela qual é apelidada de "Jardim do Algarve".  
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A serra, como praticamente toda a região algarvia, tem o seu desenvolvimento 
fortemente ligado ao turismo. Neste contexto importa fazer referência à Via 
Algarviana, que se desenvolve de forma longitudinal à região do Algarve. Para além do 
seuàvalo à i t í se o,àaàViaàálga via aà à o oà ueàaà espi ha-do sal àdeàu aà edeàdeà
percursos pedestres no Algarve. Três dos seus sectores 10, 11 e 12 desenvolvem-se, 
em parte ou integralmente, no interior da serra, sendo este facto também bem 
revelador da importância que tem no contexto do turismo de natureza. Destes 
se to esà àoà“e to à à à“ilves-Mo hi ue ,à o à 8, k ,à ueàseàdese volveàp óxi oà
do Projeto, ao longo da EM1073- .àOut oàpe u soà ueài po taà efe i à àoàdoà Ci uitoà
da Picota da rotaàdasà vo esà o u e tais à o àu aà g a deàexte sãoàaà ealiza -se 
dentro da área de estudo. O percurso principal atravessa mesmo a área do Projeto, 
apresentando uma ligação para o Sobreiro da Maia, que se situa a cerca de 200m da 
mina da Fase 2. 

Se se pode destacar a povoação de Monchique, pela sua maior dimensão e por se 
situar mesmo no coração da serra, exatamente entre as duas elevações mais altas, a 
Fóia e a Picota, muito importa destacar as inúmeras pequenas povoações e lugares 
que se encontram dispersos pela serra, a par, inclusive, de inúmeras habitações 
isoladas, muitas das quais vocacionadas para o Turismo de Natureza e Saúde e Bem-
estar. Esta dispersão e tipo de ocupação é bem reveladora da forte atratividade que a 
serra exerce sobre os habitantes locais e sobre os não nacionais visitantes ou já mesmo 
estabelecidos. 

Dentro desta Grande Unidade foram consideradas três subunidades de paisagem: 

 Habitação dispersa 

É marcada pela presença de construções afectas essencialmente à habitação e que se 
encontram, nalguns casos, muito dispersas, por vezes ao longo das vias de 
comunicação. Ocorrem pequenas áreas, junto das habitações, onde é praticada 
agricultura. Os campos agrícolas são de dimensões reduzidas, compartimentados e 
adaptados ao relevo através da existência de socalcos suportados por muros de pedra 
seca. 

 Matos/Afloramentos rochosos 

São áreas onde predominam os afloramentos rochosos. A vegetação dominante nesta 
subunidade de paisagem é essencialmente mato rasteiro e arbustos de pequeno porte 
com arvoredo distribuído de forma aleatória e dispersa. O substrato maioritariamente 
rochoso condiciona o desenvolvimento da vegetação criando por isso, por vezes uma 
paisagem desprovida de volumes.  

 Floresta de produção 

Corresponde às áreas de exploração florestal intensiva do eucalipto comum que 
provocou a alteração da morfologia do solo através da criação de diversos acessos às 
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respectivas propriedades, provocando a sua compartimentação dando assim um 
carácter artificial/humanizado à paisagem. 

Esta actividade tem provocado ainda a alteração da morfologia superficial do solo, 
através da criação de bancadas para a plantação de eucalipto em zonas declivosas. 
Nalguns casos as áreas apresentam dimensão significativa, noutros casos constituem 
pequenas áreas isoladas surgindo com alguma aleatoriedade na serra. 

Localização do Projeto 

A área concessionada, assim como todas as componentes do Projecto localizam-se no 
Grupo U – “e asàdoàálga veàeàdoàLito alàále teja o .àDe t oàdesteàg upo,à i se e-se 
na Grande Unidade de Paisage à “e aà deà Mo hi ueà eà E volve te à .ºà à eà
de t oàdaà“u u idadeà Matos/áflo a e tosà o hosos . 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para a área de estudo 
(4.400ha), com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção 
Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes parâmetros, 
verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual  

De acordo com a Carta de Qualidade Visual, apresentada no EIA, grande parte do 
território delimitado pela área de estudo é classificado como apresentando 
aio ita ia e teà Qualidadeà Visualà Elevada à aà ueà a es eà oà fa toà deà aà es aà seà

apresentar com grande continuidade física/territorial, ou seja pouco fragmentada. 
Surge não só associada às áreas de vegetação natural, como às áreas de matos e 
afloramentos rochosos criando um mosaico diverso e notável, como ainda a linhas de 
água como a ribeira de Monchique. Estas áreas correspondem por vezes a relevos mais 
vigorosos e de maior declive, que é um critério de valoração muito positiva da 
qualidade visual da Paisagem.  

De acordo com o EIA, as áreas consideradas como tendo Qualidade Visual Média, 
correspondem a áreas associadas a espaços habitacionais, por vezes envoltas por áreas 
agrícolas. Contudo, muitas dessas áreas têm uma expressão pouco consolidada e 
inserem-se numa envolvente de valor visual elevado, pelo que, tenderão para 
apresentar maior valor cénico. Acresce ainda outra questão, que é o facto de algumas 
dessas áreas agrícolas desenvolverem-se em socalcos suportadas por muros de pedra, 
que é um atributo visual muito valorativo da Paisagem.  

ásà easà deà Qualidadeà Visualà Baixa à estãoà aisà asso iadasà o à aà deà explo açãoà
florestal, em particular com eucalipto comum. A sua presença tende para 
descaracterizar a Paisagem, através da uniformização do coberto vegetal. Contudo, 
quando essas manchas não são dominantes na área de estudo e se apresentam mais 
fragmentadas, não se considera que a sua valoração seja considerada tão baixa. 
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À parte do valor visual proporcionado pelo uso do solo, e em particular pela vegetação 
natural potencial a par da ocorrência de afloramentos rochosos, como é o caso da 
zona onde se insere o Projecto e que se desenvolve com alguma expressão para SO, é 
também muito relevante o sistema de vistas existente na serra. A percepção da 
morfologia definida por um conjunto de planos visuais, que se sucedem no horizonte 
visual, e a perder de vista, até a partir da área de implementação do Projecto para SE, 
é revelador e traduz muito claramente o valor cénico intrínseco que a serra oferece ao 
visitante. Que se pode visualizar através da foto seguinte 

Todas as componentes do Projecto localizam-se, fundamentalmente, em área de 
Qualidade Visual Elevada. 

