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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) da "Mina de Numão", em fase de Projeto de Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação 

(CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto enquadra-se nas seguintes tipologias de projeto do diploma mencionado: 

 n.º 9 do Anexo I “Instalações destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), 

tratamento físico-químico (D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1)”; 
 n.º 2, alínea b) “Extração subterrânea”; 
 n.º 2, alínea e)  “Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, 

petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos”. 

A MINAPORT – Minas de Portugal, Lda. dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 14.º do RJAIA 

submeteu, via Plataforma SILIAMB – Módulo de Licenciamento Único Ambiental - LUA (Processo 

PL20190326000503) o projeto de execução da “Mina de Numão”. 

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída 

por representantes da própria APA, da entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

(LNEG, I.P.), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da 

Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P 

(LNEC, I.P.) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

(ISA/CEABN) dando, assim, cumprimento ao artigo 9.º do referido diploma. 

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

 APA, I.P. (coordenação) – Dr.ª Margarida Grossinho 

 APA/DCOM (consulta pública) – Dr.ª Cristina Sobrinho   

 APA/ARH Norte (recursos hídricos) – Dr. Normando Ramos 

 DGPC (património cultural) – Doutor João Marques   

 CCDR Norte (solos e uso do solo, ordenamento do território, qualidade do ar, socioeconomia, 

sistemas ecológicos e ordenamento do território) – Arqt.ª Pais. Alexandra Cabral 

 ARS Centro (Saúde Humana) – Dr.ª Ana Viseu 

 DGEG (aspetos técnicos do projeto) – Eng.ª Patrícia Falé 

 ISA/CEABN (paisagem) – Arqt. Pais. João Jorge 

 LNEC, I.P. (vibrações) – Doutor Rogério Mota 

 APA/DGA (ambiente sonoro) – Eng.ª Maria João Leite   

 APA/DRES (resíduos) – Eng. Jorge Santos Garcia 

 APA/DGLA (Licenciamento Ambiental) – Eng.ª Carla Portilho, depois substituída pela Eng.ª Rita 

Paulino. 

O representante do LNEG, Doutor Carlos Meireles alegou conflito de interesses, pelo facto de esta 

entidade ter assinado um protocolo tripartido com a empresa MINAPORT. Por esse motivo deixou de 

integrar a Comissão de avaliação. 

Após análise o Departamento das Alterações Climáticas da APA não considerou relevante a sua 

participação na respetiva CA. 
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O EIA objeto da presente análise, datado de março de 2020, é da responsabilidade da empresa VISA – 

Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A. tendo sido elaborado entre junho de 

2017 e dezembro de 2018. É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico  

 Relatório Síntese 

 Anexos (I a X) 

 Desenhos 

Por solicitação da autoridade de AIA, foram requeridos elementos adicionais que foram remetidos a 20 

de fevereiro de 2019. Estes são compostos por um novo Resumo Não Técnico, o Aditamento e Anexos (I 

a XVI).  

Posteriormente, a 6 de abril de 2020, foi entregue um documento contendo esclarecimentos 

complementares, constituídos pelos Elementos e Anexos (I a X). 

O EIA foi acompanhado do Plano de Lavra que constitui o projeto. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do 

projeto em apreciação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da Mina de Numão foi a seguinte: 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de Avaliação 

a 29 de maio 2019. 

 Análise da conformidade do EIA. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou, em 4 de julho de 2019, necessária 

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, na sua versão atual. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não 

Técnico. 

 Foi solicitada a prorrogação da data de entrega dos elementos adicionais primeiro até ao dia 9 de 

dezembro de 2019, depois até 20 de janeiro de 2020 e, posteriormente, até 7 de fevereiro. 

 Submissão do Aditamento ao EIA a 7 de fevereiro de 2020 e análise do mesmo, pela CA. 

 Declaração da Conformidade do EIA a 26 de fevereiro de 2020.    

 Solicitação de elementos complementares relativos aos recursos hídricos, saúde humana, 

património, resíduos e contaminação dos solos, paisagem e Melhores Técnicas disponíveis, que 

entraram, nesta Agência, a 6 de abril de 2020. 

 Solicitação de Pareceres Externos aos Municípios de Vila Nova de Foz Côa e S. João da Pesqueira, 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF) e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública. 

 Análise técnica do EIA, do Aditamento e dos elementos complementares, bem como a consulta 

aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes 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.  

 Realização de uma visita ao local no dia 8 de junho com a presença do proponente e de alguns 

elementos da CA. 

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 

viabilidade ambiental do projeto. 

No decurso da avaliação e face à situação de pandemia, o Governo adotou um conjunto de medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-

CoV-2, agente causador da doença COVID-19, de entre as quais, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e 

o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Conforme disposto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, foram 

suspensos, desde a aprovação daquele diploma e até à cessação dos seus efeitos, os prazos de cujo 

decurso decorra o deferimento tácito pela administração de autorizações e licenciamentos requeridos 

por particulares ou ainda que não requeridos por particulares, no âmbito da avaliação de impacte 

ambiental. Por seu turno, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março contemplou a suspensão dos prazos 

administrativos que corram a favor de particulares. 

Tendo sido declarado a 18 de março último o Estado de Emergência em todo o território nacional, e 

posteriormente renovado até 2 de maio considerou-se não estar, nestas circunstâncias, assegurado o 

pleno acesso à informação. Neste sentido, foi prorrogado o prazo da consulta pública relativa ao 

processo em apreço, de forma a garantir a sua realização por um período de 30 dias úteis não 

coincidente com o período de Estado de Emergência.  
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Esta situação motivou a alteração dos prazos previstos para o procedimento de avaliação de impacte 

ambiental.  

 

3. ENQUADRAMENTO E JUSTIFCAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada nos capítulos 3 e seguinte foi retirada dos elementos apresentados no  

EIA, no Aditamento e elementos complementares ao mesmo e restante informação disponibilizada.  

 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

A Mina de Numão localiza-se na freguesia de Freixo de Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito 

da Guarda.   

O projeto localiza-se em área sensível uma vez que se insere na Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro (ZPE do ADV), distando cerca de 500 m da área classificada como Património Mundial do Alto 

Douro Vinhateiro.  

As povoações mais próximas da Mina do Numão são Seixas, a 1800 m a Oeste, Mós a 1700 m a Este e 

Murça e Freixo de Numão a sul, a 1400 m e 5000 m, respetivamente.   

 

 

3.2. ANTECEDENTES 

Como antecedentes deste processo importa mencionar o seguinte: 

2008 – Contrato de concessão de prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, 

zinco, cobre antimónio, estanho e volfrâmio - MN/PP/007/08 - Douro, com a empresa MINERÁLIA – 

Minas, Geotecnia e Construções, Lda. A área com 80 km2 incluía os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, 

São João da Pesqueira, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo 

 

Fonte: DGEG, março 2010 
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2012 – Contrato de cedência da posição contratual da MINERÁLIA, – Minas, Geotecnia e Construções, 

Lda., à MINAPORT, Minas de Portugal, Lda. (aviso 10073/2012, publicado na 2.ª série do Diário da 

República n.º 144, de 26 de junho de 2012). 

2016 - Contrato de Concessão de exploração experimental de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, 

zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio (MNPCE0708) - Numão, com 4543,0282 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGEG, fevereiro 2015 

 

De acordo com o disposto no contrato, a empresa ficou obrigada a desenvolver os seguintes trabalhos 

mínimos: 

Ano 1: Fase 1:  

 Preparação e criação de acessos;  

 Preparação para a instalação e construção de todas as infraestruturas móveis 

necessárias à implementação do projeto;  

 Implantação das redes elétricas, de iluminação, de ar comprimido, de abastecimento 

de água e ventilação;  

 Preparação do emboquilhamento e abertura de parte da galeria subterrânea;  

 Amostragem das zonas mineralizadas intersectadas pela galeria subterrânea de 

reconhecimento.  

 

Ano 2: Fase 2:  

 Abertura de travessas e de desmonte, incidindo nos primeiros 150 metros de galeria;  

 Continuação da abertura da galeria até aos 400 metros;  

 Ensaios de desmonte, testando diferentes abordagens de exploração experimental, com 

ênfase para o método Sub-level Stoping; 

 Continuação da amostragem das zonas mineralizadas intersetadas pela galeria; 

 Ensaios metalúrgicos às amostras recolhidas em função dos resultados obtidos e 

desenvolvidos durante o primeiro ano;  

 Início da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental.  
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Ano 3: Fase 3:  

 Continuação da abertura de travessas e de desmonte;  

 Continuação dos ensaios de beneficiação e avaliação da aceitabilidade dos concentrados 

no mercado;  

 Sondagens carotadas subterrâneas com recuperação de testemunho para 

reconhecimento e prospeção geológico-mineira subterrânea;  

 Execução do estudo de pré viabilidade económica;  

 Elaboração de estudos e projetos para o projeto definitivo.  

 

Na sequência da lavra experimental já foram efetuadas as seguintes intervenções: 

 Acessos 

 Mina  

Cerca de 480 m lineares de galerias e travessas, galeria de rolagem para acesso ao segundo piso 

desenvolvidas e construída uma das chaminés de ventilação previstas. 

 

 Anexos Mineiros: 

o Lavaria e instalação de britagem  

o Instalação de resíduos para rejeitados inicial 

o Bacia de águas frescas, 

o Bacia de águas do processo 

 Instalações de resíduos para estéreis (escombreiras) 

 Pargas 

Instalações sociais de apoio: 

 Portaria, escritórios, laboratório  

 Depósito de combustível 

 Implantação das redes elétricas, de iluminação, de ar comprimido, ventilação e de abastecimento 

de água (captações e depósitos). 

 Instalações provisórias de apoio junto à lavaria relacionadas com a fase de construção. 
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 Instalações de apoio (portaria, escritórios, refeitório, laboratório, armazéns), constituídos por 

edifícios modulares pré-fabricados, localizados junto à entrada da mina. 

Planta da Situação existente (D001 – Anexo III do Aditamento) 

2018 – A MINAPOR apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente, em 28 de dezembro de 2018, uma 

Proposta de Definição de Âmbito. Na sequência da sua apreciação e pese embora o projeto não se 

encontrasse ainda totalmente consolidado em todas as suas vertentes, estando ainda em curso estudos, 

nomeadamente, no que se refere à caraterização detalhada dos resíduos a produzir, à avaliação das 

alternativas de projeto, no que respeita a técnicas e processos de exploração e tratamento do minério, e 

apresentasse lacunas, designadamente nos fatores, património, ordenamento do território, 

socioeconomia, solo e uso do solo, foram transmitidas algumas orientações para a execução do EIA. 

2019 – Pretendendo a empresa avançar para a fase de exploração do depósito mineral submeteu o 

presente EIA, à Agência Portuguesa do Ambiente.  

A empresa encontra-se em lay off desde novembro de 2019, estando em curso novas campanhas de 

sondagens para reavaliação dos recursos associados ao depósito mineral. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto da Mina de Numão tem por objetivo a exploração de um depósito mineral para produção de 

concentrado de ouro. A área de exploração tem 797 900m2. 
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A lavra é subterrânea prevendo-se que afete uma área de 29,7ha. A instalação compreende ainda a 

lavaria, para beneficiação do minério, ocupando cerca de 0,24 ha e duas instalações de deposição de 

resíduos para estéreis e rejeitados da lavaria. Os restantes anexos correspondem aos escritórios, às 

instalações sociais e aos armazéns de apoio. A área afeta à exploração mineira será, assim, de 80 ha. 

Estimam-se em 2 milhões de toneladas os recursos existentes e uma vida útil de cerca de 10,53 anos (127 

meses). 

O concentrado de ouro será exportado dada a inexistência de unidades de refinação de metais preciosos 

no país. 

 

Método de desmonte: 

O método de desmonte é misto em câmaras e pilares, no nível superior, e “Sub-level Stoping”, entre níveis 
de exploração. A mina terá oito níveis de exploração, com pisos às cotas 236, 216, 196, 176, 156, 136, 116 

e 96. O método câmaras e pilares no Nível 1 (cota 236) terá pilares abandonados entre as galerias e as 

travessas com secção nunca inferior a 150 m2.  

No nível superior será aberta uma galeria de rolagem (com 400 m), com ligação de nível à rampa e 

emboquilhamento, onde entroncam perpendicularmente 6 galerias de desmonte (com 500 m cada). Nos 

pisos inferiores (piso 2 a 8) existirá também uma galeria longitudinal (Galeria de Rolagem) em cada piso, 

à saída da rampa, com comprimento médio de 400 m, de onde sairão ortogonalmente 3 galerias de 

desmonte com uma média de 500 m de comprimento cada. Na zona mais afastada da rampa, em cada 

nível, está prevista a construção de uma chaminé de ventilação, no extremo da última galeria de 

desmonte, que poderá também ser usada para evacuação de emergência. 

O desmonte será faseado repetindo-se as operações a seguir referidas entre pisos consecutivos de cima 

para baixo até atingir o Nível 8 com piso à cota 96: 

 Abertura das galerias de rolagem e de desmonte do Nível 1 (com piso à cota 236);  

 Abertura da rampa entre o Nível 1 e o Nível 2 (com piso à cota 216);  

 Abertura de travessas de desmonte, perpendiculares às galerias de desmonte, no Nível 1 

(formando uma quadrícula usando o método Câmaras e Pilares) e remoção do material 

desmontado (estéril) para a instalação de resíduos para estéreis (no exterior) e minério para a 

lavaria;  

 Abertura das galerias de rolagem e de desmonte do Nível 2;  

 Abertura de travessas de desmonte, perpendiculares às galerias de desmonte, sobrepostas no 

Nível 2 (formando uma quadricula do método câmaras e pilares);  

 Perfuração subvertical descendente a partir das travessas de topo (Nível Superior – Nível 1), nos 

filões ricos, carregamento e detonação (método “Sub-level Stoping”), com desmonte do material 
para as travessas do Nível Inferior (Nível 2);  

 Remoção do material desmontado (estéril) para aterro (em travessas e galerias desativadas ou 

para o exterior) e minério para a lavaria;  

 Entre o Nível 4 e 5 não haverá desmonte com o método “Sub-level Stoping”);  
 Uma vez desmontado o último painel do Nível 8 (cota 96), é dada por concluída a lavra do corpo 

mineralizado, deixando-se abertas (sem enchimento) as rampas, galerias de rolagem e a galeria 

de desmonte mais afastada da rampa.  

No período de vida útil da mina prevê-se a exploração e beneficiação de cerca de 1 895 400 toneladas de 

minério. Serão produzidos 1 080 000 m3 de estéril com empolamento de 1,23 (1 350 000 m3).  
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No fundo da mina será instalada uma unidade de britagem móvel para fragmentação primária do material 

desmontado permitindo que o transporte do minério até à superfície possa ser feito por correia 

transportadora. 

A britagem localizada à superfície é a primeira fase de tratamento do minério. Procede-se à fragmentação 

do minério numa britadeira de maxilas seguida de moinhos e crivos. O material fragmentado segue por 

camião e correia transportadora para o segundo circuito, já dentro da lavaria. O material é sujeito a uma 

moagem mais fina do minério, em dois moinhos de bolas combinados com quatro hidrociclones. O 

material moído segue para um tanque condicionador onde se inicia o processo de flutuação num conjunto 

de 6 células. A etapa final de concentração ocorre num grupo de espirais para obtenção do concentrado 

de ouro. Este é, depois, encaminhado para um espessador e, finalmente, para um filtro prensa para 

diminuir a humidade, sendo depois embalado em big bags de cerca de 1500kg. A expedição é feita por 

camião para o porto de Leixões (3 camiões de acordo com o EIA, 4 camiões dia conforme o Estudo de 

Impacte Patrimonial incluído no Aditamento). 

Prevê-se a produção de 903 200 m3 ou 1 742 000 t de rejeitados considerando uma recuperação no 

tratamento de cerca de 85% e um coeficiente de empolamento de 1,4. 

Os rejeitados provenientes do processo de beneficiação do minério em fase experimental foram 

depositados na bacia destinada a recolher as águas do processo. De acordo com a informação prestada 

na visita, estes rejeitados serão novamente sujeitos a beneficiação.  

Na fase de exploração os rejeitados provenientes da lavaria serão depositados numa célula já construída 

com uma área de 13 780 m2 e 160 000 m3 de capacidade. Contudo, dada a sua reduzida capacidade está 

prevista a construção de outra instalação com uma área de 39 230m2 e capacidade para deposição de 

840 000 m3 de rejeitados, segundo o EIA e 903 200m3, segundo a Memória Descritiva do Projeto da 

Instalação de Rejeitados. Para a construção dessa instalação de resíduos será realizada uma escavação 

com bancadas de 10 m de altura e patamares com 5 m de largura e criada uma barreira de contenção e 

um aterro também com bancadas de 10 m de altura e patamares com 5 m de largura. 

Na Memória Descritiva do Projeto da Instalação de Rejeitados indica-se que a contenção dos rejeitados 

acima da cota de escavação será realizada através de muro de contenção em “Gabião” com cerca de 8m 

de altura e 300m de comprimento. 

A deposição será feita por camadas de rejeitados com 3 m de espessura alternadas com camadas de 0,5 

m de espessura de estéreis. 

No decorrer da exploração prevê-se a produção de um volume de estéril (após empolamento coeficiente 

1,25) de 1 350 000 m3.  

As escombreiras atualmente existentes na mina ocupam uma área de cerca de 4910m2 e destinam-se à 

recuperação paisagística imediata.  

Prevê-se a construção de uma instalação para deposição de estéreis à superfície, que irá ocupar uma área 

aproximada de 2,9 ha. O terreno será modelado através de escavação e modelação em patamares, com 

bancadas de 10 m de altura e patamares com 5 m de largura. Será criada uma barreira de contenção e, 

para aumentar a capacidade da instalação, será criado um aterro também com bancadas de 10 m de 

altura e patamares com 5 m de largura. 

A capacidade total dessa instalação de resíduos era de 410 000 m3, no EIA, prevendo a Memória Descritiva 

do Projeto de Instalação de Resíduos Estéreis, incluída no Aditamento, um volume de cerca de 425 000m3, 

sendo utilizada exclusivamente para a deposição de estéreis. A mina terá capacidade de acomodar 1 420 
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000m3 nos vazios da exploração prevendo-se uma capacidade de enchimento de 75 % nas galerias e de 

90 % nos desmontes com Sub-Level Stoping. 

A água a utilizar na lavaria, em circuito fechado, será proveniente de: 

 cinco captações de água subterrânea; 

 captação de água superficial na Ribeira da Murça; 

 captação de água superficial do rio Douro; 

 águas de drenagem da mina 

 águas pluviais recolhidas no perímetro da mina.  

Para assegurar o fornecimento contínuo de água à lavaria foi já construído um tanque circular (que terá 

de ser relocalizado por instabilidade do local onde se encontra), estando prevista ainda a construção de 

outro. 

Existem duas bacias para armazenamento da água a utilizar na lavaria. Uma bacia de águas do processo 

que recebe as águas pluviais da envolvente e as águas da mina resultantes da drenagem subterrânea e 

que possui como função a decantação das partículas finas em suspensão. Esta foi utilizada durante a fase 

de exploração experimental como local de deposição dos rejeitados da lavaria. A bacia será esvaziada e, 

face à existência de alguns indícios de punçoamento e, de desgaste da tela, a mesma será substituída, de 

acordo com informação prestada na visita. 

A bacia de águas frescas possui como função o armazenamento de água para utilização na lavaria, 

recebendo as águas da bacia de águas do processo, após decantação, bem como as águas das captações 

de água. 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

A recuperação paisagística será efetuada, essencialmente, no decorrer da exploração apresentando duas 

componentes, uma subterrânea e outra à superfície. 

Os trabalhos a realizar em subterrâneo consistem no preenchimento dos vazios de escavação com os 

estéreis o que permitirá reduzir o volume de estéreis à superfície 

Os trabalhos de recuperação paisagística exterior consistirão na minimização dos impactes ambientais, 

que decorrem da exploração. Assim, todas as áreas atualmente intervencionadas ou a intervencionar 

serão recuperadas através da plantação e/ou sementeira de espécies autóctones. 