 

 

Capacidade de Absorção  

De acordo com a carta apresentada, para caracterização deste parâmetro, é a classe 
deàCapa idadeàdeàá so çãoà Baixa à ueàseàap ese taà uitoàexp essiva,à o tudoàdadoàaà
existência de vegetação em grande parte da área de estudo considera-se que o a área 
de estudo tende para se situa à aà lasseàdeà M dia .àNoàe ta to,àh à ueà efe i à ueà asà
áreas de matos e de afloramentos rochosos, o estrato arbóreo é pouco desenvolvido e 
ocorre mais pontualmente, pelo que são zonas com menor capacidade de absorção 
visual. Por outro lado, a presença de observadores dispersos pelo território é uma 
constante, muito devido aos percursos pedestres existentes. Assim, mesmo os locais 
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onde não se encontram lugares habitados a presença de observadores ocorre com 
alguma frequência, o que torna a área de estudo mais exposta. 

ásà easà o side adasà o oà te doà Capa idadeà deà á so çãoà Elevada à lo aliza -se 
sobretudo a norte e a este da área de estudo e são ainda expressivas quer em área 
quer na sua continuidade espacial/geográfica. 

Importa contudo referir e salientar, que não se pode associar a Capacidade de 
Absorção Visual Elevada à não existência de impacte visual ou a que não há exposição 
a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença 
humana menos expressiva e representam a situação de referência, em que as 
características do Projecto não são consideradas.  

As componentes do Projecto localizam-se, em áreas potencialmente com Capacidade 
deàá so çãoàVisualà Baixa .àáàsituaçãoàdeà eiaàe osta,àouàdeàfla oàdeàe osta,àaàpa à
de ser uma zona com vegetação pouco desenvolvida em altura tornam a área da 
concessão e do Projecto muito mais exposta. 

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território definido pela área de estudo tende a situar-se na classe de 
“e si ilidadeàVisualà Elevada àaà M dia .àá asàestasà easào o e à aàsuaà aio iaàouà
embebidas ou imediatamente de forma adjacente, apresentado grande continuidade 
te ito ialà eà g a deà exp essãoà deà ea.à ásà easà deà Baixa à o o e à deà fo aà aisà
fragmentada e correspondem a áreas com menor dimensão espacial. 

As componentes do Projecto localizam-se, em áreas potencialmente com Sensibilidade 
Visualà M dia à .ªàFase àeà Elevada à àFase .à 

No que respeita à 3. Identificação e Avaliação de Impactes, os impactes na paisagem 
decorrem sobretudo e, em primeira instância, da intrusão visual imposta pela presença 
de equipamento e do desenvolvimento de acções associados à remoção da vegetação 
e à movimentação de terras, que correspondem à fase de preparação do desmonte. As 
acções referidas conduzem também à criação de impactes estruturais, que se iniciarão 
com a fase de pré-desmonte/construção, se manterão e acentuarão durante fase de 
desmonte/exploração, resultantes da alteração do uso do solo e da morfologia. As 
alterações ao nível estrutural traduzem-se também em alterações paisagísticas 
resultando em impactes visuais/cénicos. Nestes últimos, destaca-se o aumento 
progressivo da superfície exposta dos taludes de rocha nua, com particular destaque 
quando em flanco de encosta, como é o caso do Projecto em análise.  

Fase de Pré-Desmonte  

  Impactes estruturais 

São impactes associados ao resultado final decorrente da materialização das acções de 
desflorestação, desmatação, decapagem e de armazenamento temporário de 
materiais e depósitos de terra vegetal.  
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 Remoção do coberto vegetal arbóreo - Desflorestação: A ocupação das 
diferentes áreas afectas ao Projecto não regista grande ocupação por 
vegetação de porte arbóreo, com excepção da presença de 17 exemplares de 
sobreiros (Quercus suber) e de uma pequena mancha de pinheiro-bravo (Pinus 
pinaster). 

Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e 
pouco significativo. 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação: A área é 
ocupada por matagais de medronheiro, urzes e cistáceas e ocorrem em 
mosaicos intricados com afloramentos rochosos de sienito, colonizados por 
comunidades rupícolas de suculentas, geófitos e matos termófilos. Afectará em 
particular um muito elevado número de exemplares de medronheiro, muitos 
dos quais com porte de pequena árvore, que ocorrem profusamente, em 
particular na área correspondente à Fase 1. No caso da Fase 2, existe alguma 
proximidade com alguns exemplares de Zimbro (Juniperus turbinata) que 
poderão ser afectados.  

- Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo (matagal de medronheiro na Fase 1 e 
Fase 2).  

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno 
decorrente da decapagem das terras vivas.  

- Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude 
e pouco significativo. 

Impactes visuais 

Na fase de pré-desmonte das cortas, os impactes de natureza visual decorrem 
fundamentalmente do carácter visual intrusivo das alterações introduzidas 
progressivamente ao nível da vegetação, e da alteração superficial da morfologia – 
decapagem da terra viva – assim como da instalação e presença de estruturas de 
natureza industrial e das acções que as suportam. 

Os impactes visuais, e que ocorrerão em todas as áreas a intervencionar em maior ou 
menor extensão, estão associados à substituição de uma superfície coberta por 
vegetação, por eliminação progressiva, por uma superfície de solo e rocha, disruptiva 
pelo contraste de cor, reflexão de luz e textura. 

Destas ações e alterações, tendo em consideração o faseamento das intervenções, 
decorrem impactes que se expressam por: 

 Desordem visual: decorrente das diversas acções que terão lugar, pela área de 
intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja sobrepor-se 
temporalmente. Presença de um conjunto dos elementos fixos e móveis, 
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necessários ao desenvolvimento das acções: circulação de veículos e 
maquinaria pesada envolvidos no transporte de equipamento e materiais, 
execução do caminho, desmatação, desflorestação, decapagem e transporte de 
resíduos florestais. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda 
de qualidade cénica do local. No caso das intervenções a realizar na Fase 1, 
uma vez que a área já foi intervencionada (2015), quer ao nível do corte de 
vegetação quer ao nível da morfologia do terreno, o tempo e a extensão da 
intervenção é menor do que o que se registará para a Fase 2, onde não houve 
qualquer intervenção conhecida. 

Impacte negativo, directo, certo, imediato, local a parte da área de estudo, 
temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco significativo (Fase 1) a 
significativo (Fase 2). 

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

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a significativo. 

Fase de Desmonte ou de Exploração 

 Impactes estruturais 

São impactes associados à materialização das acções de escavação das áreas de 
implantação da área industrial e das cortas, área de stock de materiais 
(armazenamento temporário) e depósitos de terra vegetal. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno, 
decorrente da escavação na área das cortas, em flanco de encosta.  

Fase de instalação da unidade industrial: O local de instalação do Estabelecimento 
Industrial será escavado até uma profundidade de 15m localizando-se adjacentemente 
à área da Corta 1.  

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida e pouco 
significativo.  

Fase 1: O nível inferior final do fundo da corta está proposto para a cota 610m, o que 
corresponde a um desnível relativamente ao ponto mais desfavorável de 40m.  

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e 
significativo.  

Fase 2: O nível inferior final do fundo da corta está proposto para a cota 580m, o que 
corresponde a um desnível relativamente ao ponto mais desfavorável de 50m. 
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  - Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e 
significativo.  

Impactes visuais 

A abertura de uma mina a céu aberto gera necessariamente a ocorrência de impactes 
visuais negativos na paisagem. O impacte visual tende a ser mais relevante quando em 
situação de flanco de encosta, dado que o impacte visual se projecta potencialmente a 
maiores distâncias, com particular destaque para os taludes e bancadas superiores. As 
cortas da mina de Corte Pequena, enquadram-se neste cenário.   

Apesar da escavação/desmonte se desenvolver, em parte, em profundidade, a mesma 
implica uma alteração visual do perfil natural da encosta, deixando também expostas, 
de forma permanente, extensas superfícies rocha nua dos taludes e bancadas. Neste 
tipo de situações, são os taludes e bancadas superiores, porque a maior cota 
altimétrica, que se revelam mais impactantes, quer pela maior exposição quer pelo 
tempo excessivo que decorre até se proceder à sua recuperação, frequentemente 
remetida ou protelada para o final da exploração.  

É referido no EIA que, em concomitância com a lavra, está previsto que a partir de 
determinado momento da exploração, se iniciarão os trabalhos de enchimento de 
cada uma cortas.àCo tudo,à asà f e tesàdeà t a alhoàpe a e e ,à e à eg a,à a e tas ,à
dentro de cada corta, até ao momento de desactivação, pelo que o enchimento, até 
por razões de segurança, apenas se realiza próximo do encerramento, assim como a 
integração paisagística, não se traduzindo por isso em qualquer atenuação, ou 
minimização, dos impactes visuais de forma significativa durante a fase de exploração.  

Os impactes visuais, e que ocorrerão em todas as áreas a intervencionar em maior ou 
menor extensão, estão associados a: 

a)  Progressivo aumento em área de uma superfície de rocha nua e eliminação de 
vegetação. 

b)  Substituição de um perfil do terreno natural por sua forma artificial e 
geometrizada – taludes de escavação e patamares.  

c) Presença de estruturas de natureza industrial. 

d) Presença de volumes de materiais inertes em depósito temporário. 

e) Ocorrência de poeiras com redução de visibilidade resultante do desmonte e da 
circulação de veículos. 

Assim, durante a fase de exploração/desmonte, os impactes decorrem 
fundamentalmente do carácter visual intrusivo das alterações atrás referidas, sendo 
que muitas delas decorrem/ocorrem em simultâneo e de forma permanente. De 
acordo com as bacias visuais potenciais, as áreas sobre as quais se sentirá 
potencialmente o impacte visual negativo, situam-se em cerca de metade da área de 
estudo, definida sensivelmente entre as orientações NE-S-SO. Verifica-se inclusive 
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existir um efeito cumulativo entre as duas fases a par também da presença do 
estabelecimento industrial.  

Nestas áreas potenciais estão incluídas maioritariamente áreas de Qualidade Visual 
Elevada, assim como de Média, vias, caso da N267 (numa extensão próxima da 
povoação de Alferce) e da M1073-2. Esta última é, numa pequena extensão, 
coincidente com o traçado do Sector 10 da Via Algarviana. Contudo, o impacte visual 
far-se-á sentir sobre esta via, com elevado potencial turístico, numa extensão muito 
superior que, para além do troço da estrada M1073-2, inclui o caminho que entronca 
nesta última e que segue até à elevação da Picota. O impacte visual será também 
sentido sobre outros percursos pedestres com potencial turístico – rota da água, da 
geologia e rota das árvores monumentais – ou sobre o Sítio Arqueológico do Cerro do 
Castelo de Alferce (sítio de interesse público – Portaria n.º 429-A/2013, de 28 de 
Junho). 

I po taà ai daà efe i à ueà oà “e to à à à “ilves-Mo hi ue ,à daà Viaà álga via aà
desenvolve-se próximo do Projeto, ao longo da EM1073- àeà ueàoà Ci uitoàdaàPi otaà
daà otaà dasà vo esà o u e tais à ap ese taà ãoà sóà u aà g a deà extensão do seu 
percurso dentro da área de estudo como atravessa mesmo a área do Projeto, 
apresentando uma ligação para o Sobreiro da Maia, que se situa a cerca de 200m da 
mina da Fase 2. 

Relativamente a povoações destaca-se a de Alferce, que dista cerca de 2,4km para NE, 
pese embora este impacte ser também percecionado a partir de inúmeras habitações 
dispersas pela área de estudo, com particular destaque para o território compreendido 
entre as orientações NE-S-SO. 