A recuperação paisagística prevê três intervenções no imediato.  

 A primeira diz respeito à renaturalização da linha de água que foi intervencionada para a 

instalação das bacias em construção e que se encontra atualmente entubada. Prevê-se a 

renaturalização dessa linha de água através da reposição da sua função de drenagem, com um 

traçado ligeiramente diferente do original, dadas as alterações topográficas já introduzidas; 

 A segunda consiste na minimização dos impactes visuais decorrentes da instalação da lavaria, 

através de um arranjo paisagístico em torno da instalação, no sentido de minimizar os impactes 

visuais para o exterior. Este consistirá na modelação dos taludes e na execução de sementeiras e 

plantações. Após o desmantelamento da instalação, proceder-se-á à integração paisagística da 

área; 

 A terceira consiste na plantação imediata de um amendoal na zona entre a instalação de resíduos 

em construção e as instalações de apoio à entrada da mina, área já modelada em socalcos. 
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No final da exploração da mina e, após desmantelamento de todas as infraestruturas existentes, será 

efetuada a integração paisagística de toda a área. 

 

ALTERNATIVAS DE PROJETO 

A situação do depósito mineral determina a localização da mina pelo que não foram estudadas 

localizações alternativas. 

Foi estudada apenas a alternativa zero correspondendo à não implementação do projeto, não tendo sido 

apresentados métodos de exploração ou de tratamento e beneficiação alternativos. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 

natureza dos aspetos ambientais associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: geologia, 

recursos hídricos, território, socioeconomia, saúde humana, qualidade do ar, ambiente sonoro e 

paisagem. 

Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais resultados da apreciação desenvolvida em cada um dos 

fatores avaliados, os quais tiveram como principal suporte a informação constante no EIA e nos respetivos 

aditamentos, bem como nas várias peças que constituem o projeto. 

 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O EIA avaliou este descritor de forma suficiente pelo que nada há a apontar no que respeita a este 

descritor. 

 

GEOLOGIA 

O Relatório de EIA do projeto em análise apresenta informação suficiente para caraterizar a situação de 

referência em termos de Geologia e Geomorfologia para a avaliação de impacte ambiental.  

Os impactes negativos estão associados à extração do minério através do desmonte do depósito mineral 

e constituem um impacte permanente e irreversível. Contudo, o aproveitamento do recurso mineral, para 

obtenção de concentrado de ouro traduz-se num impacte positivo significativo. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes, Medidas de minimização e Plano de 

Monitorização 

O EIA identificou os seguintes impactes sobre os recursos hídricos: 

Recursos Hídricos Superficiais 

A linha de água existente e respetiva margem ficaram seriamente comprometidas devido às 

infraestruturas que foram contruídas durante a fase de exploração experimental, sem qualquer processo 

de licenciamento de utilização dos recursos hídricos. Foi apresentado um projeto de reposição e 
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renaturalização da linha de água. Seria de esperar que a reposição da linha de água a céu aberto 

contemplasse também a renaturalização da faixa marginal de 10 metros para cada lado do leito, a qual 

também faz parte integrante da área afeta ao domínio hídrico. 

No entanto, a orografia do terreno e as infraestruturas já construídas, designadamente as lagoas e os 

acessos, inviabilizam que este cenário se concretize em toda a sua extensão, pois acabaria por criar uma 

desproporcionalidade de custos, pela necessidade de alterações profundas do layout da área de 

exploração. Porém, na impossibilidade de garantir a renaturalização da faixa marginal em toda a sua 

plenitude, importa estabelecer critérios mínimos, de forma a evitar que a reposição da linha de água se 

fique pelo canal correspondente ao leito e uma faixa marginal variável com um caráter residual. 

O projeto apresentado contempla a reposição de uma linha de águas públicas a sul, com um traçado 

diferente do original, e o reperfilamento de uma outra a norte, afluente da primeira, cujas águas são 

particulares uma vez que nascem no terreno da MINAPORT. Este parecer foca-se apenas na linha de água 

a sul, que é considerada a principal e a mais relevante, e cuja reposição deverá ser efetuada o quanto 

antes. 

Apesar de se considerar que os critérios de dimensionamento da secção do leito podem ser aceites, a 

proposta de renaturalização da faixa marginal fica aquém daquilo que seria de esperar, tendo em conta 

os impactes significativos e irreversíveis causados pela eliminação da linha de água original. 

Assim a proposta de reposição da linha de águas públicas apresentada no âmbito deste EIA não reúne 

ainda condições para aprovação, devendo ser reformulada. 

Os impactes nos recursos hídricos superficiais, no que respeita aos aspetos quantitativos, decorrem das 

seguintes ações:  

 Retenção de água de origem superficial. Este impacte foi classificado como negligenciável; 

 Consumo de água de origem superficial - De acordo com o projeto consumir-se-á água de 

origem superficial proveniente de duas origens distintas: captação na albufeira da Valeira (rio 

Douro) e na Ribeira da Murça. O impacte foi classificado como pouco significativo; 

 Alteração do regime de caudais da ribeira de Murça – A abertura de galerias com a 

consequente intersecção de falhas e/ou fraturas produtivas em termos hidráulicos, originará 

um incremento dos caudais saídos pela “entrada” da mina. Como as necessidades hídricas do 
Projeto nomeadamente na Lavaria “obrigam” a um aproveitamento dessa água no sistema de 

bacias de águas sujas e águas limpas, não é expectável o seu encaminhamento direto para a 

linha de água afluente da ribeira de Murça. Este impacte é assim classificado, pela sua 

improbabilidade, como negligenciável; 

 Impermeabilização da sub-bacia hidrográfica da ribeira de Murça com consequente 

incremento dos caudais de ponta de cheia – A impermeabilização do solo resultante das 

principais infraestruturas de apoio à mina (depósito de estéreis, depósito de rejeitados, 

instalações sociais) em cerca da ordem dos 54 000 m2, corresponde a uma área mínima no 

contexto da bacia da ribeira de Murça (com uma área de 42,15 km2). Acresce o facto de o 

projeto se desenvolver sobre formações geológicas muito pouco permeáveis, pelo que este 

impacte foi classificado como negligenciável. 

A qualidade das águas superficiais, na envolvente da área de Projeto, poderá ser afetada pela atividade 
extrativa e de beneficiação do minério devido ao: 

 Arrastamento de sólidos (material particulado de granulometria fina) e elementos/compostos 

químicos em solução (e.g. sulfatos, arsénio, fósforo, alumínio e/ou outros metais) para as 
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linhas de água, com origem no interior da galeria e/ou depósitos exteriores de escombreiras 

(quer de estéreis quer de rejeitados); 

 Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos, afetos à exploração e transporte; 

 Problema na estanquicidade das bacias de decantação das águas mineiras (bacia de águas 

sujas, bacia de águas limpas e, ou da instalação de resíduos mineiros); 

 Problema na estanquicidade das fossas sépticas. 

 
A afetação da qualidade das águas superficiais, quer por partículas sólidas de granulometria fina, quer por 
elementos químicos estranhos à composição típica das águas superficiais da envolvente constitui um 
impacte negativo, direto, provável, temporário, de alcance variável, minimizável e de significância 
reduzida a moderada (dependendo em parte da abundância de água das linhas de água recetoras, a qual 
varia significativamente sazonal e inter-anualmente e, em parte, da mineralogia e granulometria dos 
materiais geológicos envolvidos). 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos, no que respeita aos aspetos quantitativos, 

foram avaliados relativamente aos seguintes parâmetros: 

 Alteração do padrão hidrodinâmico e sentidos preferenciais de escoamento subterrâneo – A 

abertura de galerias, poços, chaminés e travessas em mais do que um piso no interior do 

maciço alterará certamente o padrão hidrodinâmico das águas subterrâneas. Existe, contudo, 

um elevado grau de incerteza relativamente à significância deste impacte, nomeadamente 

com a componente associada ao alcance. Atendendo às reduzidas produtividades aquíferas 

deste tipo de formações geológicas, assim como aos valores médios de precipitação anual 

(564 mm), este impacte foi classificado como negativo, direto, permanente, provável, 

minimizável e de magnitude reduzida a moderada - impacte pouco a moderadamente 

significativo; 

 Influência do projeto sobre captações de água subterrânea para abastecimento público – Não 

é expectável existir algum impacte sobre captações de água subterrânea para abastecimento 

público uma vez que pelo menos num raio de cinco quilómetros de distância, não são 

identificadas quaisquer origens de água subterrânea para abastecimento público; 

 Influência do projeto sobre captações particulares de água subterrânea – Atendendo à 

distância que as mesmas se encontram da área mineira e atendendo ainda ao enquadramento 

geológico, não é expectável existir qualquer impacte sobre captações particulares de água 

subterrânea. Ainda assim classifica-se este impacte como: negativo, direto, permanente, de 

magnitude reduzida, pouco provável e de alcance reduzido - impacte pouco significativo. 

Os impactes possíveis de ocorrerem na fase de exploração, afetando a qualidade das águas subterrâneas, 

relacionam-se com: 

 Alteração das características hidroquímicas das águas subterrâneas locais, por acidificação, 

incremento de mineralização e solubilização de metais e metaloides (e.g. As, Co, Fe, Mn, Zn). 

Este é um impacte negativo, possível, temporário ou permanente (dependente do eventual 

foco de contaminação), reversível, direto, magnitude reduzida a média (dependente do 

eventual foco de contaminação, das cargas poluentes e da duração do(s) evento(s) de 

migração de contaminantes) - impacte pouco significativo; 

 Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, da maquinaria utilizada na 

extração, na lavaria, no transporte e na expedição dos materiais e do depósito de combustível. 
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Impacte (pouco) provável, mas que a acontecer, seria um impacte negativo, parcialmente 

reversível ou reversível, direto e de magnitude dependente, entre outros, das quantidades 

envolvidas e, das características pedológicas/geológicas do local da ocorrência – impacte 

pouco significativo; 

 Eventuais problemas de estanquicidade num ou mais elementos do projeto de entre os 

seguintes: bacia de águas sujas, bacia de águas limpas e/ou das instalações de resíduos 

mineiros (nomeadamente rejeitados). Este é um impacte negativo, possível, temporário ou 

permanente (dependente se se trata de um rompimento da impermeabilização – visível ou 

não, ou se se trata de um galgamento), reversível, direto, magnitude reduzida a média 

(dependente do eventual foco de contaminação, das cargas poluentes e da duração do(s) 

evento(s) de migração de contaminantes) - impacte pouco significativo a significativo; 

 Eventuais problemas de estanquicidade das fossas sépticas estanques (esgotadas) 

periodicamente por entidade credenciada). Este é um impacte negativo, possível, temporário, 

reversível, direto, magnitude reduzida a média (dependente da duração do(s) evento(s) de 

migração dos efluentes) – impacte pouco significativo. 

O predomínio da pouca significância atribuída a estes impactes deve-se, em grande parte, ao facto de o 

substrato geológico ser pouco permeável. 

O estudo prevê, para as fases de exploração e desativação, a implementação de um conjunto de medidas 

de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos, com as quais se concorda: 

 

No que se refere aos aspetos quantitativos: 

Recursos Hídricos Superficiais 

 Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia da área a intervencionar, 

e dos acessos às zonas de trabalho. Tal, implica inspeções periódicas às valas perimetrais e 

canais em torno da lavaria, das três bacias e dos locais de depósitos de estéreis e rejeitados, 

de modo a impedir assoreamentos e retenção de águas de escorrência. Estas inspeções 

deverão ter maior frequência em períodos de pluviosidade e deverão ser acompanhadas de 

operações de limpeza sempre que tal se justifique; 

 Colocação de caleiras na cobertura da lavaria para aproveitamento de águas pluviais limpas 

com vista à sua utilização no processo industrial de beneficiação mineira. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

 O dimensionamento dos caudais de extração dos furos afetos ao projeto mineiro de tal modo 

não se provoque rebaixamentos excessivos do nível freático. Para tal importa garantir a 

colocação de um tubo-guia de PEAD em cada um dos furos afetos ao Projeto mineiro, de tal 

modo se consiga efetuar medições de profundidade dos níveis freáticos em segurança; 

 O enchimento parcial usando estéreis dos vazios de escavação, previsto para a fase de 

desativação, deverá ser o mais próximo possível de um enchimento total, maximizando a 

aproximação à permeabilidade original do maciço rochoso. 

No que se refere aos aspetos qualitativos e para a fase de exploração: 

Fase de exploração 
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 Construção de bacias de retenção e decantação com volumes úteis tais que permitam tempos 

de residência suficientes para que ocorra uma decantação eficiente, com o mínimo de adição 

de floculantes; 

 Deverá ser garantido de forma permanente a existência de margem de segurança nas bacias 

de tal modo não existam quaisquer galgamentos dos fluidos aí retidos; 

 Remoção da fração sólida decantada na bacia de águas sujas, sempre que a mesma atinja 

aproximadamente um metro de altura e encaminhamento destes materiais para o depósito 

de rejeitados; 

 Deverá ser expressamente proibido o bombeamento de águas da bacia de águas sujas para o 

meio hídrico envolvente; 

 Colocação de leito de material calcário, com granulometria grosseira (ao nível dos balastros) 

no fundo da segunda bacia de decantação, ou seja, na bacia de águas limpas; 

 O material calcário deverá ser colocado em estrutura metálica, tipo rede de malha larga 

(dimensão compatível com a retenção do material calcário), amovível por exemplo através de 

grua. Assim, será possível substituir ou recuperar este material, mantendo-o eficiente na sua 

função de neutralização do pH das águas e retenção de metais; 

 No caso de substituição do material calcário, os balastros “saturados” deverão ser 
encaminhados preferencialmente para o depósito de rejeitados; 

 Confirmando-se no decorrer da exploração da mina a existência de elevadas concentrações 

em ferro dissolvido nas águas, dever-se-á ponderar uma oxigenação forçada na bacia de águas 

limpas, potenciando a precipitação do ferro no material calcário; 

 Máxima reutilização no processo industrial da água armazenada nas bacias de decantação, no 

sentido de se estabelecer um circuito hidráulico o mais fechado possível; 

 Construção de uma rede de drenagem de águas sujas, a qual receberá águas da plataforma 

da lavaria, da entrada da galeria, da área das oficinas e da plataforma das 

trituradoras/britadeira, canalizando-as para a primeira bacia de decantação (denominada de 

bacia de águas sujas); 

 As águas efluentes das valas perimetrais dos depósitos de estéreis e de rejeitados deverão ser 

monitorizadas e caso se verifique valores de pH inferiores a 5 e/ou condutividade elétrica 

superior a 2000 µS/cm, encaminhadas para a bacia de águas sujas; 

 Instalação de um ou mais separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem de águas 

sujas, a montante da primeira bacia de decantação, facilmente acessíveis para manutenção 

periódica; 

 As substâncias de síntese química (e.g.: coletores seletivos, espumas, dispersantes, supressor 

de lamas e floculantes) a utilizar na lavaria no processo de beneficiamento terão de estar 

acondicionadas em local impermeabilizado (com bacia de retenção) e sem contacto com 

águas da chuva e/ou de escorrências superficiais, cumprindo-se as recomendações das 

respetivas fichas de segurança dos produtos; 

 Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 

presentes em obra, mantendo-se os registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 

equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo 

fabricante; 

 Assegurar a manutenção e revisão periódicas quer das fossas sépticas estanques quer do(s) 

separador(es) de hidrocarbonetos; 

 As lamas dos separadores de hidrocarbonetos e da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s) terão de 

ser retiradas e encaminhadas a destino final por operador credenciado de gestão de resíduos; 
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 Durante os períodos de estiagem e sempre que se revele necessário para minimizar a 

dispersão atmosférica de poeiras, deverá recorrer-se à aspersão de água nos materiais e 

caminhos. Os caudais destas aspersões devem ser apenas os suficientes para atenuar a 

dispersão atmosférica de poeiras sem provocar, por escoamento superficial, arrastamento de 

materiais; 

 Inspeção periódica da bacia de retenção sob o depósito de combustível móvel, prevenindo 

assim eventuais transbordos inadvertidos de combustível. 

Fase de desativação 

 Deverá evitar-se ao máximo que nos vazios subterrâneos criados com as escavações, fiquem 

expostos sulfuretos, os quais em contacto com a água subterrânea e na presença de oxigénio, 

continuarão a dissolver-se provocando redução do pH da água e aumento da concentração 

de sulfatos, arsénio e outros elementos químicos potencialmente tóxicos ou indesejáveis na 

água; 

 Ter-se-á de assegurar a interdição de acesso a pessoal não autorizado à área. De igual modo, 

terão de ser mantidas em bom estado de conservação e funcionamento as valas perimetrais 

de drenagem, mantendo-se a separação de águas sujas e águas limpas, impedindo-se, assim, 

o carreamento de substâncias poluentes para o meio hídrico envolvente; 

 Ainda na fase de desativação, deverá ser assegurado que nas zonas de oficina ou de 

manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de 

lubrificantes não existirá contaminação do solo por quaisquer tipos de substâncias poluentes, 

sendo que, após demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com essas 

substâncias serão separados e encaminhados para destino licenciado. 

 

Deverão ser, também, consideradas as seguintes medidas de minimização:   

 Manutenção e limpeza do leito e margens do leito da linha de água a renaturalizar, bem como 

a implementação de todas as medidas que resultarem do processo de licenciamento; 

 Para minimizar o risco de punçoamento da tela de PEAD pela colocação do material calcário 

(granulometria grosseira) nas lagoas para a neutralização do pH deverá ser colocada, entre a 

tela de PEAD e os balastros calcários, uma camada de material arenoso ou silto-arenoso; 

 O material calcário a utilizar na neutralização do pH deverá ser selecionado, evitando-se 

balastros com pontas aguçadas e deverá ser substituído periodicamente por forma a manter 

a sua eficiência; 

 Os depósitos de combustível deverão estar equipados com bacias de retenção dimensionadas 

para a capacidade máxima de armazenamento; 

 Deverá ser assegurada a recolha periódica do efluente doméstico tratado nas fossas sépticas, 

bem como o seu encaminhamento para destino adequado; 

 Deverá ser instalada uma rede de saneamento dedicada aos efluentes provenientes do 

laboratório; 

 Implementação de um plano de verificação de fugas de água, nomeadamente na rede de 

adução e distribuição de água, bem como nos reservatórios existentes; 

 Por forma a garantir o caudal ecológico da ribeira de Murça, bem como os direitos de terceiros 

nas captações a jusante, o proponente não poderá utilizar a captação de água superficial que 

possui nesta linha de água no período de maio a outubro; 
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 Assegurar a recolha dos lixiviados produzidos na lagoa de rejeitados após a exploração (fase 

de desativação) e o seu encaminhamento para destino adequado. 

O Plano de Monitorização dos recursos hídricos apresentado deverá incluir as seguintes alterações: 

 

Aspetos quantitativos 

 A medição da posição do nível freático deverá incluir o seguinte ponto de amostragem: 

captação de água subterrânea referenciada no inventário hidrogeológico como “CAP23291”; 
 Inclusão de réguas graduadas nas bacias, para medição periódica (mensal) dos volumes 

armazenados e, registo fotográfico das mesmas, igualmente com periodicidade mensal; 

 Deverá ser mantido um registo dos volumes de efluente doméstico recolhido e dos seus 

respetivos destinos; 

 Controlo do volume de lixiviados, mesmo após encerramento. 
 

Aspetos qualitativos 

 O programa analítico deverá incluir os seguintes parâmetros: manganês, cádmio, cobre, 

chumbo, mercúrio, estanho, vanádio e zinco. 

 Os métodos de análise e os critérios de desempenho mínimo deverão dar cumprimento ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 

O Plano de Monitorização, a implementar durante a fase de desativação, apenas será dado por concluído 

após a aprovação por parte da APA/ARH-N. 

 

CONCLUSÃO 

Da análise efetuada, conclui-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os 

recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de 

parecer favorável condicionado às condições prévias a seguir identificadas e à implementação das 

medidas acima referidas. 