No contexto da Paisagem, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas 
vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora 
da Paisagem, complementar da construção visual. Nesta perspetiva as atividades 
desenvolvidas quer na Fase Pré-Desmonte quer na Fase de Exploração produzem ruído 
– explosões, escavação, britagem e a circulação de 50 camiões/dia - que se traduz na 
alteração da qualidade acústica e a identidade sonora do local, que é de certa forma 
indissociável da perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados.  

Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, elevada magnitude 
e muito significativo. 

Impactes Visuais Cumulativos 

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

Na área de estudo considerada não foram identificados projetos de igual tipologia. No 
que se refere a projetos de diferente tipologia, regista-se a presença de algumas 
infraestruturas lineares, caso das linhas elétricas aéreas existentes. As mesmas são 
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responsáveis pelo seccionamento do campo visual, não só devido às próprias, como 
muito particularmente aos apoios que as sustentam, esses sim, com um 
desenvolvimento vertical assinalável e visíveis a distâncias significativas. Para além de 
se constituírem como uma intrusão visual no campo visual do observador, segmentam-
no e comprometem a escala da Paisagem. No seu conjunto contribuem para uma 
maior descaracterização visual do território, dado o maior alcance do impacte visual, 
ainda que não introduzam, de um modo geral, alterações físicas do território 
significativas. A estes impactes visuais, acrescerão os impactes visuais decorrentes da 
implantação do Projeto em análise.  

Relativamente aos impactes cumulativos entre as componentes do Projeto em 
avaliação, também de acordo com as bacias visuais potenciais, verifica-se existir efeito 
cumulativo entre as duas fases a par também do estabelecimento industrial. Verificar-
se-á sobretudo nas áreas de onde sejam visíveis, em simultâneo, as várias 
componentes do Projeto. Essas áreas ocorrem com maior expressão em cerca de 
metade da área de estudo, definida sensivelmente entre as orientações NE-S-SO.  

Nestas áreas potenciais estão incluídas maioritariamente áreas de Qualidade Visual 
Elevada e Média, vias, caso da N267 (numa extensão próxima da povoação de Alferce) 
e da M1073-2. Esta última é, numa pequena extensão, coincidente com a Via 
Algarviana. A par desta extensão da M1073-2, também um caminho existente, que 
nela entronca, e que segue até à elevação da Picota, são parte integrante do Sector 10 
da Via Algarviana, de onde é potencialmente possível percecionar as áreas da mina. 
Relativamente a povoações destaca-se a de Alferce, que dista cerca de 2,4km para NE, 
onde se sentirá potencialmente o impacte visual de forma cumulativa, pese embora 
este impacte ser percecionado a partir de inúmeras habitações dispersas pela área de 
estudo, com particular destaque para o território compreendido entre as orientações 
NE-S-SO. 

Embora as cortas sejam exploradas, expectavelmente, em momentos distintos, a 
recuperação da área da Fase 1, não permite a integração paisagística em tempo que 
permita a não existência de um impacte cumulativo cuja significância tenderá a 
agravar-se no tempo, com o avançar da exploração da Fase 2. Na proposta de 
recuperação prevista, a utilização da vegetação terá um papel muito pouco eficiente e, 
por outro lado, o próprio enchimento da corta, com materiais inertes, apenas 
permitirá uma redução da profundidade em cerca de 2m. Ou seja, sobre a cota do 
fundo, 610m, serão depositados estéreis até à cota 612m. Entre a cota mais 
desfavorável e a cota de enchimento ter-se-á um vazio de 38m e uma exposição visual 
negativa, de forma mais acentuada para a envolvente, de pelo menos 15m de 
bancadas e talude em rocha nua, o que configura ter-se também um impacte de 
natureza residual relevante e que permanecerá, naturalmente, durante a Fase 2, assim 
como para lá da Fase de Desativação.  

No final da Fase 2, o enchimento corresponderá também apenas a 2m de espessura 
com estéreis, passando da cota do fundo de 580m para 582m. Tal, traduz-se na 
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existência de um vazio com uma profundidade de 48m, a que se associa uma vertente 
completamente artificializada com pelo menos 30m, composta de taludes e bancadas 
geometrizadas e com maior grau de exposição. 

Importa referir, e destacar, que a mina se localiza em área considerada como tendo 
Qualidade Visual Elevada, assim também como grande parte da envolvente imediata. 
Os espaços da mina adquirem com o avançar da exploração um elevado nível de 
artificialidade a par da sua localização descontextualizada face ao valor visual 
paisagístico do território em causa.  

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá fundamentalmente ao enchimento das cortas e à introdução 
de vegetação segundo o proposto no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP).  

No que se refere ao enchimento apenas está previsto o seu enchimento muito parcial, 
que permitirá uma redução da profundidade em apenas 2m. No caso da Corta da Fase 
1, sobre a cota do fundo, 610m, serão depositados estéreis até à cota 612m. No final 
da Fase 2, o enchimento corresponderá também apenas a 2m de espessura com 
estéreis, passando da cota do fundo de 580m para 582m. 

Nesta fase os trabalhos corresponderão à desmontagem do estabelecimento industrial 
e ao enchimento parcial das cortas e à introdução de vegetação – plantações e 
sementeiras – no fundo da corta e nas bancadas dos taludes, podendo ainda na 
superfície dos taludes haver lugar à instalação e crescimento de alguma vegetação. 

Os trabalhos associados a estas operações de recuperação, na sua componente 
negativa – recurso a máquinas -, não se consideram como sendo significativos e 
decorrem fundamentalmente no fundo das cortas, pelo que a sua exposição visual se 
considera como pouco significativa. Globalmente, os impactes expectáveis são muito 
menos significativos que os associados à fase de pré-desmonte, à qual se considera 
poder fazer-se, de alguma forma, comparação. Os trabalhos que venham a decorrer 
dentro de cada uma das cortas, na fase de enchimento e modelação final, serão pouco 
percecionados do exterior, em particular quando no fundo das cortas.  