 Reformulação do projeto de reposição e renaturalização da linha de água, de acordo com as 

observações a seguir elencadas: 

i. Logo no início do troço da linha de águas públicas a repor, são propostas duas passagens 

hidráulicas (Travessia 1 e Travessia 2) que distam 36 metros entre si, as quais não são 

justificáveis, porquanto poderia ser adotada a solução técnica de uma só travessia. Assim, 

a reformulação deverá contemplar a supressão de uma das passagens hidráulicas, com a 

eventual ligação entre os caminhos da margem direita a ser efetuada de forma a garantir 

um afastamento mínimo de 5 metros entre o seu limite e o leito da linha de água 

proposto, cuja faixa deverá ser objeto de renaturalização com hidrossementeira. 

ii. Abaixo da Travessia 2 e até à zona do início da bacia de lamas, que corresponde a uma 

zona menos estrangulada, a reformulação do projeto deverá contemplar uma faixa de 

hidrossementeira mais alargada, tendo como referência o limite máximo de 10 metros 

para cada lado do leito da linha de água. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 20 
Projeto de Execução 

iii. Os casos em que o perfil transversal da linha de água for semelhante ao “perfil T2” devem 
ser reformulados de forma a que a faixa marginal esquerda contemple um talude com o 

mínimo de 5 metros de largura com inclinação para o leito da linha de água. 

iv. Na zona de estrangulamento entre a Bacia de Lamas, a Travessia 3 e a Área de Pomar, a 

proposta apresentada contempla um canal suportado por muros, que não é compatível 

com o objetivo deste projeto, que pretende restaurar a linha de água e parte da faixa 

marginal. Assim, este troço deverá ser todo reformulado, de forma a garantir um perfil 

transversal semelhante a “T1” ou “T5” e a renaturalização de uma faixa marginal com 
hidrossementeira com uma largura mínima de 5 metros para cada lado da linha de água. 

Para tal, sugere-se por exemplo que seja alterado o layout do acesso do interior da área 

de exploração de forma a libertar espaço para a reposição da linha de água e 

renaturalização de parte da faixa marginal. 

v. O troço final entre a Travessia 4 e a Travessia 5 deverá ser reformulado de forma a garantir 

uma faixa marginal de 5 metros de largura para cada lado da linha de água, a qual deverá 

ser alvo de um processo de renaturalização com hidrossementeira. 

As alterações propostas poderão implicar alterações do layout das instalações. No entanto, 

para uma reposição da linha de água que seja minimamente eficaz, de modo a que esta possa 

cumprir a sua função com o mínimo de intervenções futuras, é importante acautelar que seja 

contemplada também a faixa marginal que lhe corresponde, que no caso presente tem uma 

largura de 10 metros para cada lado do leito, e sobre a qual recai uma servidão administrativa 

nos termos do artigo 21º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua redação atual. Assim, 

atendendo aos constrangimentos já referidos, considera-se que a renaturalização da faixa 

marginal deverá, no cenário mais desfavorável, incidir sobre a faixa de 5 metros 

imediatamente adjacente a cada um dos lados do leito, devendo ser superior nos casos em 

que as condições o permitam. 

A proposta reformulada do projeto que vier a ser apresentada para aprovação junto da 

APA/ARH-Norte, deverá contemplar todas as peças desenhadas necessárias, com cortes 

transversais de cada um dos troços acima referidos, juntamente com uma calendarização 

detalhada dos trabalhos de execução, a qual não poderá exceder o prazo de um ano para a 

reposição propriamente dita, admitindo-se que os trabalhos de manutenção possam (e 

devam) demorar mais tempo. 

 Como importa garantir o estabelecimento da situação de referência relativamente às águas 

subterrâneas, deverá ser elaborado o estudo hidrogeológico para definição da localização dos 

piezómetros a construir, a montante e a jusante das bacias (água e rejeitados). Os 

piezómetros deverão ser construídos de acordo com as especificações técnicas resultantes do 

referido estudo e por forma a garantir que a primeira campanha de monitorização, possa 

ainda ser realizada durante o período de estiagem (águas baixas). 

 Tendo sido identificadas práticas de reutilização de águas residuais deverá ser solicitado o seu 

licenciamento, junto da APA/ARH-N, nos termos do Decreto-Lei nº 119/2019, de 21 de agosto. 

 Como os títulos de utilização dos recursos hídricos: 

 L007184.2019.RH3; 

 A006197.2019.RH3; 

 L000612.2019.RH3; 

são automaticamente cessados com a comunicação do resultado do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental em curso, o proponente deverá solicitar a sua renovação. 
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 Qualquer descarga de águas residuais para o meio hídrico, só poderá ocorrer após o seu 

prévio licenciamento pela APA/ARH-N, nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de 

maio. 

 Sendo referido que o abastecimento de água a utilizar nas instalações sociais e de higiene 

será, numa fase inicial, efetuado por autotanque a partir da rede pública de abastecimento 

de água, a APA/ARH-N irá proceder à revisão do título de utilização dos recursos hídricos para 

a captação de água subterrânea - A006256.2019.RH3 – que consagrava a finalidade de 

consumo humano. 

 

AMBIENTE SONORO 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

O ambiente sonoro atual foi caracterizado, através de medições acústicas, em três pontos (P1 a P3), sendo 

que P1 e P2 se situam para lá das cumeadas onde se situam as instalações exteriores de apoio à extração 

mineira. Todos estes locais estão inseridos em zona classificada como mista nos termos do Regulamento 

Geral do Ruído (RGR). 

Durante as medições, realizadas em agosto e setembro de 2017, decorriam atividades do período 

experimental (das 07h00-12h00, 13h00-16h30 e 19h00-06h00). À superfície, decorria a construção da 

instalação de resíduos (rejeitados da lavaria), a construção da lavaria piloto e o processamento e 

beneficiação do minério.  

Os valores obtidos revelam ausência ou pouca influência sonora da atividade mina nos pontos 

amostrados, sendo apenas pouco audível em P3 (Murça) no período diurno devido ao funcionamento dos 

ventiladores, escavadora, retroescavadora, camião e lavaria. Em período experimental, a exploração da 

mina cumpre os requisitos acústicos do RGR.  

 

 LAeq,T (p.d.) LAeq,T (p.e.) LAeq,T (p.n.) 

Pontos recetores r.r. r.a. r.r. r.a. r.r. r.a. 

P1 em Seixas (Rua da Costa) a 

cerca de 400m do limite oeste 

da mina 

42.0 44.2 33.9 34.3 33.5 34.4 

P2 em Mós (perto da Junta de 

Freguesia) a cerca de 1670m 

do limite este da mina 

40.8 42.9 38.0 39.1 35.1 37.4 

P3 em Murça (Rua da Moreira) 

a cerca de 1000 m do limite sul 

da mina 

39.0 40.8 33.6 34.6 31.5 33.1 

(p.d – período diurno; p.e. – período entardecer; p.n. – período noturno; r.r. – ruído residual (sem 

influência sonora do período experimental da mina); r.a. – ruído ambiente (com influência sonora do 

período experimental da mina) 
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Para a previsão dos níveis sonoros a gerar pelo projeto recorreu-se à modelação do terreno 

(equidistância das curvas de nível 10 m) e das principais fontes sonoras associadas à mina, bem como do 

tráfego de veículos pesados associado à expedição do concentrado de ouro, usando métodos de cálculo 

recomendados pelas diretrizes da APA. Os níveis sonoros de ruído gerado pela atividade do projeto 

(ruído particular; ver tabela seguinte) são relativamente baixos já que os recetores estão relativamente 

afastados das principais fontes sonoras exteriores e protegidos pela orografia.  

Adicionalmente, os recetores de Murça mais próximos da EN324 que R3, ficarão previsivelmente sujeitos 

a níveis sonoros de até Ld=55 dB(A), valor compatível com a classificação de zona mista. 

Portanto, previsivelmente, o projeto cumpre os requisitos do RGR, sendo o impacte pouco significativo 

e de baixa magnitude, à exceção do impacte junto dos recetores mais próximos da EN324 em que se 

prevê um acréscimo até 15 dB(A) ainda que se cumpra o critério de exposição máxima e a Regra de Boas 

Práticas estabelecida pela APA.  

 

Monitorização e Medidas de minimização 

Manter como condicionante do projeto o pressuposto assumido de “laboração das atividades de exterior  

apenas em período diurno de dias úteis, com exceção do transporte de minério para a central de britagem 

e daqui para a lavaria que ocorrerá também em período diurno de sábados.” 

Monitorização 

No 1º ano de plena laboração, deve realizar-se uma campanha de medição acústica nos pontos recetores 

avaliados no EIA num dos recetores sensíveis de Murça mais próximos da EN324, para verificação dos 

valores previstos, da adequação de medidas de minimização de ruído traçadas no EIA (de carácter 

genérico) e para aferir da eventual necessidade da construção de lombas sobrelevadas de pendente 

suave naquela via, à entrada e saída da povoação de Murça, para garantir a velocidade máxima de 50 

km/h e a contenção dos níveis sonoros gerados pela passagem de veículos pesados. 

 

 LAeq,T (p.d.) LAeq,T (p.e.) LAeq,T (p.n.) 
Ln Lden 

Pontos recetores r.p. r.a. r.p. r.a. r.p. r.a. 

P1 em Seixas (Rua da Costa) 

a cerca de 400m do limite 

oeste da mina 

30.1 42.3 28.0 34.9 28.2 34.6 35 48 

P2 em Mós (perto da Junta 

de Freguesia) a cerca de 

1670m do limite este da 

mina 

29.7 41.1 28.7 38.5 28.1 35.9 36 47 

P3 em Murça (Rua da 

Moreira) a cerca de 1000 m 

do limite sul da mina 

38.0 41.5 27.4 34.5 27.1 32.8 33 47 
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Recetor sensível mais 

próximo da EN 324, Murça 

- 55 - - - - - - 

 

 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto considera-se que o projeto, previsivelmente, cumprirá os requisitos do RGR, sendo o 

impacte pouco significativo e de baixa magnitude, à exceção do impacte junto dos recetores mais 

próximos da EN324 em que se prevê um acréscimo até 15 dB(A) ainda que se cumpra o critério de 

exposição máxima e a Regra de Boas Práticas estabelecida pela APA. Deverão ser implementadas as 

medidas genéricas previstas no EIA e a monitorização proposta neste parecer. 

 

VIBRAÇÕES 

As atividades geradoras de vibrações, de entre as enumeradas pelo proponente no EIA, são: 

 Movimentação de equipamentos pesados para preparação do terreno, tanto das frentes de 

trabalho, como das áreas destinadas a aterro dos resíduos (rejeitados grosseiros e resultantes do 

processo de valorização); 

 Movimentação de equipamentos pesados para instalação da unidade industrial (lavaria); 

 Movimentação de equipamentos pesados pela rede viária local, nomeadamente atravessando as 

povoações de Murça e de Freixo de Numão; 

 Remoção e transporte do material desmontado; 

 Britagem (pré-processamento e processamento) do material desmontado e produção de 

concentrado na lavaria; 

 Desmantelamento das instalações no final da exploração; 

 Movimentação de equipamentos pesados associadas à recuperação ambiental da exploração. 

No âmbito do descritor “Vibrações” o proponente considera a situação de referência (Secção III - ponto 

1.9), a avaliação de impacte (Secção IV - ponto 1.9), o plano de monitorização (Secção V - ponto 1.3.4), e 

as medidas de minimização (Secção IV - ponto 3.3.7) todas no decurso da fase de exploração, mas não 

contempla a fase de recuperação ambiental. Analisa-se, de seguida, o que é proposto no EIA e 

apresentam-se as recomendações para cada situação. 

Proposta: 

 Caracterização da situação de referência (fase prévia à exploração) com base na expressão 

proposta por Johnson, partindo de estimativas para os parâmetros caracterizadores da rocha 

(xisto-grauvaque do Algarve ou xisto-grauvaque do Barroso), para, daí, prever as cargas máximas 

de explosivos a utilizar nos trabalhos de exploração, com o objetivo de cumprir os critérios da 

Norma NP 2074 (2015), tendo em vista a proteção de estruturas edificadas na vizinhança da 

exploração; 

 Em termos de caracterização do parque habitacional vizinho – vistorias a danos pré-existentes, 

preventivas de futuras reclamações – especialmente na localidade mais próxima (Murça), assim 

como em Freixo do Numão, nada é mencionado, ao contrário do que é usual em trabalhos desta 

tipologia (ações impulsivas) e da recomendação constante no Despacho 19/GND/2017 da Polícia 

de Segurança Pública, apenas é mencionado que se encontram em bom estado de conservação. 
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Recomendações: 

 por prevenção, proceder à medição das vibrações induzidas nos edifícios de Murça e de Freixo do 

Numão, pela passagem de viaturas pesadas em condições semelhantes às de instalação, de 

exploração e de recuperação ambiental da exploração; 

 vistorias prévias às cinco habitações identificadas no quadro IV.15, como sendo aquelas mais 

próximas da mina, e nas quais podem, eventualmente, vir a ocorrer danos por alguma aplicação, 

por acidente, de carga explosiva em excesso. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Proposta: 

 para as vibrações induzidas a estruturas - comparar os valores obtidos com a equação de Johnson 

com aqueles previstos na Norma NP 2074 (2015) para estabelecer as quantidades máximas de 

explosivo a utilizar, de forma a garantir o cumprimento do disposto nesta norma; 

 para a incomodidade para os seres humanos - critérios sugeridos pelo LNEC para o valor limite da 

velocidade eficaz da vibração. 

 

Recomendações: 

 proceder à avaliação das vibrações induzidas ao corpo dos trabalhadores e, se necessário, ao 

corpo dos habitantes de Murça e de Freixo do Numão, neste caso pela circulação de 

equipamentos pesados, de acordo com o disposto na norma ISO 2631. 

MONITORIZAÇÃO 

Proposta: 

 monitorização da velocidade de pico das vibrações com geofones triaxiais, da sua resultante, da 

frequência dominante, da distância fonte-recetor e do valor das cargas de explosivo por retardo; 

 medições efetuadas a 300 m da detonação e na estrutura mais próxima desta; 

 medição das vibrações em apenas 10% das detonações; 

 avaliação de eventuais desvios das vibrações face ao previsto. 

Recomendações: 

 medição das vibrações em todas as detonações. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Proposta: 

 ábaco para determinação das cargas máximas instantâneas de explosivos, que poderão ser 

detonadas nas áreas de exploração face à distância a que se encontrem estruturas a proteger, 

para, nestas, cumprir o limite de 1,5 mm/s da velocidade de vibração de pico; 

 identificação das estruturas edificadas na vizinhança da mina que podem vir a ser afetadas, 

determinando, para cada uma, a carga máxima com base na equação de Johnson corrigida para o 

local; 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 25 
Projeto de Execução 

 consideração da eventual necessidade de revisão dos limites de carga caso surjam novas 

edificações na envolvente da mina, caso ocorram alterações legislativas, ou pelo inerente 

refinamento da expressão de cálculo à medida que se forem obtendo mais dados de vibrações; 

 metodologia de níveis de alerta em função dos valores de vibração medidos, com adequadas 

medidas de intervenção, incluindo reavaliação do diagrama de fogo, interrupção das detonações 

e notificação da DGEG. 

Conclusão: 

Emite-se Parecer Favorável, mas condicionado à implementação das ações recomendadas, muito em 

especial a medição das vibrações em todas as detonações. 

 

QUALIDADE DO AR 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

 

A laboração desta atividade implica a circulação de camiões nas vias internas, de forma a transportar o 

material entre a unidade de britagem, a instalação de resíduos (no caso dos rejeitados), e a unidade de 

beneficiação. De acordo com as previsões de produção, prevê-se uma circulação média de 3 veículos 

pesados por dia associados à expedição. 

As fontes poluentes identificadas no local têm, maioritariamente, como origem, a própria mina, em 

particular nas instalações à superfície, como seja a britagem ou a rede viária existente. 

Para avaliar as condições atuais no que respeita à qualidade do ar da área envolvente da Mina do Numão, 

foi realizada uma campanha de medição do poluente PM10 entre os dias 10 e 24 de outubro de 2017. 

Foi selecionado este parâmetro uma vez que as partículas em suspensão são o principal poluente 

associado à atividade extrativa. 

Foi considerado um recetor na envolvente, que coincide com as habitações mais próximas da área de 

implantação da Mina do Numão. O local de medição P1 ficou situado no exterior de uma habitação 

localizada na localidade de Murça, a Sul da área em estudo. A envolvente ao local de medição é 

caracterizada por área florestal sobretudo de eucalipto e pinheiro, alguns campos agrícolas e estradas de 

acesso às localidades mais próximas. Os níveis de concentração obtidos não excederam o valor limite legal 

de PM10, em nenhum dos dias de medição. 

As partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico gerado nos trabalhos de exploração da 

Mina do Numão. As fontes de emissão de partículas em suspensão, associadas aos trabalhos de 

exploração, devem-se essencialmente aos trabalhos de britagem e à circulação de viaturas que os 

transportam. Foram ainda consideradas as emissões de partículas associadas à circulação de viaturas na 

expedição. 

Está prevista uma produção de 180 000 t/ano, que origina uma previsão de 3 veículos pesados por dia, 

responsáveis pela expedição. 

A análise dos impactes associados à emissão de partículas em suspensão geradas pelos trabalhos de 

exploração foi realizada através da quantificação do nível médio de concentração de partículas em 

suspensão em recetores próximos dos acessos e da área de intervenção do Projeto. 
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Para tal procedeu-se à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo por base 

os critérios propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air Pollutant 

Emission Fators (AP-42)” (1995). 

Por outro lado, com o objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo projeto, foram realizadas 

simulações, que permitissem determinar a concentração de PM10 na envolvente. Para o efeito, foram 

simuladas as emissões de PM10 no interior e no exterior da área da Mina e no acesso (expedição), a 

utilizar. O recetor considerado corresponde ao local caracterizado na situação de referência. 

Nas simulações realizadas, considerou-se o tráfego de viaturas e máquinas nas vias internas da Mina do 

Numão associadas aos trabalhos de exploração, resultante do projeto em análise. De acordo com o 

projeto em análise, a produção prevista será de 180 000 t/ano de concentrado de ouro. Destaca-se que a 

modelação realizada contabiliza os níveis de concentração de PM10 obtidos junto do recetor selecionado 

com base nas emissões previstas da Mina, sem os níveis de fundo, que posteriormente, serão adicionados 

para estimar os valores de média anual e 36.º máximo diário. 

Foram utilizados dados meteorológicos da região para o ano de 2014, dados estes adquiridos diretamente 

ao fornecedor do programa utilizado. Para os cálculos das emissões previstas, considerou-se a não 

existência de controlo de emissões, tendo sido criados 900 recetores, distribuídos por uma malha de 

10mx90m. 

Foi considerada uma distância total de 200m percorridos nos acessos não asfaltados. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que as operações decorrentes da laboração da Mina do 

Numão serão responsáveis pela ocorrência de impactes negativos ao nível da qualidade do ar. O valor 

estimado do 36.º máximo diário foi de 25 μg/m3, pelo que se conclui que o limite de 35 dias com 

concentrações superiores a 50 μg/m3 não deverá ser excedido. 

O valor médio anual previsto para o local selecionado considerado na modelação (12 μg/m3) é inferior ao 

limite estabelecido pela legislação em vigor (40 μg/m3), pelo que se conclui pelo cumprimento do valor 

limite. 

Conclui-se assim que a laboração da Mina do Numão será responsável pela ocorrência de impactes 

negativos pouco significativos, concluindo-se pelo cumprimento dos valores limite estabelecidos pela 

legislação em vigor. Os impactes previstos serão temporários (ocorrendo maioritariamente durante o 

período de laboração da mina), minimizáveis e reversíveis (com o encerramento e recuperação 

paisagística). 