Impactes Residuais 

Entendem-se como impactes residuais os que permanecem após a Fase de 
Desativação, ou após o término da Fase de Exploração da mina, e após a 
implementação das medidas de minimização, em particular do PARP. 

No caso da Corta da Fase 1, sobre a cota do fundo, 610m, serão depositados estéreis 
até à cota 612m, enquanto na Corta da Fase 2, o enchimento elevará a cota do fundo 
de 580m para 582m. Daqui resulta, para futuro, ou seja após o encerramento ou 
desativação do Projeto, que entre a cota mais desfavorável e a cota de enchimento 
ter-se-á um vazio de 38m, caso da Corta 1, e de 48m no caso da Corta 2. Tal, configura 
um impacte de natureza residual muito relevante, no que se refere à morfologia do 
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terreno uma vez que a mesma não será de todo reposta quebrando a linha que define 
o perfil da encosta e face ao contexto de serra em que se insere o Projeto. 

Por outro lado, o enchimento nestes termos, permite a permanência para futuro, de 
uma superfície da encosta em rocha nua, em formas artificiais, com pelo menos 15m 
(Fase 1) e de 30m (Fase 2) de altura que terão maior exposição visual não só para a 
envolvente mais imediata como para grande parte da área de estudo, de acordo com 
as bacias visuais potenciais. Em pontos mais elevados, face às cotas do projeto, a 
perceção visual destas encostas poderá inclusive ter-se uma perceção quase contínua 
das duas superfícies o que representaria cerca de 45m de superfície perturbada, se 
apenas se considerar a sua dimensão em altura. 

Para além de se ter, para futuro, um impacte residual no que se refere à morfologia do 
terreno, que não será de todo reposta, ter-se-á impactes visuais negativos muito 
significativos. Estes últimos são não só inerentes à própria tipologia de projeto, como 
são decorrentes da localização a meia encosta/flanco de encosta, que os potencia e os 
agrava, como são devidos à exposição de um conjunto de taludes e bancadas 
geometrizadas e artificiais, e onde, por fim, a vegetação proposta instalar terá um 
papel reduzido na minimização destes mesmos impactes, uma vez que o seu 
desenvolvimento fica sempre muito condicionado pelas condições físicas do substrato. 

Do exposto, atendendo a que o Projeto da Mina de Corte Pequena insere-se numa 

Paisagem considerada como tendo Qualidade Visual Elevada. A área afeta ao Projeto 

insere-se igualmente em área de Qualidade Visual Elevada, reforçada pela presença de 

vegetação autóctone e de uma vasta área de afloramentos rochosos para SO, cuja 

integridade física se encontra preservada, intercalados com matos, cujo padrão visual 

revela elevado valor cénico. A preocupação da preservação dos habitats e da 

vegetação natural potencial encontra-se traduzida na Zona de Proteção Especial (ZPE) 

de Monchique e do Sítio de Importância Comunitária (SIC). Estas características 

enriquecem o valor natural da serra de Monchique, razão pela qual é apelidada de 

"Jardim do Algarve". 

Este é um tipo de Projeto que introduz impactes de natureza estrutural, e funcional, 

relevantes a par de impactes de natureza visual, em particular durante a Fase de 

Exploração. Por outro lado, não é uma tipologia de projeto que não deixe impactes de 

natureza residual relevantes ou mesmo muito relevantes após a sua desativação. 

 

7. Entidades Externas Consultadas 
De acordo com o referido no ponto 2 deste Parecer, tal como previsto no ponto 10, do art.º 

14.º do RJAIA solicitou-se parecer à Câmara Municipal de Monchique e à Junta de Freguesia de 

Alferce, tendo sido recebido o parecer do Município de Monchique, que consta do anexo 3. 

Comentário [D.G.E.G.20]: Para a 
exploração da fase 1 os impactes 
visuais são muito reduzidos e após a 
exploração a recuperação vais dar 
mais valias ao local. 
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O Municipio de Monchique manifesta-se desfavoravelmente ao projeto, referindo o 

incumprimento do PDM de Monchique e os impactes decorrentes da exploração da sua 

projeto, em particualr ao nível dos recursos hídricos, sistemas ecológicos e socieconomia, 

referindo a despromoção do Ecoturismo.  

 

8. Consulta Pública 
 

A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, nos termos do artigo 15.º, n.º 1 do 
regime juridico de AIA, de 18 de abril a 17 de maio de 2017. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 7 exposições provenientes das 
seguintes entidades: 

 Assembleia Municipal de Monchique 

 Junta de Freguesia de Alferce 

 Assembleia de Freguesia de Alferce 

 Águas do Algarve 

 Petição Pública subscrita por cerca 1000 cidadãos 

 A Nossa Terra – Associação Ambiental e dois associados Cristina Fernandes e 
Ewen Hentall 

 Timon Vogler 

Embora tenha sido elaborado um Relatório com os resultados da CP (para o qual se 
remete para uma análise mais detalhada), sintetizam-se de seguida os aspetos 
identificados pelas entidades que participaram. 

Síntese dos resultados da CP 

A Águas do Algarve considera que o EIA em avaliação apresenta lacunas, não sendo 
possível concluir que a exploração de minério no local previsto não constitui fator de 
risco para a massa de água da albufeira de Odelouca. 

Considera que deverão ser aprofundados os estudos sobre os potenciais impactes da 
atividade associada à Mina da Corte Pequena no que concerne à qualidade e segurança 
da água da albufeira de Odelouca, tendo em consideração que a contaminação pode 
ocorrer de forma direta e indireta, devendo os meios de contaminação ser 
devidamente estudados e avaliados. 

Refere que o EIA é muito generalista na avaliação das múltiplas facetas da atividade 
mineira em causa, que inclui nomeadamente o recurso a explosivos, não estando 
devidamente avaliados todos os impactes inerentes à atividade. 

Refere, ainda, a título de exemplo, e no que se refere à afetação/contaminação indireta 
das massas de água superficial e subterrânea, o EIA é omisso, ou aborda de forma 
muito superficial, alguns eventos associados às ações de suporte de exploração mineira 
que podem ser foco de afetação/contaminação das mesmas: 
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 lixiviados químicos decorrentes da lavagem do minério, quer com água quer 
com produtos químicos; 

 utilização de explosivos, com consequente vibrações ao nível do fluxo de água 
subterrâneo; 

 lixiviados químicos decorrentes da utilização de explosivos; 

 nuvens de poeiras geradas, quer na exploração do minério, quer através do 
desmonte com recurso a explosivos, sua dispersão aérea e afetação dos valores 
naturais, nomeadamente a sua deposição diretamente na massa de água, ou 
lixiviação após a contaminação nas margens da bacia hidrográfica com posterior 
lixiviação. 

A Assembleia Municipal de Monchique (Partido Social Democrata, Partido Socialista, 
Movimento Independente e Coligação Democrática Unitária) apresenta uma Moção de 
protesto e contestação, ao projeto em avaliação, pelas seguintes razões:  

 impactes na sustentabilidade económica, com principal incidência nos sectores 
do turismo, da indústria da água mineral natural e do termalismo; 

 impactes na sustentabilidade ambiental: 

 O EIA relativiza o PDM no que diz respeito aos seus condicionalismos, uma 
vezà ueà eaà àdeàexplo açãoàdaà i aà i ideàe à I f aestutu asà - Redes de 
Água – Mi as ,à P oteçãoà daà Paisage à e Recursos Naturais – Reserva 
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Áreas de Proteção às 
CaptaçõesàPú li as àeàpo ueà o side aà ueàaàexplo açãoà àte po iaà à
anos); 

 O EIA desvaloriza a inserção da área de exploração na zona abrangida pela 
Rede Natura 2000 – sítio Monchique – PTCON0032; 

 O EIA considera que a zona de intervenção é uma zona florestal de 
eucaliptal, desenvolvido em terraços, quando na realidade o terreno 
desenvolve-se em declive natural e apresentando coberto vegetal 
significativo de matos mediterrânicos, medronhal, pinhal e sobreiral; 

 O EIA não considera existência de inúmeras captações de água potável 
(minas, nascentes, poços e furos), para abastecimento familiar e agrícola, os 
quais se localizam nos terrenos previstos para a exploração e zona 
envolventes; 

 O EIA não considera a zona de proteção prevista no PDM de Monchique 
relativo, às  fontes (minas e furos), para abastecimento público, existentes 
no Barranco da Maia, o qual nasce exatamente no local da pretensão e 
sendo aquela zona o local principal de recarga dos aquíferos; 

 O EIA relativiza a probabilidade de contaminação dos aquíferos, cujas fontes 
na envolvência da zona da mina alimentam de água potável , mais de 80% 
da população da Freguesia de Alferce; 

 O EIA revela valores desadequados à realidade local, nomeadamente a 
altura piezométrica do aquífero, características físicas e químicas da água, 
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dado que foram utilizados pontos de recolha distantes da zona de 
intervenção e foram minimizados os impactes reais e muito significativos, 
relativos à alteração geológica e geomorfológica do local; 

 O EIA relativiza os impactes sonoros da exploração ao nível do ruído, da 
qualidade do ar e da dispersão de poeiras; 

 O EIA não considera e não avalia os impactes negativos que as poeiras e a 
contaminação dos aquíferos irão exercer sobre a qualidade da água de 
abastecimento público da Barragem de Odelouca; 

 O EIA não considera os impactes da utilização de explosivos sobre o maciço 
rochoso global e suas fragmentações ao nível da alimentação da água. 

 Impactes na sustentabilidade social: 

 O EIA não considera o potencial aumento do despovoamento local e 
concelhio provocado pelos impactes negativos da exploração da mina, pela 
perda da qualidade de vida dos munícipes e pela perda de negócios e 
empregos; 

 O EIA não considera os impactes no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo; 
 O EIA minimiza e subvaloriza o impacte negativo da circulação de veículos 

pesados, da poluição sonora e das poeiras em suspensão. 

A Junta de Freguesia de Alferce manifesta-se contra o projeto e EIA em análise, pois os 
impactes são exponencialmente elevados e põem em causa a sustentabilidade local 
durante gerações, não reconhecendo para os residentes nenhum impacte positivo. 

Refere que a área de incidência é abrangida pela área de Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e Rede Natura 2000, sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0032 de 
Monchique; situa-se na zona de proteção e recarga dos aquíferos das nascentes 
(minas) de água potável de abastecimento público de Alferce e povoações vizinhas, 
além de todas as outras nascentes e outras captações privadas; ignora as 
potencialidades da região relativamente à sua economia, como o turismo nas vertentes 
naturais e de paisagens, as águas minerais, as águas da bacia hidrográfica da Barragem 
de Odelouca, a área de proteção do Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo, a zona é 
classificada como espaço florestal no PDM de Monchique, entre muitas outras. 

Refere, ainda, que a população em geral, demonstra uma total desconfiança para com 
a empresa Sifucel, pois em outubro de 2015, esta realizou trabalhos ilegais de 
exploração mineral no sítio agora proposto para exploração. 

Considera que o projeto teria efeitos devastadores para a região, contribuindo para a 
desertificação humana local. 