As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico emitido pelos trabalhos de 

exploração da Mina do Numão. Este poluente será gerado principalmente por ressuspensão a partir dos 

acessos (asfaltados ou não), existindo a possibilidade de limitar as suas emissões. Face a essa conclusão, 

recomenda-se o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados 

no interior e no acesso da mina, recorrendo à rega por aspersão de água, essencialmente no semestre 

seco. 

Os resultados apresentados na avaliação de impactes ambientais demonstram que os níveis de emissões 

de partículas deverão cumprir a legislação aplicável. Ainda assim, é desejável que sejam tomadas algumas 

medidas com vista à redução de emissões de partículas, como por exemplo a aspersão de água nos 

acessos não pavimentados, que poderá conduzir à redução significativa das emissões de partículas. A 

implementação desta medida deverá contribuir para o cumprimento dos limites impostos pelo Decreto-

Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, o que será validado através da execução do Plano de Monitorização 

proposto no presente EIA. 
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Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao controlo do estado de 

conservação e de limpeza das viaturas utilizadas e dos tapetes. 

 

 

 

 

SOCIOECONOMIA 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

 

A envolvente da Mina é fundamentalmente marcada pela presença do rio Douro e pela ocupação dos 

vales e vertentes com matos, vinhas, amendoeiras e olivais. 

Estima-se que a atividade da exploração criará cerca de 100 postos de trabalho, o que contribuirá para 

fixar a população. O EIA considera o fator ambiental socioeconomia relevante, pela importância dos 

minérios explorados (principalmente o ouro), o número de postos de trabalho criados, e os royalties 

devidos ao Estado, mas também os impactes negativos normalmente associados à laboração das minas, 

nomeadamente, ao nível da paisagem, poeiras e ruído. 

Em termos de ocupação humana, o estudo identifica alguns núcleos populacionais de pequena dimensão 

e baixa densidade populacional na envolvente próxima da Mina, nomeadamente Mós, a 1700m a Este, 

Murça e Freixo de Numão, a Sul, a 1400m e a 5000m, respetivamente, e a 1800m a oeste, Seixas. 

Os estudos realizados consideraram os dados censitários 2001 e 2011 referentes ao continente, região 

norte, sub-região do Douro, concelho de Vila nova de Foz Côa e freguesia de Freixo do Numão. 

Da caracterização social e económica da área de inserção do projeto, objeto da presente análise, 

destacam-se os seguintes aspetos, de âmbito municipal e local: 

 o concelho de Vila Nova de Foz Côa registou, em 2011, um decréscimo de cerca de 14% de 

habitantes, face a 2001. À semelhança de Vila Nova de Foz Côa, também a freguesia de Freixo do 

Numão viu a sua população diminuir em cerca de 23%; 

 ambas as unidades territoriais se encontram em processo progressivo de envelhecimento, face à 

redução das classes etárias mais jovens, sendo as faixas etárias mais representativas, tanto no 

concelho como na freguesia, as respeitantes aos intervalos dos 25 aos 64 anos e dos 65 e + anos; 

 apresentam, na generalidade, uma qualificação média da mão-de-obra, uma taxa de atividade a 

rondar os 35% e uma taxa de desemprego média de 8,7%; 

 o concelho assenta a sua estrutura produtiva e de empregabilidade, maioritariamente, no setor 

terciário, ao passo que nas freguesias se verifica que a distribuição da população ativa pelos 

setores primário e terciário, sendo o setor secundário o menos expressivo. 

O sistema de acessos a utilizar pela exploração é composto por um conjunto de vias existentes. O acesso 

é realizado a Sul, pelo IP2, até Vila nova de Foz Côa, seguido da EN 222 para Freixo de Numão, tomando-

se a direção Norte pela EN 324 para Murça. Este trajeto é feito em 15 Km de piso asfaltado e demora 20 

minutos, atravessando duas localidades: Freixo de Numão e Murça. Outra alternativa seria seguir pelo IP2 

para Norte até ao Pocinho, e daí para a entrada da mina. Nesta segunda hipótese, a extensão do percurso 

é de 30 Km de piso asfaltado, demorando 30 minutos a percorrer. Seriam atravessadas três localidades, 

nesta alternativa. Face ao exposto, o estudo considera a primeira alternativa como a mais viável sob o 
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ponto de vista económico, e de menor impacte na população, associado à emissão de ruídos pela 

circulação de camiões e pelas dificuldades de tráfego associadas. 

Com o objetivo de identificar da aceitação, e/ou rejeição, do projeto da Mina de Numão por parte da 

população residente nas povoações da envolvente da Mina, realizou-se um Questionário. A metodologia 

utilizada para a realização do Questionário considerou como base a população residente nas povoações 

de Freixo de Numão, Horta, Vila Nova de Foz Côa, Mós, Touça, Seixas e, Murça e Sebadelhe, no concelho 

de Vila Nova de Foz Côa, e Penedono, no concelho de Penedono, num total de 41 indivíduos. 

Da análise dos resultados dos inquiridos ressaltam três aspetos fundamentais: 

 Uma maioria significativa da amostra de população aponta a agricultura como a atividade 

económica mais relevante no concelho e na freguesia. Cerca de 74 % da população da amostra 

com idade superior a 25 anos, identifica a agricultura como a atividade com maior expressão no 

concelho ou na freguesia; 

 As questões ambientais não são consideradas como uma preocupação digna de nota na freguesia 

ou no concelho. Contudo, o desemprego e o despovoamento são os principais problemas 

identificados. Efetivamente, o desemprego e o despovoamento são percecionados por cerca de 

60 % dos inquiridos como as preocupações com maior significado na freguesia e no concelho; 

 O emprego é para 55 % dos inquiridos a principal vantagem que associam à existência da indústria 

extrativa. Enquanto 45% dos inqueridos consideram que a Mina do Numão poderá ser uma 

valorização económica da região. Cerca de 30 % dos inquiridos refere ainda que o tráfego de 

camiões é ou poderá vir a ser a principal interferência da existência da Mina no seu dia-a-dia. 

O EIA considera como principais impactes positivos decorrentes da atividade mineira a criação de 

emprego e a fixação da população, respondendo assim aos principais problemas locais de desemprego e 

despovoamento. O aproveitamento dos recursos minerais gera igualmente riqueza, dinamizando as 

diversas atividades económicas locais e regionais assim como pelas taxas e royalties devidos ao estado. 

Já os principais impactes negativos sobre as populações prendem-se, sobretudo, com problemas de 

ordem ambiental, nomeadamente os associados à produção de ruído, e às emissões de poeiras e gasosas. 

Na fase de exploração os impactes negativos surgem associados à produção de ruído e às emissões 

gasosas e de poeiras resultantes maioritariamente das operações de desmatação e decapagem de 

terrenos virgens, desmonte do maciço por ação de explosivos, transporte e tratamento do material, e 

posterior expedição do mesmo. Assinalam-se igualmente os impactes associados às vibrações induzidas 

pelo desmonte do depósito mineral, que podem causar danos a estruturas e perturbação ao meio 

envolvente. Estes impactes são classificados como negativos, de âmbito local, certos, de duração certos, 

de duração temporária e natureza reversível, com magnitude reduzida e pouco significativo. 

Os impactes associados ao agravamento de tráfego decorrente do normal funcionamento da Mina são 

classificados como negativos, de influência local, certos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida 

e pouco significativos. 

Os impactes considerados no emprego são considerados positivos, de âmbito local ou regional, certos, 

temporário e reversível (durante a fase de instalação e exploração), diretos e de magnitude muito elevada 

e muito significativo. 

Os impactes na demografia são considerados positivos, de âmbito local ou regional, certos, temporário e 

reversível (durante a fase de instalação e exploração), diretos e de magnitude elevada e significativos. 

Na atividade económica, os impactes resultam do valor acrescentado gerado na região, na cobrança de 

receitas em taxas e impostos gerados para a administração pública local e nacional. Terá igualmente 
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efeitos indiretos sobre outros setores de atividade, tais como fornecimento de água e eletricidade, 

empresas que efetuem transporte de materiais diversos para a manutenção da exploração, revendedores 

de combustível, empresas de reparação e conservação, empresas de segurança e limpeza, ou 

fornecedores de outros serviços de apoio à empresa. Estes impactes são classificados como positivos, de 

âmbito local ou regional, certos, temporários e reversíveis (fase de instalação e exploração), de magnitude 

muito elevada e muito significativo. 

Num cenário de desativação, destaca-se que a implementação do Plano de Recuperação Paisagística 

(PRP), operações de modelação final e revegetação, irá promover a recuperação da área de exploração, 

potenciando assim o eventual aproveitamento e uso do local para outras atividades socioeconómicas 

ambientalmente compatíveis. O EIA considera os impactes na demografia, emprego, atividade económica 

como negativos, de âmbito local ou regional, provável no caso da demografia e certo no caso das 

atividades económicas, permanente e irreversível, de ordem direta e indireta, magnitude muito elevada 

e diretos, de magnitude muito elevada ou elevado e significativo, no caso da demografia, e muito 

significativo nos restantes fatores. 

Com vista à mitigação dos impactes negativos identificados no âmbito do fator socioeconomia, o EIA 

propõe a adoção de um conjunto de medidas de minimização, das quais se destacam: 

 A consideração de um Plano de Segurança e Saúde contribuirá para reduzir substancialmente os 

riscos que os operários e restante pessoal envolvido na fase de exploração poderão correr. 

Considera-se indispensável o cumprimento integral do referido Plano, devendo as entidades 

responsáveis assegurar as ações de fiscalização para verificação das normas e regras 

estabelecidas; 

 Discriminar positivamente a população local, sempre que se verifique necessário aumentar 

eventuais postos de trabalho, com o objetivo de contribuir para a redução dos níveis de 

desemprego; 

 Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível. Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da população na 

proximidade das áreas de intervenção e os próprios operários e demais trabalhadores; 

 Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, 

garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 

 Com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais de intervenção 

deverão ser estabelecidas áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados; 

 Garantir que as viaturas afetas à expedição utilizam um sistema de limpeza dos rodados, 

prevenindo assim a degradação das condições de aderência na entrada na via pública de acesso, 

contribuindo desta forma para não afetar as condições de aderência da via e, consequentemente, 

prevenindo os acidentes rodoviários. 

Adicionalmente, deverá ser implementado e mantido um mecanismo de atendimento ao público, para 

esclarecimento de dúvidas, informação sobre o projeto, atendimento de eventuais sugestões e 

reclamações, de forma a aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras, e equacionar a necessidade 

de implementação de novas medidas. Esta ação deverá ser implementada no momento em que se inicie 

a exploração da Mina. 

Considera-se que este o conjunto de medidas, conjugadas com as medidas de minimização específicas 

dos fatores ambientais qualidade do ar e ambiente sonoro, são adequadas. 

CONCLUSÃO  
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Do exposto, e no âmbito do descritor “Socioeconomia”, considera-se que os impactes negativos do 

projeto, e que estão relacionados com a afetação da qualidade de vida da população residente na 

envolvente do projeto, devido ao aumento do ruído ambiente, à deterioração da qualidade do ar e à 

perturbação no tráfego, durante a fase de exploração, são pouco significativos, pois são temporários e 

minimizáveis. Como impactes positivos, considerados de um modo geral significativos, salientam-se os 

efeitos no emprego e nas atividades económicas. 

Emite-se assim parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das medidas de 

minimização mencionadas no presente parecer e ao envio, em conjunto com os resultados das 

monitorizações realizadas durante a fase de obra no âmbito da qualidade do ar e ambiente sonoro, do 

ponto de situação das eventuais reclamações recebidas e respetivas diligências. 

 

SAÚDE HUMANA 

 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

Sob o ponto de vista da saúde humana, há que ter em conta os seguintes aspetos: 

 Exposição a poluentes atmosféricos (concentração de partículas PM10) e Exposição ao ruído. As 

povoações mais próximas da Mina do Numão são: Mós que dista 1700 m a este; Murça e Freixo 

de Numão que distam 1400 m e 5000 m a sul, respetivamente, e Seixas que dista 1800 m a oeste; 

 Condições de manuseamento dos reagentes usados na lavaria, cumprindo todas as regras de boas 

práticas e normas de segurança dos produtos, tendo em conta que alguns deles, são inflamáveis 

produzindo gases tóxicos tais como S02 e CO2, que a sua ingestão provoca envenenamento, e que 

a sua inalação provoca irritação; 

 Estudo do impacte resultante das drenagens/escorrências de águas pluviais e outros efluentes 

resultantes da laboração da mina tendo em conta a hipótese de haver alguma situação de 

fenómenos meteorológicos extremos. 

As Medidas de Minimização adicionais propostas são as seguintes: 

 No processo produtivo existem fatores de risco constantes da lista de doenças profissionais no 

Decreto Regulamentar n.º 6/2011, de 5 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de julho, tais como as doenças do aparelho respiratório 

associadas à exposição dos trabalhadores à sílica. Deverá existir um plano de monitorização e 

vigilância da saúde dos trabalhadores relativo a esta exposição; 

 Ser disponibilizada água potável aos trabalhadores, cumprindo as normas de qualidade nos 

termos da legislação aplicável. Na eventualidade de ser considerado o fornecimento de água 

potável, oriunda de captação própria, deverá, anualmente, a entidade, proceder à apresentação 

à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), para aprovação, do respetivo 

Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) e prova do seu cumprimento ao longo do 

ano; 

 Deverão ser cumpridas as distâncias mínimas às linhas de água existentes, para que não haja 

contaminação das possíveis captações superficiais/subterrâneas de água de consumo humano, 

tendo em conta que o Rio Douro se encontra a cerca de 3 Km da mina; 

 Excluir qualquer possibilidade de descarga de efluentes líquidos no solo/subsolo ou meio hídrico, 

dos produtos lixiviados resultantes da lavaria; 
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 Elaborar um plano de prevenção e controlo de Legionella associado a equipamentos/dispositivos 

produtores de aerossóis, tendo em conta o processo transformativo constituído por um processo 

de flutuação que funciona em meio hídrico; 

 Deverá ser colocado junto aos reagentes usados na lavaria, um manual do seu manuseamento 

por forma a acautelar os possíveis riscos para a saúde dos manipuladores. 

 

 

Planos de monitorização a implementar e a desenvolver 

A entidade deverá implementar os seguintes os seguintes planos de monitorização: 

 

 Tendo em conta o impacto que um projeto desta natureza pode ter nas populações, será de boa 

prática proceder à implementação de um Plano de Monitorização, no que respeita a: Exposição a 

poluentes atmosféricos (concentração de partículas PM10) e Exposição ao ruído está 

condicionado pelos resultados obtidos no 1.° ano. Segundo o EIA, se os limites estabelecidos 

legalmente não forem ultrapassados em nenhuma das medições só seria necessário uma nova 

campanha daí a 5 anos. Considerando o impacto que um projeto desta natureza pode ter nas 

populações, será de boa prática e cumprindo o preceito da precaução, que nos primeiros 5 anos 

se deveria proceder à monitorização anual dos referidos parâmetros, e só após este período e 

tendo em conta os resultados observados, se passaria a uma monitorização de 5 em 5 anos; 

 No processo produtivo existem fatores de risco constantes da lista de doenças profissionais no 

Decreto Regulamentar n.º 6/2011, de 5 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de julho, tais como as doenças do aparelho respiratório 

associadas à exposição dos trabalhadores à sílica. Deverá existir um plano de monitorização e 

vigilância da saúde dos trabalhadores, não só na altura da construção como está previsto mas 

também durante todo o período da exploração, relativo a esta exposição, de acordo com o 

definido na legislação em vigor e o acompanhamento da Medicina no Trabalho; 

 Deve ser previsto um Plano de Monitorização do risco relativo ao desenvolvimento e proliferação 

de vetores, associados à existência das bacias de retenção e decantação e/ou outros sistemas 

com águas estagnadas. 

 

Conclusão 

Considera-se que o projeto pode ser implementado desde que sejam cumpridas as condições propostas 

que integram as medidas de minimização constantes do Capítulo 9, do presente parecer. 

 

SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DOS SOLOS 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

De acordo com o EIA, o trabalho realizado para a sua caracterização foi elaborado com base na Carta de 

Solos de Portugal do Atlas do Ambiente, e através de amostras de solo realizadas na área do projeto, 

tendo-se determinado várias características físico-químicas relacionadas com a vulnerabilidade dos solos 

à acidificação e à disponibilidade de nutrientes. 

Segundo o EIA, os solos que ocorrem na área de projeto e envolvente, são pobres e esqueléticos, 

apresentando muitos afloramentos rochosos tendo como material originário os xistos e grauvaques, 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 32 
Projeto de Execução 

sendo caraterizados como solo do tipo Litossolos êutricos, os quais cobrem a área do projeto na sua 

totalidade, como se pode constatar na figura abaixo. 

Os litossolos são solos incipientes derivados de rochas consolidadas, os quais surgem maioritariamente 

em situações de relevo excessivo. Caraterizam-se sobretudo por apresentarem um perfil muito pouco 

desenvolvido, devido à exposição recente da rocha-mãe à ação erosiva que remove sucessivamente o 

material de textura mais fina que se vai formando. Nesse sentido, são solos esqueléticos de baixo teor 

orgânico que, de um modo geral, não ultrapassam os 10 cm de espessura, não apresentando horizontes 

genéticos, não possuindo por esses motivos, grande capacidade de retenção de água e de matéria 

orgânica, pelo que normalmente apresentam muito baixa capacidade de uso. 

Segundo as amostras de solo colhidas da camada orgânica e das camadas minerais do solo, numa 

profundidade de aproximadamente 10-20 cm, os solos presentes na área de projeto apresentam uma 

textura maioritariamente “arenosa-franca” ou “franco-limoso” e, em termos de pH, podem considerar-se 

solos neutros. Os teores de matéria orgânica verificados são medianos, sobretudo nos locais onde não se 

verifica uma maior densidade de cobertura vegetal. Em termos de nutrientes e de fertilidade, apresentam 

também teores normais dos principais elementos minerais, designadamente fósforo, potássio e azoto; no 

entanto, dado que o perfil de solo é delgado e esquelético, faz com que a capacidade de uso e a 

produtividade agrícola sejam baixas, com aptidão para o desenvolvimento de ocupação silvícola e 

florestal, nomeadamente com matos rasteiros autóctones, floresta de proteção, e povoamentos arbóreos 

florestais de produção. 

Quanto à capacidade de usos do solo, obtida a partir da interpretação da Carta de Capacidade de Usos 

dos Solos de Portugal, constante no Atlas do Ambiente, a área do projeto insere-se maioritariamente em 

solos com limitações acentuadas a muito severas, incluídos nas classes F e C+F, que se caraterizam por 

serem solos com riscos de erosão elevados e com baixa fertilidade, apresentando, limitações para o uso 

agrícola, e estando assim vocacionados para o desenvolvimento de vegetação natural, ou para o 

desenvolvimento florestal de proteção ou recuperação. 

Apesar da caracterização anterior, é referido no Relatório Síntese (RS) que existem solos de boa qualidade 

e elevada capacidade produtiva, vocacionados para a produção agrícola, nomeadamente nos locais dos 

anexos mineiros propostos no projeto que, segundo a sua planta de condicionantes do Plano Diretor 

Municipal de Vila Nova de Foz Côa, se encontram em Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

No que respeita à ocupação do solo, tendo por base a COS 2007 e a COS 2015, aferidas com prospeção e 

trabalho de campo, fotografias aéreas e ortofotomapas atuais, verificou-se que o uso predominante na 

área em estudo são os espaços ocupados com matos, designadamente pastagens naturais pobres e áreas 

de matos pobres de subarbustivas e herbáceas. A segunda classe mais representativa do uso dos solos 

são as vinhas (com cerca de 20%). As classes correspondentes aos olivais e aos pomares (maioritariamente 

compostos por amendoal) representam, cada uma, 10% da área total em estudo, localizadas sobretudo 

ao longo das encostas menos declivosas ou em socalcos e em zonas baixas. A ocupação humana no 

território faz-se sentir, sobretudo, nos aglomerados urbanos de pequena dimensão, correspondentes a 

pequenas aldeias dispersas pela área em estudo, que representam menos de 1% do total analisado. 