A Moção apresentada pela Assembleia de Freguesia de Alferce (Partido Socialista e 
Partido Social Democrata) e a Petição Pública subscrita por cerca 1000 cidadãos 
manifestam-se contra o projeto em análise e apontam lacunas ao EIA, nomeadamente: 
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 não considera existência de inúmeras captações de água potável (minas, 
nascentes, poços e furos), para abastecimento familiar e agrícola, os quais se 
localizam nos terrenos previstos para a exploração e zona envolventes; 

 não considera a zona de proteção prevista no PDM de Monchique relativo, às  
fontes (minas e furos), para abastecimento público, existentes no Barranco da 
Maia, o qual nasce exatamente no local da pretensão e sendo aquela zona o 
local principal de recarga dos aquíferos; 

 não considera/minimiza a muito forte probabilidade de contaminação dos 
aquíferos, cujas fontes na envolvência da zona da mina alimentam de água 
potável , mais de 80% da população da Freguesia de Alferce; 

 não considera a existência na proximidade do Sítio Arqueológico do Cerro do 
Castelo; 

 não considera/minimiza a violação do Plano Diretor Municipal de Monchique, 
ao nível das condicionantes respetivas, dado que o local está definido como 
espaço florestal e o local não é abrangido como área de exploração mineral, 
previsto do artigo 41º do PDM; 

 não considera/minimiza a inserção do local em área abrangida pela Rede Natura 
2000; 

 foram tomados como base de referencia, valores desadequados à realidade 
local, nomeadamente a altura piezométrica do aquífero, características físicas e 
químicas da água, dado que foram utilizados pontos de recolha distantes da 
zona de intervenção; 

 foram minimizados os impactes reais e muito significativos, relativos à alteração 
geológica e geomorfológica do local de intervenção; 

 desvaloriza os impactes sonoros da exploração; 

 não considera e não avalia os impactes negativos que as poeiras irão exercer 
sobre a qualidade da água de abastecimento público da Barragem de Odelouca; 

 não considera e desvaloriza o impacte significativo na qualidade do ar, 
provocada pela poluição gerada pelos equipamentos e pela emissão e dispersão 
de poeiras; 

 não considera e minimiza os impactes na paisagem; 

 foi considerado que a zona de intervenção é uma zona florestal de eucaliptal, 
desenvolvido em terraços, quando na realidade o terreno desenvolve-se em 
declive natural e apresentando coberto vegetal significativo de matos 
mediterrânicos, medronhal, pinhal e sobreiral; 

 não considera o potencial desenvolvimento da desertificação humana local, 
provocada pelos impactes negativos da exploração da mina; 

 não considera os impactes da utilização de explosivos sobre o maciço rochoso 
global e suas fragmentações ao nível da alimentação da água. 

A Nossa Terra – Associação Ambiental e dois associados Cristina Fernandes e Ewen 
Hentall manifestam-se contra o projeto e o EIA em avaliação pelos impactes negativos 
causados: 
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 Impactes no património natural; 

 Impactes no turismo; 

 Impactes na qualidade do ar e da água; 

 Afetação de aquíferos; 

 Impactes na ecologia (Reserva Ecológica Nacional e Sítio de Importância 
Comunitária Monchique); 

 Impactes sonoros. 

Timon Vogler manifesta-se contra o projeto em análise pelos impactes ambientais 
causados ao nível da ecologia e da qualidade de vida das populações. 

Consideração dos resultados da CP  

Da análise das exposições recebidas considera-se que as questões identificadas correspondem 
às preocupações da CA, estando refletidas na avaliação de impactes efetuada no presente 
parecer. 

 

 

 

9. Conclusão 
O projeto de execução da Mina de Corte Pequena localiza-se na freguesia de Alferce, 

concelho de Monchique, distrito de Faro. 

A área total da concessão é de cerca de 17.3592 ha, sendo referido que a área de 
exploração efetiva de sienito nefelínico, sem margens de segurança e área afeta aos 
anexos mineiros, será apenas de 5,9 ha. 

 A exploração será implementada em duas fases: 

 Fase 1 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona a Sul e de 4 pisos na 
zona Norte, e o consequente aprofundamento até a cota normalizada da 
exploração. 

 Fase 2 - Esta fase compreende a exploração de 2 pisos na zona Este e 6 pisos na 
zona Oeste, e o consequente aprofundamento até a conta normalizada da 
exploração. 

A área total ocupada pelos anexos da exploração é de cerca de 2 038 m2, contemplando 
a zona da unidade de britagem, zona de stock, instalações sociais e uma zona destinada 
a pequenas reparações de equipamentos. Esta área situa-se dentro da área 
concessionada para a indústria mineira. 

A exploração irá desenvolver-se a céu aberto  com recursos a explosivos num ciclo 
produtivo convencional com as seguintes etapas principais: desmontagem e 
decapagem, desmonte, remoção, expedição. 

Comentário [DSMP21]: Muitas das 
questões levantadas não têm conexão 
direta com o projeto de exploração 
apresentado e respetivo EIA 

Comentário [D.G.E.G.22]: Acrescen
tar:  
utilizando as melhores técnicas 
disponíveis e, caso  necessário , 
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Relativamente à conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial 
(IGT), verifica-se que o projeto insere-se na Zona de Proteção Especial (ZPE) de 
Monchique e no Sítio de Importância Comunitária (SIC) com o mesmo nome (código 
PTCON0037) (RCM n.º 142/97 de 28 de Agosto), e em Estrutura Regional de 
Proteção e Valorização Ambiental.  

No que respeita ao PDM de Monchique (Aviso n.º 25475/2008, de 22 de outubro de 
2008, republicado pelo aviso n.º 26493/2008 de 5 de novembro) na carta de 
ordenamento, a área da mina localiza-se em Espaço Florestal (artigo 26.º) onde não se 
encontra contemplada a exploração de recursos minerais metálicos e não metálicos. O 
artigo 41.º do regulamento, referente à indústria extrativa, refere que esta classe de 
espaço engloba duas categorias (pedreiras devidamente registadas e as áreas 
delimitadas na carta de ordenamento como potencial extração de sienito nefelínico), 
que não abrangem a área desta mina. 

Segundo a Carta deàCo di io a tes,àaà eaàdaà i aà àa a gidaàpelaà Á eaàdeàp oteçãoà
aà aptaçõesà pú li as à eà po à ‘ese vaà E ológi aà Na io al à aà tipologiaà Ca e ei aà deà
li hasàdeà gua ,à o espo de teà à ovaàtipologiaà‘EN,à Á easàest at gi asàdeàp oteçãoà
e recarga de aquífe os .à 

No âmbito da avaliação e atendendo à localização e características do projeto,  foi 

considerado como fator ambiental determinante os Sistemas Ecológicos, considerando-

se que o projeto induz impactes diretos e indiretos muito significativos, não 

minimizáveis, sobre a vegetação, flora e fauna, e também sobre habitats com estatuto 

prioritário de conservação, contrariando as orientações de gestão do Programa Setorial 

da Rede Natura 2000 e a sua importância conservacionista. 