O Relatório Síntese apresenta, ainda, uma análise mais detalhada relativamente aos habitats e usos do 

solo presentes na área do projeto. Assim, verifica-se que a ocupação é feita em grande parte por matos 

(51,75 ha), com e sem afloramentos rochosos, seguido de área agrícola (34,34 ha), que incluem vinha e 

pomares de oliveiras e amendoeiras, e áreas artificializadas (10,7 ha). 

No Aditamento, a caracterização do Solo foi ainda complementada com a implantação do projeto, 

nomeadamente, com os anexos mineiros do projeto instalados à superfície, sobre as cartas do uso do solo 
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e capacidade de uso do solo, sendo possível constatar que as instalações de resíduos para rejeitados se 

encontram praticamente em área de vinha, e que as instalações de apoio social, que se localizam na 

entrada da Mina, e as pargas, se encontram na sua totalidade naquelas áreas. Verifica-se ainda que grande 

parte da área proposta para a instalação de resíduos para estéreis também interfere com vinhas. 

Relativamente às estruturas que irão ser construídas, do Aditamento constam, ainda, os valores absolutos 

e relativos da afetação, em termos de habitats e uso do solo, estando prevista uma afetação total de 7,58 

ha, dos quais 0,19 ha são referentes à construção da Parga Norte, 4,63 ha dizem respeito à construção da 

Instalação de Resíduos para Rejeitados, e 2,77 ha correspondem à construção da Instalação de Resíduos 

para Estéreis. Analisando o quadro e a figura abaixo, verifica-se que o habitat que sofrerá maior afetação 

pela construção das estruturas do projeto será a vinha (4,33ha), ao qual se seguem o pomar (1,53ha), os 

matos com afloramentos rochosos (1,05ha), os matos (0,38ha) e as áreas artificializadas (0,29ha). 
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Fonte: Aditamento (Quadro 28 - “ Valores absolutos e relativos da afetação dos habitats pelas estruturas 
do projeto que se desenvolverão à superfície”) p. 93 

Os solos existentes na área de estudo são pobres e esqueléticos, de baixo teor orgânico, não possuindo 

grande capacidade de retenção de água e matéria orgânica, pelo que apresentam baixa capacidade de 

uso. 
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O desenvolvimento de uma exploração mineira em subterrâneo, como é o caso, reduz significativamente 

os impactes negativos quando comparado com uma exploração a céu aberto, uma vez que a área de 

superfície afetada de solo é bastante mais restrita e localizada, limitando-se apenas às áreas onde se irão 

instalar os anexos de apoio mineiro, nomeadamente a britagem, lavaria, instalações sociais, depósitos de 

materiais e escombreiras, bem como a abertura ou ampliação de acessos e a entrada da galeria. 

No entanto, serão gerados impactes ambientais negativos temporários e localizados, enquanto as 

reservas do recurso mineral forem exploradas, pelo que são apresentadas medidas que minimizam a 

degradação dos solos a afetar, salvaguardando os usos e funções adequados, consoante a sua capacidade 

produtiva. 

Para a identificação e avaliação dos impactes resultantes da implementação deste projeto mineiro, foram 

consideradas todas as modificações significativas em relação à previsível evolução da situação atual, que 

decorram direta ou indiretamente da sua execução, tanto na fase de exploração como na fase de pós-

exploração ou desativação/desmantelamento. 

Em termos metodológicos, cada impacte identificado é avaliado, de forma sistemática, segundo os 

parâmetros descritos na página IV.1 do Relatório Síntese. 

Durante a fase de exploração, as ações suscitáveis de provocar impactes ambientais resultam das 

operações de instalação dos anexos mineiros, abertura das galerias e acessos mineiros, que provocarão 

alterações à atual utilização do solo, sendo necessário proceder à desmatação prévia das áreas afetas. 

Deste modo, ocorrerá um incremento dos processos erosivos, de natureza hídrica ou eólica, que podem 

desagregar a estrutura do solo e levar à sua erosão. 

O impacte gerado por alterações aos usos do solo é classificado como certo, negativo, pouco significativo, 

localizado e reversível, porque no final da exploração este tipo de povoamento vegetal, pelas 

características que apresenta, pode ser reposto novamente. 

Poderá ocorrer ainda a contaminação dos solos, causada pelas operações de desmonte e beneficiação do 

minério, que têm associadas a presença de material geológico de granulometria fina a muito fina, com 

teores elevados em arsénio, assim como devido às substâncias de síntese química usadas na lavaria. 

O impacte causado pela contaminação química dos solos envolventes à mina é classificado como negativo, 

direto, provável, temporário, de alcance variável, minimizável e de significância reduzida a moderada. 

Após a recuperação das áreas afetas à exploração e de se proceder ao desmantelamento das áreas 

associadas aos anexos mineiros, segundo o EIA, irá repor-se a cobertura com terra vegetal e a recuperação 

do coberto vegetal com espécies autóctones, de acordo com as medidas estabelecidas no Plano de 

Recuperação Paisagística. 

Deste modo, consideram-se que os impactes nesta fase como positivos, diretos, significativos e 

permanentes. No Aditamento ao EIA foi apresentada uma matriz global de impactes, onde se encontram 

refletidos os impactes provenientes da decapagem, remoção e impermeabilização dos solos 

(armazenamento em pargas), tendo sido classificados como negativo, local, certo, temporário, reversível, 

direto, magnitude média e significativo. Quanto à recuperação paisagística (utilização dos solos 

conservados nas pargas), o impacte foi classificado como positivo, local, certo, permanente, reversível, 

direto, magnitude média e significativo. 

Quanto aos impactes cumulativos, é referido no Aditamento ao EIA que não se prevê a ocorrência de 

impactes cumulativos gerados por outros projetos, infraestruturas ou ações existentes ou previstos, ao 

nível do descritor solo e uso do solo. 
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Em face do exposto, não se preconiza a aplicação de medidas de minimização relacionadas com impactes 

cumulativos, no que à componente dos Solo e Uso do Solo diz respeito. 

Quanto às medidas de minimização elencadas no EIA, foram propostas medidas de carácter geral, a 

implementar tanto na fase exploração, como nas fases de desativação e pós-desativação. Destas medidas, 

e tendo em conta o descritor em análise, destacam-se, na fase de exploração, a limitação da destruição 

do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, sendo que estas serão 

recuperadas logo que possível; o armazenamento em pargas da camada superficial do solo para posterior 

utilização nos trabalhos de recuperação paisagística; e, de forma a evitar a ocorrência de contaminações 

do solo, irá garantir-se o correto armazenamento, gestão e manuseamento dos resíduos produzidos e 

associados à mina, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da 

sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado. Na fase de desativação, propõe-se a remoção 

e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas e será efetuado o desmantelamento 

e remoção do equipamento existente. 

Para além destas medidas, de caráter geral, foram ainda identificadas medidas de minimização específicas 

para cada descritor, nomeadamente para o Solo e Uso do Solo. Relativamente ao Solo, o EIA destacou 

como medida de mitigação mais importante a implementação do Plano de Recuperação Paisagística, que 

apresenta ações de preservação e reconstituição do solo, como a decapagem da camada superficial nas 

áreas destinadas aos anexos mineiros, seguido do armazenamento em pargas das terras vegetais com 

maior capacidade produtiva, que posteriormente serão reutilizados na recuperação paisagística; sendo 

que, no que diz respeito à contaminação dos solos, pretende-se, quer no local de implantação das 

instalações industriais e de apoio, quer nas áreas de escombreiras, impermeabilizar e/ou pavimentar. 

Em sede de Aditamento foram acrescentadas medidas de minimização quanto ao Uso do Solo, sendo que 

algumas delas foram já mencionadas. No entanto, destacam-se o armazenamento em pargas da camada 

arável das terras locais que, quando reutilizadas, permitirão uma melhor e mais eficiente regeneração da 

vegetação autóctone preexistente e, consequentemente, dos usos do solo; e o facto de, nos locais onde 

se prevê um maior movimento de terras, como acontece nas instalações de resíduos de estéreis e 

rejeitados, ser proposta a construção de taludes e patamares ao longo das encostas, integrada na 

paisagem envolvente, tais como os socalcos tradicionais para produção agrícola. 

Não foi apresentado qualquer Programa de Monitorização para o descritor Solo e Uso do Solo. Contudo, 

foi proposto um Programa de Monitorização ao nível da qualidade química dos solos, com o objetivo de 

controlar a qualidade destes e, dessa forma, procurar repor as condições geoquímicas superficiais iniciais 

 

5.1.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto e atendendo que: 

 O projeto em avaliação, apresentado em fase de Projeto de Execução, visa a exploração de um 

recurso mineral realizada em lavra subterrânea, numa área de aproximadamente 80 ha, para a 

produção de concentrado de ouro; 

 Esta localiza-se numa área de concessão experimental de depósitos minerais, denominada 

Numão, encontrando-se intervencionada com os trabalhos mineiros desenvolvidos no âmbito da 

exploração experimental; 

 Os solos presentes são pobres e esqueléticos, com capacidade de uso e de produtividade agrícola 

baixa, com aptidão para o desenvolvimento de ocupação silvícola e florestal, nomeadamente, 

com matos rasteiros autóctones, floresta de proteção e povoamentos arbóreos florestais de 

produção; 
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 A solução apresentada para novo o aterro de rejeitados contempla um muro com cerca de 8m de 

altura e 300m de extensão, que em sede de EIA não estava preconizada; 

 A afetação e a ocupação dos solos pela implantação do projeto está relacionada essencialmente 

com a fase de decapagem e instalação dos anexos mineiros, abertura das galerias e acessos 

mineiros. Na fase pós-exploração ocorrerá a reconstituição do solo de modo a fornecer condições 

necessárias à reposição do coberto vegetal. 

 Parte dos impactes ao nível do solo e uso do solo já se verificam e decorrem da implementação 

das infraestruturas associadas aos trabalhos de desmonte experimental. 

Considera-se ser de emitir parecer favorável ao Projeto da Mina de Numão, condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização de carácter geral e específico mencionadas no EIA e no 

presente parecer, e ainda ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

 Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola, pela utilização não agrícola de solos 

da RAN para a instalação dos anexos mineiros propostos; 

 Evitar a compactação induzida no solo nas zonas adjacentes à mina, principalmente pela 

circulação de maquinaria pesada, que deverá limitar-se à circulação de veículos e máquinas aos 

acessos existentes, evitando assim a circulação desnecessária em zonas adjacentes; 

 Ponderar soluções alternativas para a contenção de terras na instalação de resíduos dos 

rejeitados a construir, à semelhança do proposto em sede EIA. Estas soluções deverão ser 

submetidas à CA para análise e pronúncia. Se, por questões de segurança, se verifique a 

necessidade de construção de um muro de suporte, este deverá ser projetado de forma a não 

atingir alturas tão elevadas e contemplar o enchimento a pedra de xisto da região; 

 As pargas que irão armazenar o solo vegetal a utilizar na fase de recuperação paisagística deverão 

apresentar alturas baixas de modo a evitar a excessiva compactação do solo nestas áreas de 

deposição; 

 Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais, transporte e distribuição de eletricidade, 

estradas e caminhos municipais. 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINAÇÃO DE SOLOS 

 

No que respeita aos fatores ambientais Solo (vertente contaminação) e Resíduos a informação 

apresentada inicialmente no EIA foi complementada no Aditamento apresentado. 

 

Subsistem ainda dúvidas relativamente a:   

 

 classificação do resíduo de extração “estéreis” como resíduo inerte, proposta pelo operador, 
tendo presente a definição constante na alínea x) do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, e no cumprimento dos critérios 

elencados no anexo I do mesmo diploma, nomeadamente os constantes nas suas alíneas b) e d), 

uma vez que: 

o de acordo com a alínea b) do anexo I, são considerados inertes “os resíduos [que] 

apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 0,1 % ou os resíduos 

[que] apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 1 % e o quociente 

do potencial de neutralização, definido como a razão entre o potencial de neutralização e 
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o potencial ácido e determinado com base num ensaio estático de acordo com a norma 

EN 15875, é superior a 3“. Porém, verifica-se, de acordo com os elementos fornecidos 

pelo proponente, que o teor máximo de enxofre presente nos resíduos, desconhecendo-

se se este se apresenta apenas na forma de sulfuretos ou também noutra forma química 

(como seja, sulfatos) é excedido em alguns dos resultados apresentados - 0,39 % na 

amostra A07352; 0,14 %, 0,17 % e 0,18 % na amostra A07362; e 0,16 %, 0,19 % e 0,2 % na 

amostra A07364.   

o de acordo com a alínea d), um resíduo será considerado inerte caso “o teor de substâncias 

potencialmente prejudiciais para o ambiente ou para a saúde humana presente nos 

resíduos e, em particular, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, incluindo em 

partículas finas isoladas de resíduos, é suficientemente baixo para que o risco para a 

saúde humana e para o ambiente, a curto e a longo prazos, seja insignificante. Para que 

o risco seja considerado suficientemente baixo para ser insignificante para a saúde 

humana e o ambiente, o teor dessas substâncias não pode exceder os valores limiar 

nacionais aplicáveis aos sítios identificados como não contaminados ou os níveis de base 

naturais nacionais relevantes”. Porém, comparando os resultados apresentados com os 
valores de referência da tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo 

(APA, 2019) - uso agrícola, por ser o uso anterior à exploração mineira e o que prevalecerá 

após esta terminar, e solo de textura grosseira, verificam-se excedências para os 

parâmetros arsénio, bário, vanádio, e, em menor proporção, para o chumbo e cobalto. 

Se comparados estes resultados com os resultados analíticos para determinação dos 

valores de fundo naturais apresentados no âmbito do Plano de Monitorização dos Solos, 

verifica-se serem os valores obtidos para o bário, o crómio e o vanádio, na generalidade 

superiores aos obtidos para o solo no âmbito da proposta de valores de fundo naturais. 

 necessidade de licenciamento do depósito de terras vegetais como instalação de resíduos, nos 

termos do previsto na subalínea iii) da alínea i) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de 

fevereiro, atendendo ao período expectável de armazenamento temporário das terras vegetais 

nas pargas, que poderá atingir 10,5 anos (horizonte de projeto da exploração).  

A execução do projeto deve cumprir as seguintes Condicionantes, Medidas de Minimização e Plano de 

Monitorização do Solo a constar na DIA: 

Condicionantes (a serem apresentadas no prazo máximo de dois meses após a emissão da DIA) - estas 

condicionantes apenas deverão integrar a DIA caso não estejam esclarecidas as questões acima referidas: 

A classificação do resíduo de extração “estéreis” como resíduo inerte deve enquadrar-se na definição 

constante na alínea x) do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

31/2013, de 22 de fevereiro, e no cumprimento dos critérios elencados no anexo I do mesmo diploma, 

nomeadamente os constantes nas suas alíneas b) e d).  

De acordo com a alínea b) do anexo I, são considerados inertes “os resíduos [que] apresentam um teor 

máximo de enxofre na forma de sulfureto de 0,1 % ou os resíduos [que] apresentam um teor máximo de 

enxofre na forma de sulfureto de 1 % e o quociente do potencial de neutralização, definido como a razão 

entre o potencial de neutralização e o potencial ácido e determinado com base num ensaio estático de 

acordo com a norma EN 15875, é superior a 3“. Verifica-se que o teor máximo de enxofre presente nos 

resíduos, desconhecendo-se se este se apresenta apenas na forma de sulfuretos ou também noutra forma 

química (como seja, sulfatos) é excedido em alguns dos resultados apresentados - 0,39 % na amostra 

A07352; 0,14 %, 0,17 % e 0,18 % na amostra A07362; e 0,16 %, 0,19 % e 0,2 % na amostra A07364.   
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De acordo com a alínea d), um resíduo será considerado inerte caso “o teor de substâncias potencialmente 

prejudiciais para o ambiente ou para a saúde humana presente nos resíduos e, em particular, de As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, incluindo em partículas finas isoladas de resíduos, é suficientemente 

baixo para que o risco para a saúde humana e para o ambiente, a curto e a longo prazos, seja 

insignificante. Para que o risco seja considerado suficientemente baixo para ser insignificante para a saúde 

humana e o ambiente, o teor dessas substâncias não pode exceder os valores limiar nacionais aplicáveis 

aos sítios identificados como não contaminados ou os níveis de base naturais nacionais relevantes”.  

Comparando os resultados apresentados com os valores de referência da tabela C do Guia Técnico - 

Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola, por ser o uso anterior à exploração mineira 

e o que prevalecerá após esta terminar, e solo de textura grosseira, verificam-se excedências para os 

parâmetros arsénio, bário, vanádio, e, em menor proporção, para o chumbo e cobalto. Se comparados 

estes resultados com os resultados analíticos para determinação dos valores de fundo naturais 

apresentados no âmbito do Plano de Monitorização dos Solos, verifica-se serem os valores obtidos para 

o bário, o crómio e o vanádio, na generalidade superiores aos obtidos para o solo no âmbito da proposta 

de valores de fundo naturais. 

Assim, levantando-se dúvidas quanto à classificação de perigosidade dos resíduos de extração designados 

por “estéreis”, deverá o proponente apresentar pronúncia da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

entidade licenciadora da atividade, quanto à classificação destes resíduos, no prazo supra estabelecido.  

Face ao período expectável de armazenamento temporário das terras vegetais nas pargas, que poderá 

atingir 10,5 anos (horizonte de projeto da exploração), deverá ser apresentada pronúncia da DGEG quanto 

à necessidade de licenciamento do depósito de terras vegetais como instalação de resíduos, nos termos 

do previsto na subalínea iii) da alínea i) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

 

Medidas de Minimização  

 

As seguintes medidas de minimização específicas, relativas à qualidade das águas, constantes do 

EIA, deverão ser consideradas de caráter geral, uma vez que também contribuem para a 

minimização da contaminação do solo: 

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e 

equipamentos presentes em obra, mantendo-se os registos atualizados dessa 

manutenção e/ou revisão por equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as 

especificações do respetivo fabricante;  

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas quer da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s) 

quer do(s) separador(es) de hidrocarbonetos; 

• As lamas dos separadores de hidrocarbonetos e da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s) terão 

de ser retiradas e encaminhadas a destino final por operador credenciado de gestão de 

resíduos; 

• Inspeção periódica da bacia de retenção sob o depósito de combustível móvel, 

prevenindo assim eventuais transbordos inadvertidos de combustível. 

 

Às medidas de minimização de eventuais impactes no solo indicadas pelo proponente, propõe-se 

que sejam aditadas as seguintes medidas de minimização: 

• As embalagens ou contentores de reagentes a utilizar na lavaria deverão ser armazenados 

sobre bacias de contenção devidamente dimensionadas; 
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• As instalações de resíduos destinadas à deposição dos resíduos de extração “estéreis” 
deverão ser construídas de acordo com os “requisitos mínimos a que os aterros devem 

obedecer”, definidos no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (Diploma Aterros), em 

conformidade com a classificação de perigosidade que lhes for atribuída pela Direção 

Geral de Energia e Geologia, nomeadamente no que respeita à impermeabilização de 

fundo, à minimização da dispersão de partículas pelo vento e à recolha e à drenagem e 

recolha de águas de escorrência; 

• Os materiais argilosos a utilizar na constituição do sistema de segurança passiva das 

instalações de resíduos deverão garantir o cumprimento dos requisitos previstos no 

ponto 2 do anexo I do diploma Aterros: i) um coeficiente de permeabilidade (K) ≤ 1x10-7 

m/s e uma espessura mínima de 1 m no caso dos resíduos “estéreis” serem considerados 
inertes pela DGEG; ii) um coeficiente de permeabilidade (K) ≤ 1x10-9 m/s e uma espessura 

mínima de 1 m no caso dos resíduos “estéreis” serem considerados não perigosos pela 
DGEG; iii) um coeficiente de permeabilidade (K) ≤ 1x10-9 m/s e uma espessura mínima de 

5 m no caso dos resíduos perigosos (rejeitados). Caso a barreira geológica não ofereça 

naturalmente as condições supra descritas, devem ser complementadas e reforçadas 

artificialmente por outros meios ou materiais que assegurem uma proteção equivalente; 

• Dadas as características dos solos do local (considerados delgado-esqueléticos no EIA), 

em caso de acidente durante o manuseamento de máquinas e equipamentos (derrame 

ou fuga de combustíveis, lubrificantes, ou outros), os produtos derramados deverão ser 

imediatamente contidos com recurso aos kits de contenção que estarão nas diferentes 

áreas da mina e o solo/material contaminado imediatamente removido, até que não 

sejam percetíveis vestígios do derrame, de forma a minimizar a contaminação do solo e 

recursos hídricos subterrâneos por substâncias ou misturas perigosas; 

• Deverá ser prevista a colocação de um contentor na zona da oficina, ou noutra zona com 

características adequadas, destinado à armazenagem temporária de solo ou outro 

material geológico contaminado, e implementadas medidas destinadas a minimizar a 

lixiviação ou a dispersão pelo vento de partículas do material contaminado. Quaisquer 

escorrências que ocorram no armazenamento temporário destes materiais 

contaminados deverão ser recolhidas e encaminhadas para o separador de 

hidrocarbonetos. Em alternativa, estes materiais poderão ser depositados nas bacias de 

rejeitados. 

 

Plano de Monitorização dos Solos 

1. Determinação dos Valores de Fundo Naturais (VFN) e definição dos valores de referência 

A MINAPORT, Lda. realizou quinze sondagens para caracterização da situação de referência / 

determinação de Valores de Fundo Naturais - VRN (S01 a S15), com análises a granulometria, pH, 

condutividade elétrica, teor de matéria orgânica, carbono orgânico total, azoto total, metais 

(alumínio, antimónio, arsénio, bário, berílio, bismuto, boro, cádmio, cálcio, chumbo, cobalto, 

cobre, crómio, enxofre, estanho, estrôncio, ferro, fósforo, lítio, magnésio, manganês, mercúrio, 

molibdénio, níquel, potássio, prata, selénio, silício, sódio, tálio, telúrio, titânio, vanádio, zinco, 

zircónio) e compostos orgânicos (fenóis, clorofenóis, BTEX, compostos orgânicos voláteis 

halogenados, compostos orgânicos voláteis não halogenados, PAH, TPH, pesticidas 

organoclorados e PCB). 

Em resultado desta caracterização, propõe VFN para elementos químicos (metais, metaloides e 

não metais), BTEX, PAH, hidrocarbonetos halogenados voláteis, clorobenzenos, clorofenóis e 
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bifenilos policlorados (PCB), os quais se assumem como o referencial das concentrações a manter 

nos solos durante e após a exploração do depósito mineral.  

Para qualquer outro parâmetro para o qual não tenham sido propostos VFN, deverão ser tidos 

em conta os valores de referência constantes na tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência 

para o Solo (APA, 2019)). 

No caso do arsénio, a proposta de VFN apresentada pela MINAPORT, Lda. não reúne condições 

de aprovação, carecendo de estudos complementares. Os resultados obtidos, a variar entre 43,6 

mg/kg na sondagem S11 e 3.790 mg/kg na sondagem S7, são manifestamente superiores aos 

obtidos nas amostragens aos escombros da mina, substrato rochoso subjacente ao solo em causa, 

e o VFN proposto, 1.000 mg/kg, é superior a todos os resultados obtidos, com exceção do valor 

obtido na sondagem S7, situada em local considerado como intervencionado no âmbito da 

exploração experimental da mina.  

Assim, os dados para determinação de um VFN para o arsénio deverão ser complementados com 

novos dados, a obter através de novas análises ao solo, em locais próximos da área mineira (no 

mínimo mais quinze novas amostragens), mas que não tenham sido ainda objeto de intervenção, 

ou por recurso a dados de estudos geoquímicos dos solos que porventura possam ter sido 

realizados no âmbito da caracterização da área da concessão mineira. Estes dados deverão ser 

submetidos a um tratamento estatístico simples, com definição da média, mediana, percentil 90, 

percentil 95, entre outra informação que possa contribuir para a sustentação do VFN a submeter 

a aprovação da Autoridade de AIA. 

Enquanto não for definido um VFN para o arsénio, o valor de referência deste elemento será o 

constante na tabela C do Guia Técnico suprarreferido - 11 mg/kg. 

 

Monitorização dos Solos: 

• Pontos de amostragem - O Plano de Monitorização será constituído por 17 pontos de 

amostragem - os 15 pontos de amostragem propostos pela MINAPORT, Lda. (S01 a S15) 

utilizados para definição dos valores de fundo natural, a que acrescem dois outros pontos, 

um a localizar na zona da britadeira de minério (S16) e o outro sob os tapetes 

transportadores do minério britado para o parque de minério (silos de minério) e destes 

para a lavaria (S17). O quadro I identifica os pontos de amostragem. 

 

 

• Parâmetros a analisar - Os parâmetros a analisar são os propostos pela MINAPORT, Lda., 

conforme quadro II. 

• Profundidade de amostragem - A amostragem deverá ser superficial, com recolha de 

material cerca de 5 a 10 cm abaixo da superfície do solo. No caso de se verificar 

contaminação neste nível, deverão ser realizadas amostragens complementares, de 

forma a permitir determinar a profundidade da contaminação. 

• Tipo de amostra - Deverão ser recolhidas amostras simples. 

• Periodicidade de monitorização - Os pontos de amostragem S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, 

S12, S14, S15, S16 e S17 deverão ser analisados com uma periodicidade de, no mínimo, 

cinco anos. Os pontos de amostragem S4, S9, S11 e S13 deverão ser analisados com uma 

periodicidade de, no mínimo, dez anos. 

• Os elementos químicos antimónio, arsénio, bário, berílio, chumbo, cobalto, cobre, 

crómio, mercúrio, níquel, selénio, vanádio e zinco; BTEX; PAH e TPH deverão ser 

analisados com uma periodicidade de, no mínimo, cinco anos. Os restantes parâmetros 
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propostos pela MINAPORT, Lda. deverão ser analisados com uma periodicidade de, no 

mínimo, dez anos - elementos químicos boro, cádmio, molibdénio, prata e tálio; fenóis 

(fenol), hidrocarbonetos halogenados voláteis; clorobenzenos; clorofenóis e PCB. 

 A periodicidade de monitorização, por ponto de amostragem e por parâmetro analítico, 

respetivamente, é apresentada nos quadros I e II. 

 No final da vida útil da exploração mineira, após a demolição de edificado e o 

desmantelamento das instalações e equipamentos, deverá ser realizada uma avaliação 

final do estado do solo, devendo ser analisados os parâmetros constantes no quadro II, 

bem como pesticidas organoclorados caso tenham sido usados produtos 

fitofarmacêuticos durante a exploração mineira. 

• Apresentação dos resultados - Os resultados das campanhas de amostragem devem ser 

apresentadas em ficheiro Excel, conforme modelo incluído no anexo II a este Parecer. 

 

Remediação dos Solos contaminados: 

Caso uma das campanhas de avaliação do solo desenvolvidas no âmbito do Plano de 

Monitorização do Solo determine a excedência dos valores de referência (VFN ou valor da tabela 

C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019), conforme o caso), para pelo 

menos um parâmetro, deverá ser realizada intervenção para remediação da contaminação, de 

acordo com os procedimentos legais em vigor à data. 

As concentrações dos contaminantes no solo, durante a exploração mineira e após a sua cessação 

deverão tendencialmente convergir para os VFN, não podendo, se tal se revelar de difícil 

concretização, serem, em qualquer circunstância, superiores aos valores de referência constantes 

na tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola do solo, 

com utilização de água subterrânea.  

 

Documentos de apoio  

Para além do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) referido supra, sugere-se 

também a consulta do Guia Técnico - Plano de Amostragem e Plano de Monitorização do Solo (APA, 2019), 

disponíveis em:  https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535 

 

 

Quadro I - Identificação dos pontos de amostragem e periodicidade da sua avaliação 

 

Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(latitude / 
longitude) 

Localização 
Periodicidade de 

monitorização 

S1 
41,11877 / -

7,22454 
A jusante de escombreira 

No mínimo a cada 5 
anos 

S2 
41,11706 / -

7,22440 
Entrada/saída de viaturas da 

área mineira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S3 
41,11568 / -

7,22498 

Ponto para despistagem de 
eventual contaminação por 

dispersão atmosférica 
resultante de ventos 

No mínimo a cada 5 
anos 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535
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Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(latitude / 
longitude) 

Localização 
Periodicidade de 

monitorização 

predominantes de norte e 
oeste 

S4 
41,11485 / -

7,22678 
Depósito de pargas 

No mínimo a cada 10 
anos 

S5 
41,11392 / -

7,22675 
A jusante da bacia de rejeitados 

No mínimo a cada 5 
anos 

S6 
41,11622 / -

7,22781 

Caminho entre bacia de águas 
de processo e bacia de águas 

frescas 

No mínimo a cada 5 
anos 

S7 
41,11605 / -

7,23145 
Proximidade a chaminé de 

ventilação 
No mínimo a cada 5 

anos 

S8 
41,11535 / -

7,23836 

Proximidade a chaminé de 
ventilação (fora da área de 

intervenção) 

No mínimo a cada 5 
anos 

S9 
41,11950 / -

7,22996 
Fundo regional natural a norte 

da área de intervenção 
No mínimo a cada 10 

anos 

S10 
41,11275 / -

7,22858 
A sul da instalação de 

rejeitados Pe2 
No mínimo a cada 5 

anos 

S11 
41,12127 / -

7,23878 

Fundo regional natural a 
noroeste da área de 

intervenção 

No mínimo a cada 10 
anos 

S12 
41,11735 / -

7,22646 
A sul de escombreira 

No mínimo a cada 5 
anos 

S13 
41,11774 / -

7,23972 
Fundo regional natural a oeste 

da área de intervenção 
No mínimo a cada 10 

anos 

S14 
41,11533 / -

7,23137 
A sul de chaminé de ventilação 

e a sudoeste da lavaria 
No mínimo a cada 5 

anos 

S15 
41,11556 / -

7,22939 
A sul do emboquilhamento da 

mina e a sudoeste da britadeira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S16 (a indicar) Britadeira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S17 (a indicar) 

Sob os tapetes transportadores 
de minério da britagem para os 

silos de armazenamento e 
destes para a lavaria 

No mínimo a cada 5 
anos 
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Quadro II – Parâmetros a analisar, valores de referência e periodicidade de monitorização 

Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Elementos 
químicos 

Antimónio 0,88 
No mínimo a cada 5 

anos 

Arsénio (2) 11 
No mínimo a cada 5 

anos 

Bário 151 
No mínimo a cada 5 

anos 

Berílio 2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Boro (total) 9,3 
No mínimo a cada 10 

anos 

Cádmio 0,43 
No mínimo a cada 10 

anos 

Chumbo 25,3 
No mínimo a cada 5 

anos 

Cobalto 23,9 
No mínimo a cada 5 

anos 

Cobre 98,1 
No mínimo a cada 5 

anos 

Crómio (total) 56,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Mercúrio 0,2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Molibdénio 1,1 
No mínimo a cada 10 

anos 

Níquel 51,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Prata 0,5 
No mínimo a cada 10 

anos 

Selénio 2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Tálio 0,5 
No mínimo a cada 10 

anos 

Vanádio 40,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Zinco 142 
No mínimo a cada 5 

anos 
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Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

BTEX 

Benzeno 0,02 
No mínimo a cada 5 

anos 

Etilbenzeno 0,02 
No mínimo a cada 5 

anos 

Tolueno 0,1 
No mínimo a cada 5 

anos 

Xileno 0,03 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fenóis Fenól (3) 9,4 
No mínimo a cada 10 

anos 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 
policíclicos 

(PAH) 

Acenafteno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Acenaftileno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Antraceno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(a)antraceno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(b)fluoranteno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(k)fluoranteno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(g,h,i)perileno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Benzo(a)pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Criseno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

PAH  

(continuação) 

Fenantreno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fluoranteno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fluoreno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 
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Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Naftaleno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Hidrocarbonetos 
halogenados 

voláteis 

Cloroetileno (cloreto de 
vinilo) 

0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorofórmio 
(Triclorometano) 

0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,1-dicloroetano 0,03 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-dicloroetano 0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

Diclorometano 0,8 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-dicloropropano 0,1 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorobenzenos 

Clorobenzenos 0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,3-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,4-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2,4-triclorobenzeno 0,03 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorofenóis 

2-clorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

2,4-diclorofenol 0,04 
No mínimo a cada 10 

anos 

Pentaclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

2,4,5-triclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 
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Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

2,4,6-triclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

Bifenilos 
policlorados 

(PCB) 
PCB 0,021 

No mínimo a cada 10 
anos 

Hidrocarbonetos 
de petróleo 

(TPH) 

TPH C6-C10 10 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C10-C16 3 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C16-C34 16 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C34-C50 (3) 2.800 
No mínimo a cada 5 

anos 

 

(1) Valores propostos pela MINAPORT, Lda., no âmbito do EIA. 

 (1) Valores propostos pela Minaport, Lda., no âmbito do EIA. 

(2) Valor baseado na tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - 
uso agrícola do solo, solo com textura grosseira, com uso de água subterrânea, a usar como 
referencial enquanto não for definido o Valor de Fundo Natural (FVN). 

(3) Tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola do solo, 
solo com textura grosseira, com uso de água subterrânea. 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 

De acordo com a informação apresentada no EIA a instalação não está, na fase de funcionamento atual, 

abrangida pelo regime de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. No entanto, 

as análises que foram efetuadas no âmbito do EIA não traduzem as condições de funcionamento normal 

da Mina, conforme o projeto, dado que, à data deste parecer: 

 ainda não está instalado o espessador dos rejeitados pelo que, nesta fase, ainda não há rejeitados, 

após a desidratação, a serem encaminhados para as bacias de rejeitados; 

 os rejeitados provenientes do processo na lavaria (sem espessamento)  estão a ser encaminhados 

para uma das bacias de águas, tendo sido efetuada uma análise a amostra do conteúdo dessa 

bacia. 

Deste modo, será necessário que, quando a mina estiver a funcionar de acordo com aquilo que está 

previsto na descrição no projeto, seja reavaliado o enquadramento no regime de prevenção de acidentes 

graves envolvendo substâncias perigosas. 

A bacia de águas de processo tem como função a decantação das partículas finas em suspensão, sendo 

que as águas aqui recebidas têm as seguintes proveniências: sistema de recolha de águas da bacia de 

rejeitados; águas provenientes da desidratação do concentrado e do rejeitado, águas da drenagem da 

mina e águas pluviais da envolvente.  
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A bacia de águas frescas tem como função o armazenamento de água para utilização na lavaria, recebendo 

as águas da bacia de águas do processo após decantação, bem como as águas das captações de água 

subterrânea da mina.  

A água será, portanto, sucessivamente reaproveitada no processo – lavaria. 

O produto final do processo é o concentrado de ouro. De forma a permitir o transporte rodoviário do 

concentrado, este será encaminhado para um espessador e depois para um filtro prensa para retirada da 

água em excesso, a qual é reutilizada na lavaria em circuito fechado. O concentrado de ouro sairá do filtro 

prensa diretamente para big bags (com capacidade para 1500 kg aproximadamente). 

O arsénio é um elemento constituinte da arsenopirite, que é também onde se encontra maioritariamente 

o ouro, sendo referido no EIA que a maior parte do arsénio irá no concentrado. No EIA é ainda referido 

que não se prevê que a estrutura da arsenopirite venha a ser destruída, resultando na libertação do 

arsénio.  

No entanto, o EIA também refere que: 

«De acordo com os dados geoquímicos disponíveis, a arsenopirite é um sulfureto abundante nas estruturas 

mineralizadas, sendo ainda um importante mineral portador de ouro. Adicionalmente e, de acordo com o 

Projeto, haverá fragmentação e redução granulométrica deste mineral, o que facilitará a sua 

solubilização. Considerou-se assim pertinente uma caracterização mais abrangente das águas superficiais 

no que a este elemento químico diz respeito.». 

No aditamento ao estudo de impacte ambiental, de janeiro de 2020, é ainda mencionado que: 

«Dada a presença de arsenopirite na mineralização, o arsénio será provavelmente o elemento traço a ter 

em consideração, como consequência das atividades a desenvolver na área da mina. Conforme referido 

anteriormente, prevê-se que o arsénio (na forma de arsenopirite) venha a ser expedido no concentrado de 

ouro, pelo que não se perspetiva que fique nenhum material na área da mina com arsénio, com exceção 

das instalações de resíduos para rejeitados. De facto, o processo de tratamento e beneficiação a 

desenvolver na lavaria não garantirá uma recuperação total do recurso mineral, pelo que existirão perdas 

que poderão conter arsénio e que passarão a integrar os rejeitados. Por essa razão os rejeitados são 

considerados resíduos perigosos e terão como destino exclusivamente as instalações de resíduos para 

rejeitados que se encontram projetadas e dimensionadas para garantir um armazenamento controlado a 

longo prazo.». 

Perante o exposto, e tendo em consideração a classificação de perigosidade da maioria dos compostos de 

arsénio, em termos de toxicidade – perigo para a saúde humana e para o ambiente, considera-se 

relevante que o proponente discuta de forma fundamentada a possibilidade de existência de compostos 

de arsénio no concentrado, de modo a concluir se esse concentrado pode constituir uma substância 

perigosa na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

Assim, o proponente deverá apresentar à APA, após um ano da entrada em exploração, uma avaliação 

relativa ao enquadramento no regime de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias 

perigosas. Essa avaliação deverá ter em consideração as eventuais substâncias perigosas que existem no 

estabelecimento, na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, bem como as respetivas 

quantidades máximas que podem estar presentes. 

Para informação sobre a documentação a considerar para a classificação de resíduos, e outras substâncias 

ou misturas perigosas, deverá ser consultado o Apêndice 1 do Guia para a verificação do enquadramento 

no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, presente no sítio da internet da Agência Portuguesa do 

Ambiente. 
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Na avaliação das substâncias que podem constituir substâncias perigosas na aceção do regime de 

Prevenção de Acidentes Graves o proponente deverá incluir a discussão relativamente ao concentrado, 

aos rejeitados e às águas da bacia de águas de processo e da bacia de águas frescas.  

Se forem efetuadas análises, as condições e pontos de amostragem bem como os resultados deverão ser 

integrados no documento a ser apresentado à APA.  

 

 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

A instalação em causa, Mina de Numão, enquadra-se na categoria 5.7 (Resíduos resultantes da prospeção, 

extração, tratamento e armazenagem de recurso minerais) do Decreto-lei nº 127/2013, de 30 de agosto 

(Diploma Regime de Emissões Industriais - REI), que estabelece o regime de emissões industriais aplicáveis 

à prevenção e ao controlo integrado da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de 

proteção do ambiente no seu todo, devendo desencadear o respetivo pedido de licenciamento de acordo 

com o previsto no art.º 36 do REI. 

Conclusão: 

Assim, deverá o proponente garantir a adoção de medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, 

designadamente mediante a utilização das melhores técnicas disponíveis (MTD), estabelecidas no 

Documento de Referência Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings 

and Waste-Rock in Mining Activities - BREF MTWR (2018) e bem como, a aplicação de MTD transversais, 

devendo para isso também em sede de licenciamento apresentar uma análise pormenorizada da 

sistematização das MTD nomeadamente no que diz respeito à análise do capítulo 5 do BREF setorial (BREF 

MTWR), no sentido de virem a ser estabelecidas, caso se verifique ser necessário, condições de 

funcionamento complementares tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos 

BREF para os diferentes descritores ambientais relevantes, devendo para isso recorrer ao documento 

disponível no site oficio da APA (www.apambiente.pt Instrumentos > Licenciamento Ambiental (PCIP) > 

Documentos de Referência sobre MTD (BREF) > Sistematização das MTD). 