Consideraram-se como fatores ambientais relevantes os Recursos Hídricos, 

Paisagem e a Socioeconomia. 

Nos Recursos Hídricos os impactes negativos decorrem:  

 da eventual exposição do nível freático, caso seja retirado o maciço rochoso 
que constitui o aquífero, aumentando a vulnerabilidade deste à poluição e 
diminuindo a capacidade de armazenamento; 

 do risco de contaminação da água subterrânea, durante a exploração, devido a 
óleos ou combustível das máquinas, eventuais derrames acidentais de óleos ou 
combustível e ainda a resíduos de explosivos. Esta contaminação poderá 
ocorrer através da água que existirá dentro da exploração e que se venha a 
infiltrar ou, da água descarregada na linha de água (como previsto no plano de 
lavra), que passa junto às captações públicas e que também se infiltre;  

 da diminuição da recarga do sistema aquífero após a recuperação das áreas 
exploradas, caso o material de enchimento tenha uma permeabilidade 
reduzida. 

Comentário [DSMP23]: Não está 
interdita a exploração de recursos 
minerais 

Comentário [DSMP24]: Não 
abrangem esta área porque não foi 
considerada como a atividade que 
seria prevalecente. Mas insere-se a 
exploração de recursos minerais em 
outras áreas (cf. N.º 3 do art. 41.º) 

Comentário [DSMP25]: È de 
determinar então os limites a 
o side a à oàe hi e toàdeàvazios… 
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Sobre a Paisagem a área afeta ao Projeto insere-se em área de Qualidade Visual 
Elevada, reforçada pela presença de vegetação autóctone e de uma vasta área de 
afloramentos rochosos para SO, cuja integridade física se encontra preservada, 
intercalados com matos, cujo padrão visual revela elevado valor cénico, considerando-
se que o projeto introduz impactes de natureza estrutural, e funcional, relevantes a par 
de impactes de natureza visual, em particular durante a Fase de Exploração. 

Na Socioeconomia, pelos impactes ao nível da paisagem, a nível cultural, ecológico, 
ambiental, social, decorrentes da exploração a céu aberto de uma pedreira, que não 
favorecem as atividades económicas, em particular o turismo, com consequências a 
para a região do Algarve. 

Do exposto, face aos impactes negativos muito significativos identificados nos sistemas 
ecológicos, considerado um fator ambiental determinante na presente avaliação, pela 
localização do projeto em área sensível – Rede Natura 2000 -  e tendo em consideração 
que os impactes negativos referidos não são passíveis de minimização, propõe-se a 
emissão de parecer desfavo velàaoàp ojetoàdeàexe uçãoàdaà Mina de Corte . 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para 
os vários fatores ambientais, foi determinado um índice de avaliação ponderada de 
impactes ambientais de valor 5, o qual expressa a conclusão da avaliação qualitativa 
desenvolvida no Parecer técnico da CA. 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

APA 

 

SÍLVIA ROSA 

 

RITA CARDOSO  

 

ALEXANDRE FURTADO 

 

MARGARIDA GUEDES 

ICNF 
 

LUÍS FERREIRA 

DGPC 
 

ALEXANDRA ESTORNINHO 

Comentário [DSMP26]:  

Comentário [DSMP27]:  
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LNEG 
 

PEDRO FERREIRA 

CCDRAlg 
 

LUÍSA RAMOS 

DGEG 
 

PAULO NUNES 

ISA 
 

JOÃO JORGE 

 

 

 

 

 

ANEXO I - ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES 
AMBIENTAIS 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 
do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 
correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 
irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 
das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 
desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental 
de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 
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De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 
ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 
(CA) e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 
consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 
potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a não 
i lusãoàdaà o po e teà O de a e toàdoàTe itó io à o oàu àfato àa ie talàespe ífi oàdadoà
que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as situações de 
desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. De 
acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes do 
projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 

 

Fatores Ambientais 
Significância dos impactes  
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Sistemas Ecológicos Muito Significativos Sem significado 
Património Cultural Pouco significativos Sem significado 
Socioeconomia Significativos Pouco Significativos  

Qualidade do Ar Pouco significativos Sem impactes 

Ambiente Sonoro Pouco Significativos  Sem significado 

Recursos Hídricos Significativos Sem significado 
Solo e Uso do Solo Significativos  Sem impactes 
Paisagem Muito Significativos Sem impactes 
Geologia e 
Geomorfologia 

Pouco Significativos Sem impactes 

 

Face às caraterísticas do projeto bem como aos seus objetivos e tendo em consideração os 
valores em presença nas áreas afetadas foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância 
aos fatores ambientais analisados: 

 

Comentário [DSMP28]:  

Comentário [DSMP29]:  
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Fatores Ambientais Preponderância 

Sistemas Ecológicos Determinante 
Património Cultural Não Relevante 
Socioeconomia Relevante 
Qualidade do Ar Não Relevante 
Ambiente Sonoro Não Relevante 
Recursos Hídricos Relevante 
Solo e Uso do Solo Não Relevante 
Paisagem  Relevante 
Geologia e Geomorfologia Não Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 
fatores ambientais, foi determinado um índice de valor 5, o qual expressa a avaliação qualitativa 
desenvolvida no Parecer técnico da CA. 
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ANEXO II - PARECERES RECEBIDOS DAS ENTIDADES EXTERNAS 
CONSULTADAS 
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ANEXO III – ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 Comentário [DSMP30]: Tendo em 
conta o princípio da precaução na 
tomada de decisão relativamente a 
um projeto que se desenvolve numa 
área sensível e cujos impactes na 
natureza podem ser objeto de 
monitorização consideramos que 
somente a 1.ª fase deste projeto deve 
merecer parecer favorável. Acresce 
que a monitorização também deve 
contemplar eventuais efeitos sociais 
negativos que possa acarretar 
impactes económicos negativos. 