 

 

 

 

TERRITÓRIO 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

Da análise efetuada aos elementos apresentados, e no que se refere ao Ordenamento do Território, 

constatou-se que o EIA contempla uma caracterização do ambiente potencialmente afetado, tendo sido 

realizado o enquadramento do local nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito 

regional, municipal e nacional em vigor na área de implantação do projeto, que foram integrados no Ponto 

2.3. “Instrumentos de Gestão do Território” do Capitulo 2 “Enquadramento do Projeto” e 1.14 “Território” 
do Capitulo III – “Situação de Referência”. 

http://www.apambiente.pt/
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No que se refere ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), é efetuado 

um breve enquadramento do projeto com os seus objetivos estratégicos e específicos (definidos no plano 

de ação), e respetivas medidas prioritárias, sendo ainda referido o processo de alteração deste Programa 

cuja Proposta de Lei já foi aprovada pela Assembleia da República, e que se encontra estruturada em 3 

documentos (Diagnóstico, Estratégia e Modelo Territorial, e Agenda para o Território).  

O proponente considera que as orientações estratégicas constantes deste Programa deverão ser 

assumidas e integradas em IGT de nível inferior de forma a dar-lhes uma forma mais ágil e operacional, 

salientando que “O setor da indústria extrativa é considerado um elemento de grande importância dado 

o seu contributo decisivo para uma “maior coesão territorial através da criação de emprego e consequente 
fixação das populações”, principalmente quando instalado em território do interior (Documento 
Diagnóstico, de 6 de julho de 2018). O mesmo documento acrescenta que “os locais de ocorrência dos 

recursos geológicos e, consequentemente, os espaços territoriais que demonstram potencial, são 

determinados por processos geológicos e não por opções de localização. São, portanto, uma componente 

a considerar no ordenamento do território como um elemento importante nas opções espaciais de 

desenvolvimento, uso do território e localização das atividades humanas”. 

Quanto ao Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF Douro), de acordo com o referido 

no Estudo, o projeto integra-se na sub-região homogénea Douro Superior, sendo que a área da exploração 

não incide em zonas identificadas como sensíveis para a conservação (nomeadamente, áreas críticas do 

ponto de vista da floresta contra incêndios, corredores ecológicos, Áreas Protegidas, Sítios da Lista 

Nacional - Diretiva Habitats ou Zonas de Proteção Especial - Diretiva Aves). Este plano estabelece normas 
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de intervenção generalizada, nesta sub-região, as quais se centram na silvicultura, silvicultura preventiva, 

combate a agente bióticos e normas de recuperação de áreas degradadas, referindo ainda que, quanto 

às espécies, deverá ser privilegiado o amieiro, o medronheiro, o castanheiro, o lódão-bastardo, o freixo 

comum, a cornalheira, o carvalho português, a azinheira, o carvalho-negral e o sobreiro. Nesta área, o 

proponente salienta que, apesar deste plano não vincular diretamente promotores particulares, o 

cumprimento dos seus normativos é garantido pela articulação do mesmo com o Plano Diretor Municipal 

(PDM) em vigor na área em estudo, garantindo assim o cumprimento dos seus objetivos gerais. 

No que diz respeito ao Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH do Douro), é efetuado 

um breve enquadramento legal nomeadamente ao nível da Lei da Água (Lei n.º58/2005 de 29 de 

dezembro), bem como do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3) - (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, tendo sido retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro), concluindo que a área em estudo incide na massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, e localiza-se na sub-bacia do Douro, 

sendo que a área de concessão é atravessada por um curso de água que vai desaguar na ribeira da Murça, 

a qual constitui um afluente do rio Douro. 

Quanto ao estado das massas de água existentes, este é considerado bom. Salientam ainda que este plano 

considera a indústria extrativa como uma fonte de pressão qualitativa difusa, no que respeita às massas 

de água superficiais e subterrâneas, acrescentando que o modo de exploração e as características dos 

resíduos rejeitados constituem, em princípio, um fator de agressividade para o ambiente, o que implica 

que a exploração das minas seja realizada de forma controlada, respeitando as diversas componentes 

ambientais potencialmente afetáveis, de modo a garantir uma minimização dos potenciais impactes 

negativos desta atividade produtiva. Por último o proponente refere que apesar deste plano não vincular 

diretamente promotores particulares, o cumprimento dos seus normativos é garantido pela articulação 

do mesmo com o PDM de Vila Nova de Foz Côa. 

Quanto ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), é 

referido que, enquanto plano de gestão do Alto Douro Vinhateiro (ADV), este pretende avaliar, com base 

num sistema de monitorização, a evolução do estado de conservação desta área, os fatores que o afetam 

e as medidas de conservação do bem. Contribuindo assim para um modelo de gestão adaptativa e 

promovendo a implementação de ações de promoção e valorização da marca “Douro Património 
Mundial”, que contribuam para o desenvolvimento da Região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Assim, e 

apesar de este não incidir na área em estudo, foi feita uma análise ao mesmo, concluído que, tratando-se 

de um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica e não regulamentar, não 

vincula particulares, e que as orientações estratégicas definidas no mesmo, em especial as orientações 

substantivas, se destinam a ser prosseguidas ao nível dos instrumentos de planeamento territorial. 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Foz Côa, que tem por 

objetivo operacionalizar, no âmbito municipal, as normas contidas na legislação em vigor, em especial no 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de 

janeiro, e no Plano Nacional da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), permite concluir, de acordo com o 

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal no concelho de Vila Nova de Foz Côa, que a área afeta ao 

projeto se encontra classificada, predominantemente, como de Perigosidade Baixa Moderada e de Muito 

Elevada, registando-se, no entanto, a ocorrência de todas as classes de perigosidade (Baixa, Moderada e 

Elevada). 

Quanto ao Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa (PDMVNFC), o estudo contempla a 

identificação e afetação das diferentes classes de ordenamento abrangidas pelo projeto, bem como a 

cartografia respetiva – Extratos da Carta de Ordenamento do PDMVNFC e Mina de Numão - Classificação 
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e Qualificação do Solo, Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal e Planta do Património, 

constantes do EIA. A área onde se irá localizar a Mina de Numão é abrangida pelas categorias de solo 

“Solo Rural: Espaços Agrícolas” e “Solo Rural: Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” e “Recursos 
Geológicos: Área Potencial” e Recursos Geológicos: Área de Concessão Experimental”, Classificação e 

Qualificação do Solo, Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal e Planta do Património, 

constantes do EIA. A área onde se irá localizar a Mina de Numão é abrangida pelas categorias de solo 

“Solo Rural: Espaços Agrícolas” e “Solo Rural: Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” e “Recursos 
Geológicos: Área Potencial” e “Recursos Geológicos”: Área de Concessão Experimental”, interferindo com 

a “Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural”, e localizando-se dentro da Zona Especial de Proteção 

(ZEP ao Alto Douro Vinhateiro). 

São também identificadas as condicionantes retiradas da Planta de Condicionantes do PDMVNFC, 

incluindo a Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), bem como outras 

servidões e restrições de utilidade pública (Extrato da Planta de Condicionantes do PDMVNFC e Mina do 

Numão e área da Mina), verificando-se a incidência nas seguintes servidões e restrições de utilidade 

pública: Domínio Publico Hídrico (leitos dos cursos de água e suas margens), REN, RAN, Perigosidade Alta 

de Incêndio, Áreas Ardidas e Zona Especial do Proteção do Alto Douro Vinhateiro. Foram ainda 

identificadas as áreas ardidas nos últimos 10 anos (2007-2017), tendo por base o Uniform Resource 

Locator (URL) do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

Em sede de Aditamento, foi efetuada a quantificação de todas as categorias de espaços, servidões e 

restrições de utilidade pública afetadas pela implementação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro seguinte é apresentada esta quantificação, quer em área quer em percentagem de afetação: 
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Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública, de acordo com o referido no EIA e no 

Aditamento, na área afeta à Mina de Numão, os sistemas da Reserva Ecológica Nacional (REN) (aprovada 

pela Portaria n.º 181/2016, de 7 de julho) afetados são os “Leitos dos Cursos de Água” e “Áreas com risco 

de erosão”. Os cursos de água serão afetados numa extensão de 1050m, e as áreas com risco de erosão 
em 73,1 ha, que correspondem a cerca de 91,6% de área afetada pelo projeto.  

De acordo com o regime da REN, os Cursos de água e respetivos leitos e margens, constituem uma das 

tipologias REN englobada nas Áreas de sustentabilidade do ciclo da água e correspondem ao terreno 
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coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, inundações ou tempestades 

(…) – alínea a) da Secção II, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

As Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, constituem uma das tipologias REN abrangida nas 

Áreas de prevenção de riscos naturais e consideram-se áreas que, devido às suas características de solo e 

de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial. 

Quanto à Reserva Agrícola Nacional (RAN) para o concelho de Vila Nova de Foz Côa, esta foi publicada 

pela Portaria n.º 189/93, de 17 de fevereiro, sendo-lhe aplicável o regime jurídico constante no Decreto-

Lei nº 73/2009. No EIA é referido que este regime obriga a um uso exclusivamente agrícola, interditando 

o desenvolvimento de quaisquer ações que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos seus 

solos, e o uso sustentado do espaço rural. As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só 

podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos aos objetivos identificados e 

não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN (no que respeita às componentes técnica, 

económica, ambiental e cultural), e quando estejam em causa, entre outros, a prospeção geológica e 

hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração, 

respeitada a legislação específica, nomeadamente no que se refere aos planos de recuperação exigíveis.  

A Mina de Numão ocupará uma área de 28,5ha de RAN, correspondendo a uma percentagem de afetação  

de 35,7%. 

No Domínio Hídrico (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 

4/2006, de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, e pela Lei n.º 34/2014, de 19 

de junho), a afetação será ao nível das linhas de água, sendo que uma integra a REN, e que já se encontram 

intervencionadas. Sobre este aspeto refira-se a apresentação do projeto de Renaturalização da Linha de 

Água, apresentado em sede de Aditamento. 

Já no que respeita às Áreas Afetadas por Incêndios (Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março), é referido 

que a área proposta para a ampliação da Mina em análise foi afetada por incêndios, nos anos de 2013 e 

2016, como se pode observar. 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa contra Incêndio, de acordo com a Planta de Condicionantes - 

Defesa da Floresta Contra Incêndios do PDM, são identificadas zonas com perigosidade/risco de incêndio 

alto ou muito alto, sendo que a área da Mina incide parcialmente na classe de Alta Perigosidade de 

Incêndio. 

Por último, é referido que a Mina se encontra inserida dentro da Zona Especial de Proteção do ADV (ZEP-

ADV), sendo considerado pelo proponente que, dada a diminuta dimensão da Mina, a sua instalação não 

irá comprometer as condições de autenticidade que foram reconhecidas ao ADV, na medida em que não 

são afetados de forma significativa os atributos culturais e/ou naturais deste território, e que lhe 

conferem o seu Valor Universal e Excecional (VUE). 

A avaliação de impactes proposta no EIA considera duas fases distintas do projeto, a Fase de Exploração 

e a Fase de Desativação/Desmantelamento, estabelecendo a caracterização dos impactes gerados com 

base em sete parâmetros: Natureza, Grau de Certeza, Duração, Reversibilidade, Ordem, Magnitude e 

Significado, que permitem efetuar uma avaliação semi-quantitativa. 

No caso do fator Território, a metodologia definida passa pela análise dos diferentes IGT com incidência 

na área de projeto, considerando a compatibilidade deste com as medidas e disposições estabelecidas 

nestes instrumentos, e a compatibilidade com as respetivas classes de ordenamento e condicionantes 

legais aplicáveis à área em estudo, estabelecidas no PDMVNFC. 
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Assim quanto ao PNPOT, o EIA conclui que, face ao disposto nos seus objetivos estratégicos, é 

indispensável promover o aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de compatibilização das 

vertentes ambientais, de ordenamento do território, económica e social, que é considerado cumprido 

com o presente Projeto, concluindo que a este nível, os impactes são positivos e significativos. 

Quanto ao PROF Douro é referido que o Plano de Lavra e, mais concretamente, o Plano de Recuperação 

Paisagística apresentado em sede de EIA, contempla um conjunto de espécies, selecionado em função 

das condições edafoclimáticas do local e da sua resiliência às condições adversas resultantes dos trabalhos 

de exploração, que vai de encontro aos objetivos do PROF para a sub-região homogénea Douro Superior. 

Já no que respeita ao PGRHD, o impacte é identificado como negativo, mas não significativo, por 

considerar que o projeto não constituirá uma pressão negativa (fontes de poluição), das massas de água 

superficiais e/ou subterrâneas identificadas. 

A área em estudo não incide no território classificado dentro do PIOT-ADV, situando-se na proximidade 

do seu limite Sul, encontrando-se no entanto, dentro da respetiva ZEP-ADV. No EIA é referido que não se 

prevê que a instalação da Mina vá exercer impactes negativos significativos sobre o Alto Douro Vinhateiro 

– Património Mundial (ADV-PM), dado o afastamento registado e a tipologia de intervenção a 

desenvolver, uma vez que a mina é subterrânea. Não obstante, esta potencial afetação é objeto de 

avaliação específica no ponto seguinte deste capítulo. 

Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa (Aviso nº12579/2015, de 28 de outubro) 

De acordo com o PDMVNFC, a área em estudo incide nas seguintes categorias de espaço ao nível do 

ordenamento do território: “Solo Rural: Espaços Agrícolas” e “Solo Rural: Espaços de Uso Múltiplo Agrícola 

e Florestal”, “Recursos Geológicos: Área Potencial” e “Recursos Geológicos: Área de Concessão 

Experimental”, interferindo com a “Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural”, e localizando-se dentro 

da ZEP-ADV. 

O artigo 34. º do PDM define na alínea a) do n.º 1 que os Espaços agrícolas são áreas de vocação principal 

para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN, e na alínea c) que os Espaços de 

uso múltiplo agrícola e florestal “(…) correspondem a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a 

função de recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definida no Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Douro; (...)”. 

No n.º 2 é referido que “(…) os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações 

que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas exceções estabelecidas na 

lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o uso dominante;(…)”. 

A alínea e) do nº1 do artigo 35º (Usos Compatíveis com o uso dominante), considera como compatível 

com o uso dominante as instalações especiais, que de acordo com o definido no artigo 5.º, alínea k) 

correspondem às “(…) afetas à exploração de recursos geológicos, (…)”. No entanto, o n.º2 do artigo 35.º 

refere que os usos compatíveis “(…) só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos seguintes 

deste capítulo, sem prejuízo do estabelecido no artigo 11.º e no artigo 21.º do presente Regulamento, 

referentes a medidas de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura ecológica em solo rural, e ainda: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e 

funcional, e do património cultural; 

b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 

protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho; 
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c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a 

inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.” 

O artigo 11.º refere que “Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio 

enquadráveis no regime de construção previsto para todas as categorias de espaços e fora de áreas 

edificadas consolidadas, terão de cumprir as Medidas de Defesa da Floresta contra Incêndios definidas no 

quadro legal em vigor (…)”. 

Já o artigo 21.º, relativo à “Estrutura ecológica em solo rural”, estabelece, no seu n.º 1, que para estes 

espaços se aplica o regime das categorias de espaço a que a estrutura ecológica se sobrepõe. 

Assim, e considerando que esta categoria de espaço envolve também solos classificados como RAN, 

considera-se que deverá ser solicitado parecer à Entidade Regional da RAN (ERRAN). Por outro lado, 

considerando o disposto no artigo 11º, deverá ser solicitado parecer à Comissão Municipal da Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (CMDFCI). 

A área do projeto incide ainda sobre “Espaços de Recursos Geológicos (Área Potencial e Área de Concessão 

Experimental)” que, de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º, se destinam à atividade de exploração de 

recursos geológicos. O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que as atividades de exploração poderão ainda 

ocorrer no interior das poligonais delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do 

Solo), designadas como Áreas Potenciais, sendo o seu uso atual mantido até ao início das referidas 

atividades. 

Acresce que, de acordo com a alínea c) do artigo 5.º do regulamento a “Área Potencial para Exploração” 

corresponde à área cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento, tendo em 

vista as funções desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que, os 

estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de recursos passíveis de exploração 

sendo esta previsível ou até pretendida. 

O proponente refere ainda, em sede de EIA, que foi possível identificar no decorrer das operações 

realizadas no âmbito do desmonte experimental, a presença do recurso geológico em zonas não 

delimitadas como potenciais, tendo verificado que a Área potencial cartografada no PDM não se 

encontraria corretamente delimitada, por não corresponder à área onde foi identificado o recurso 

geológico. 

Quanto à “Área de Concessão Experimental”, o regulamento do PDM é omisso. 

Em sede de Aditamento ao EIA é referido que, face à tipologia de exploração da Mina, em modo 

subterrâneo, a maior parte da área a explorar irá manter o seu atual uso, não se registando alterações ao 

nível da ocupação do solo. As alterações estão restringidas às instalações de apoio mineiro, 

designadamente, instalações industriais e sociais, bacias de rejeitados, escombreiras e aberturas de 

acessos mineiros de nível superficial, os quais afetam áreas agrícolas, sobretudo vinhas e de matos. 

Assim, e face ao exposto, considera-se que o projeto global da instalação da Mina de Numão, nas 

categorias de espaço abrangidas, não contraria as disposições regulamentares constantes no PDM deste 

concelho, devendo, não obstante, serem solicitados pareceres à ERRAN e à CMDFCI. 

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, verifica-se que o projeto em análise 

interfere com REN, RAN, Domínio Publico Hídrico (leitos dos cursos de água e suas margens), Áreas de 

Alto Risco de Incêndio, Áreas Afetadas por Incêndios e ZEPADV. 
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No que diz respeito à REN, o seu Regime Jurídico, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado e republicado pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto, estabelece que a ocupação dos 

solos integrantes da REN para o projeto da Mina de Numão poderá enquadrar-se na alínea c) Novas 

explorações ou ampliação de explorações existentes” do Ponto VI “- Prospeção e Exploração de Recursos 

Geológicos”, do Anexo II, relativo aos “usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN”, a que se refere o 
artigo 20.º, estando sujeita a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR face aos sistemas afetados: “Cursos 

de água e respetivos leitos e margens” e “ Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

No EIA é considerado que não existem impactes negativos significativos ao nível das funções biofísicas 

que as áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo pretendem salvaguardar, justificado com o facto 

de a preparação das áreas para construção ser precedida pela decapagem dos solos e pela recuperação 

da terra vegetal existente, sendo os solos acondicionados em pargas para posteriormente, serem 

utilizados/repostos no âmbito da execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

Quanto à interferência com os Cursos de água e respetivos leitos e margens, que se verifica ao nível de 

uma da linha de água já intervencionada, é referido que esta mantém a função de drenagem das águas 

pluviais dos terrenos confinantes, não sendo interrompida a continuidade do ciclo da água. Faz ainda 

parte do Aditamento o projeto de renaturalização desta linha de água, que tem como objetivo garantir as 

funções associadas a este sistema REN. 

De acordo com o estabelecido na alínea d) do Ponto VI do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 

dezembro, a pretensão pode ser admitida desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes. 

O proponente considera cumprido este requisito, uma vez que o Projeto da Mina de Numão prevê a 

existência de uma vala de drenagem periférica que permite a drenagem dos terrenos confinantes. 

O Anexo II da mesma Portaria, mais concretamente a alínea d) do ponto VI, estabelece que, face aos 

sistemas de REN abrangidos, esta tipologia de projetos carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, 

I.P.; no entanto, e uma vez que a APA/ARHNorte integra a Comissão de Avaliação, estas questões estarão 

acauteladas. 

Por último, e de acordo com o estabelecido no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

Agosto, alterado e republicado pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto, quando a pretensão em causa 

estiver sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências 

ambientais, a pronúncia favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional no âmbito 

desses procedimentos determina a não rejeição da Comunicação Prévia. 

Segundo a carta de Condicionantes do PDMVNFC, a área em estudo incide em solos classificados como 

RAN, que de acordo com os elementos remetidos em sede de Aditamento, corresponde a uma área de 

28,5 ha, aproximadamente cerca de 35,7% da área total do projeto. 

A utilização não agrícola de solos da RAN carece sempre de parecer prévio da Entidade Regional da 

Reserva Agrícola, em cumprimento da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio, que define os limites e condições para a viabilização das 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN. 

Quanto à interferência com o Domínio Publico Hídrico esta regista-se ao nível de dos troços de linhas de 

água que atravessam a área de intervenção, sendo identificados como locais preferenciais de escorrência 

e apenas em regime torrencial, não navegáveis nem flutuáveis. Duas destas linhas de água já se 

encontram intervencionadas, tendo sido remetido, em sede de EIA, o respetivo projeto de 

Renaturalização. Uma vez que a APA/ARH Norte integra a CA, as questões do Domínio Hídrico ficam 

acauteladas. 
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Quanto às Áreas de Alto Risco de Incêndio, é referido no EIA a inexistência de alternativas de localização, 

dada a localização comprovada do recurso mineral a explorar e é assumido o compromisso de adoção de 

medidas de minimização do perigo de incêndio e de contenção de possíveis fontes de ignição e de defesa 

e resistência das edificações à passagem do fogo, e a não afetação das edificações a fins habitacionais ou 

turísticos. 

De acordo com o artigo 11.º do regulamento do PDMVNFC, todas as construções, infraestruturas, 

equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para todas as 

categorias de espaços e fora de áreas edificadas consolidadas, terão de cumprir as Medidas de Defesa da 

Floresta contra Incêndios definidas no quadro legal em vigor, bem como as definidas no Regulamento. 

Assim, entende-se que sobre esta matéria deverá ser solicitado parecer à CMDF. 

No que se refere a Áreas Afetadas por Incêndios, é referido que a área de intervenção da Mina foi afetada 

por incêndios, nos anos de 2013 e 2016, de acordo com os dados disponibilizados pelo ICNF. 

O Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, determina que nos terrenos com povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento 

do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, a 

realização de obras de construção de quaisquer edificações, o estabelecimento de quaisquer novas 

atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte ambiental negativo. 

Sobre este aspeto, o proponente refere que a área ardida na área do projeto, não poderá ser classificada 

como povoamento florestal (os povoamentos florestais referidos na legislação correspondem a uma área 

ocupada com árvores florestais com uma percentagem de coberto no mínimo de 10%, que ocupa uma 

área no mínimo de 0,5 ha e largura não inferior a 20 m), Contudo, se tal se vier a verificar, a MINAPORT 

procederá ao levantamento da proibição do estabelecimento de atividades industriais, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

Por último e quanto à interferência com a ZEP-ADV (Aviso n.º 15170/2010 de 30 de julho), no EIA é 

destacada a publicação do Guia sobre a Avaliação do Impacte Patrimonial nos Bens Culturais do 

Património Mundial, por parte do ICOMOS, de acordo com o qual todos os projetos que possam vir a 

exercer pressão e gerar impactes nos atributos em que se baseia o Valor Universal Excecional (VUE) de 

um bem cultural inscrito na Lista do Património Mundial, devem ser submetidos a uma Avaliação de 

Impacte Patrimonial. Em sede de Aditamento ao EIA foi apresentado o documento “Alto Douro Vinhateiro 

- Avaliação de Impacte Patrimonial da Mina de Numão”, que é objeto de análise no âmbito dos descritores 
Paisagem, Património e ZEPADV. 

Assim, e face ao exposto, considera-se que o projeto global da instalação da Mina de Numão, nas 

categorias de espaço abrangidas, não contraria as disposições regulamentares constantes no PDM deste 

concelho, devendo, não obstante, serem solicitados pareceres à ERRAN e à CMDFCI. 

 

É ainda apresentado um quadro resumo dos procedimentos para a compatibilização das servidões e 

restrições de utilidade pública com a atividade da Mina de Numão: 
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Em termos globais, e no que às Servidões e Restrições de Utilidade Publica, o EIA conclui pela 

compatibilidade do projeto da Mina de Numão, salientando o cumprimento dos procedimentos 

aplicáveis. 

Ainda em sede de Avaliação de Impactes no fator Território, no Aditamento ao EIA é referido que, face à 

metodologia adotada, a qual resulta de uma análise e caraterização rigorosas e detalhadas da 

compatibilidade de todos os componentes do projeto e o seu enquadramento nos IGT em vigor, com 

incidência na área em estudo, foi possível avaliar o grau de compatibilidade entre a implementação do 

projeto e a afetação de áreas sujeitas a condicionamentos de uso identificando, antecipadamente, a 

existência de potenciais conflitos entre as normas e regulamentos vigentes nos diversos IGT em análise, 

concluindo que a instalação da Mina de Numão é genericamente compatível com os condicionalismos 

aplicáveis ao território, com realce na parcial incidência da exploração nos espaços destinados à atividade 

de exploração de recursos geológicos – Área Potencial e Área de Concessão Experimental. 

Foi ainda prestado esclarecimento relativamente ao impacte decorrente do transporte de terras para 

aterro autorizado, sendo referido as terras mencionadas no EIA são os materiais de escavação para a 

construção da Instalação de resíduos de rejeitados, que serão transportadas para a Instalação de resíduos 

de estéreis, a cerca de 500 m a Norte, na área da Mina, pelo que não há aumento de tráfego na área 

exterior à mina. 

Pese embora a metodologia para a avaliação de impactes proposta no EIA considere duas fases distintas 

do projeto, a Fase de Exploração e a Fase de Desativação/Desmantelamento, ao nível do fator Território 

não se verifica essa desagregação. A análise efetuada é realizada maioritariamente ao nível da 

compatibilidade com os IGT em vigor para a área de intervenção. 

Quanto aos impactes cumulativos, o proponente refere, em sede de Aditamento ao EIA, que não se prevê 

a ocorrência de impactes gerados por outros projetos, infraestruturas ou ações existentes ou previstas, 

que se localizem ou atravessem a área de Estudo. 

Relativamente às Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação, é referido no EIA que, de 

acordo com os IGT em vigor para a área e atendendo a que a Mina se integra em REN (Leitos dos cursos 
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de água e Áreas com risco de erosão), foi considerado que as medidas de minimização direcionadas para 

o fator ambiental Território passam pelo cumprimento integral das Medidas de Minimização Geral, 

discriminadas no Capítulo IV 3.2, e das recomendações específicas apresentadas no Capitulo IV 3.3.2 – 

Recursos hídricos e no Capítulo IV 3.3.4 - Qualidade das águas e ainda no Capítulo IV 3.3.9 – Solos. 

Nas medidas de carácter geral previstas para a fase de exploração, ao nível do descritor Território, 

destacam- se: 

 as ações respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as áreas 

de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes 

não intervencionadas; 

 os locais de deposição dos stocks de materiais desmontados e da terra viva (pargas), encontram-

se devidamente definidos no Plano de Lavra; 

 os vazios de escavação da mina (galerias, travessas e painéis de sub-level stoping) acolhem a 

quantidade total de estéreis gerados pela Mina; 

 os acessos do interior da Mina terão que ser mantidos em boas condições de circulação, por 

aplicação de “tout-venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos; 
 todos os acessos da Mina terão que ser regados/aspergidos regular e sistematicamente, durante 

as épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detetar a 

existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção atempada; 

 o explorador deverá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança, tendo em vista 

não só a segurança como a minimização das perturbações na atividade das povoações 

envolventes. 

Na fase de desativação salientam-se: 

 a remoção e limpeza de todos os depósitos de substâncias perigosas (tanques de depósito de 

óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, garantindo o seu 

adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA e 

estabelecido no Projeto (Plano de Gestão de Resíduos); 

 será efetuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente na Mina procedendo às 

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, estes equipamentos serão 

reutilizados ou reciclados ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

 será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades 

associadas à exploração são devidamente recuperadas de acordo com o Plano de Recuperação 

definido, para que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a 

área intervencionada e a paisagem envolvente. 

Finalmente, para a fase de Pós-Desativação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

 avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de monitorização e 

conservação da mina, com especial atenção para o comportamento dos taludes e crescimento da 

vegetação; 

 efetuar vistorias regulares à mina de forma a verificar o estado de conservação da instalação de 

resíduos, da vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes. 

Quanto às restantes medidas de minimização previstas nos Capitulo IV 3.3.2 – Recursos hídricos e no 

Capítulo IV 3.3.4 - Qualidade das águas e ainda no Capítulo IV 3.3.9 – Solos, entende-se que estas 

permitirão minimizar os impactes do projeto ao nível das categorias de solo afetadas no ordenamento do 
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território, servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente REN, RAN e Domínio Público 

Hídrico. 

 

Conclusão: 

Face ao exposto, e atendendo que: 

 O projeto em avaliação, apresentado em fase de Projeto de Execução, visa a exploração de um 

recurso mineral realizada em lavra subterrânea, numa área de aproximadamente 80 ha, para a 

produção de concentrado de ouro; 

 O projeto se localiza numa área de concessão experimental de depósitos minerais, denominada 

Numão, que se encontra já intervencionada com os trabalhos mineiros desenvolvidos no âmbito 

da exploração experimental; 

 Parte dos impactes ao nível do ordenamento do território já se verificam e decorrem da 

implementação das infraestruturas associadas aos trabalhos de desmonte experimental; 

 No projeto agora apresentado, está prevista a construção de dois depósitos (inertes e rejeitados), 

com alturas de aterro elevadas; 

 A análise ao nível do Ordenamento do Território é realizada em termos de compatibilidade com 

os IGT em vigor na área do projeto; 

 A solução apresentada para o novo aterro de rejeitados contempla um muro com cerca de 8m de 

altura e 300m de extensão, que, em sede de EIA, não estava preconizada; 

 De acordo com a Matriz Geral de Impactes apresentada em sede de Aditamento os impactes no 

fator Território são positivos ao nível da compatibilização com os IGT, e negativos na 

compatibilização com a ZEPADV e Alterações do uso do solo; locais; certos; permanentes (IGT e 

ZEPADV) e temporários ao nível da alteração do uso do solo; irreversíveis ao nível dos IGT e 

parcialmente reversíveis na compatibilização com a ZEPADV e Alterações do uso do solo; diretos 

de magnitude média (IGT e ZEPADV) e reduzida ao nível das Alterações do uso do solo e 

significativos (IGT e ZEPADV) pouco significativos nas Alterações ao uso do solo; 

 O Plano Geral de Recuperação Paisagística apresentado não permite identificar com rigor, a 

solução proposta registando-se ainda algumas incongruências entre o plano apresentado em sede 

de EIA e o apresentado no Aditamento, 

considera-se ser de emitir parecer favorável ao Projeto da Mina de Numão, condicionado ao cumprimento 

das medidas de minimização de carácter geral e específicas mencionadas no EIA e no presente parecer, e 

ainda ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

 Assegurar a obtenção de parecer para as Áreas Percorridas por Incêndios, caso se verifique ser 

necessário; 

 Assegurar a obtenção de parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, face  à 

interferência com solos RAN; 

 Assegurar a obtenção de parecer da Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndio 

face à localização em zonas de Alto Risco de Incêndio; 

 Deverá ser acautelada a distância, dos aterros a construir, às estradas existentes junto à Mina ou, 

assegurar a obtenção de parecer por parte da entidade com jurisdição nas mesmas; 

 Ponderar soluções alternativas para a contenção de terras na instalação de resíduos dos 

rejeitados a construir, à semelhança do proposto em sede EIA. Estas soluções deverão ser 

submetidas à CA para análise e pronúncia; 
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 Caso, por questões de segurança, se verifique a necessidade de construção de um muro de 

suporte, este deverá ser projetado de forma a não atingir alturas tão elevadas e contemplar o 

enchimento a pedra de xisto da região; 

 Apresentar um Plano de Recuperação Paisagística atualizado face às incongruências identificadas. 

Este Plano deverá ser submetido a aprovação prévia da CA; 

 Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais, transporte e distribuição de eletricidade, 

estradas e caminhos municipais; 

 Assegurar as atuais condições de transitabilidade nas vias de acesso à Mina e que serão utilizadas 

quer para a expedição de minério para o exterior, quer para o transporte de matérias para o 

interior da Mina (combustível, reagentes, água, explosivos, entre outros). Estas vias deverão ser 

objeto de ações de manutenções periódicas face ao aumento de tráfego previsto. 

 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

Este projeto localiza-se na Zona Especial de Proteção (ZEP) do «Alto Douro Vinhateiro» (a cerca de 500 m 

do ADV), bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural, a 14 de 

Dezembro de 2001, Monumento Nacional (MN), ao abrigo do n.º 7, do artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, 

de 8 de setembro (Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010), podendo incidir no próprio 

ADV por via da captação de água no rio Douro. 

Situa-se no concelho de Vila Nova de Foz Côa, onde igualmente se encontra o «Conjunto dos Sítios 

Arqueológicos no Vale do Rio Côa», também Património Mundial e Monumento Nacional, (Decreto n.º 

6/2013, DR, 1.ª série, n.º 86, de 6-05-2013; Anúncio n.º 13471/2012, DR, 2.ª série, n.º 187, de 26-09-

2012). 

Antecedentes: 

Para a elaboração do EIA deste projeto foi submetido um pedido de autorização para a realização de 

trabalhos arqueológicos (PATA). Estes foram autorizados pela DGPC a 17 de agosto de 2018, encontrando-

se o respetivo Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos para apreciação. 

No decurso do Aditamento ao EIA, onde no Anexo XXIV foi apenso a Avaliação de Impacte Patrimonial 

(AIP) relativa ao Alto Douro Vinhateiro (ADV), que fora sido solicitado com o propósito de endereçar uma 

consulta ao Centro de Património Mundial da UNESCO nos termos do parágrafo 172 e seguintes das 

“Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção”, e das posteriores correções efetuadas ao mesmo 
de que resultou novo envio do documento, a DGPC remeteu-o em maio de 2020 à Comissão Nacional da 

UNESCO. 

A Mina do Numão situar-se-á na área de concessão denominada Douro e na concessão experimental 

denominada Numão, no interior Norte de Portugal, na freguesia de Freixo do Numão, concelho de Vila 

Nova de Foz Côa, na vizinhança das povoações de Murça e Seixas.  

A exploração experimental foi objeto de trabalhos arqueológicos de caraterização prévia e de posterior 

acompanhamento. 

Relativamente ao fator ambiental Património Cultural, o EIA considerou a área de estudo (AE) como a 

corresponde à área de incidência (AI) e à zona envolvente (ZE). A área de incidência do projeto (AI) foi 

definida como sendo a corresponde a um polígono que abrange em planimetria o conjunto das 
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infraestruturas de superfície e subterrâneas conexas com a exploração mineira (área de incidência direta) 

e áreas adjacentes, mas sem ocupação prevista (área de incidência indireta). Foi objeto de prospeção 

sistemática. 

A Zona de Enquadramento (ZE) corresponde ao espaço envolvente da AI até pelo menos 1 km de distância 

do limite daquela área e foi apenas objeto de pesquisa documental. 

O EIA empregou como diretiva metodológica o especificado na circular, emitida pela tutela em 10 de 

setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos 

de Impacte Ambiental”. 

A recolha da informação documental teve como universo as ocorrências como achados isolados ou 

dispersos (manchas de materiais arqueológicos), construções, conjuntos, sítios e, ainda, indícios 

toponímicos, topográficos ou de outro tipo, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, 

independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. Salienta que as ocorrências situadas 

na ZE não foram objeto de reconhecimento em trabalho de campo, servindo somente para avaliar o 

potencial arqueológico da Área de Estudo. Posteriormente foi efetuada a prospeção sistemática da AI do 

Projeto. 

No enquadramento histórico e arqueológico apresentado pelo EIA indica-se que na Carta de Foral 

concedida a Vila Velha de Numão, em 1130, é feita referência à vinha e à cevada como culturas agrícolas 

com relevância na região. Durante o séc. XVII, as competências jurídico-administrativas são transferidas 

para Freixo de Numão, eventual consequência resultante de um progressivo abandono do local. 

Segundo fontes consultadas, sobre a área do emboquilhamento da mina, encontram-se valas 

correspondentes a antigas explorações superficiais de estanho e volfrâmio realizadas ilegalmente nos 

anos 30-40 do século XX. Em redor das referidas valas de exploração encontram-se pequenos muros em 

pedra seca que possivelmente serviriam para conter a terras e pedras removidas, impedindo o seu 

deslizamento para as valas que se encontram abaixo. Nas encostas viradas sul, sudoeste e nordeste (local 

de implantação das pargas, do aterro e bacias de água) observam-se vestígios de socalcos agrícolas, 

estruturados com muretes em pedra seca, encontrando-se maioritariamente derrubados. 

Em trabalhos anteriores foi possível apurar que, segundo informação oral, o cabeço sob o qual se implanta 

a galeria é designado como Cabeço do Lobo. 

Na pesquisa documental foram identificadas 13 ocorrências de interesse cultural efetivo ou potencial, dez 

das quais localizadas na ZE. Este conjunto inclui dois edifícios religiosos (Oc. C e D), quatro ocorrências de 

natureza arqueológica, correspondentes a diferentes períodos históricos (Oc. A, B, C e E), três pombais 

(Oc. I, J e L) e dois locais de potencial interesse (Oc. M e N). Três ocorrências, construções rurais de 

cronologia contemporânea, situam-se no interior da AI (Oc. 1F, G e H). 

Na AE apenas existe uma referência a vestígios da Pré-História, designadamente o sítio do Poço d’Ola (Oc. 
B), reportando para material lítico recolhido em área arqueológica destruída por trabalhos agrícolas, 

nomeadamente após modelação de patamares artificiais. Fora da AE, cerca de 1500 m para Oeste da 

povoação Seixas, são conhecidas algumas ocupações arqueológicas em altura como é o caso da Citânia da 

Teja, com ocupação Calcolítica e da Idade do Bronze. De Época Romana estão referenciados, na ZE, um 

casal rústico e via, no Torrão (Oc. A), e uma villae, em Quinta do Vale (Oc. E).  

Na AI não se identificaram ocorrências de relevante interesse cultural nomeadamente de natureza 

arqueológica. Contudo, no decurso do acompanhamento arqueológico da instalação das infraestruturas 

conexas com a concessão de exploração experimental da MINAPORT foram documentadas inúmeras 

construções rurais, como casas, estruturas indiferenciadas, tanques, levadas, minas de água, poços e 
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muros de diversos tipos, relacionadas com usos, contemporâneos, nomeadamente de cariz agrícola e 

situadas principalmente nas cotas mais baixas da AI daquele projeto.  

Na AI do projeto encontram-se dez elementos patrimoniais que foram caraterizados durante os trabalhos 

de campo, maioritariamente património vernacular considerados igualmente atributo do ADV, a saber 

(Quadro III.79):  

1. Ribeira de Murça - construção rural;  

2. Cabeço do Lobo - capelinha;  

3. Cabeço de Lobo - construção rural;  

4. Cabeço de Lobo – muros-socalcos;  

5. Cabeço de Lobo – socalcos vinhateiros;  

6. Cabeço de Lobo – covinha (pré-história recente);  

7. Cabeço de Lobo – construção rural;  

8. Ribeira de Murça – tapada;  

9. Ribeira de Murça - casa e poço;  

10. Ribeira de Murça - casa de arrumos.  

Relativamente ao valor patrimonial destas ocorrências, uma apresenta valor médio (4) e outra nulo (9). 

As restantes apresentam valor baixo. 

No Aditamento ao EIA foi apresentada a “Avaliação de Impacte Patrimonial da Mina de Numão” (AIP) 
(Anexo XXIV). Nesse documento, refere-se que, em termos de património arqueológico, na Mina de 

Numão não se identificaram ocorrências, contudo foram identificados um conjunto de elementos 

patrimoniais vernaculares (casas, estruturas indiferenciadas, tanques, levadas, minas de água, poços e 

muros de diversos tipos) relacionadas com usos contemporâneos, nomeadamente de cariz agrícola (AIP, 

Figura 59, p. 82). 

Das dez ocorrências identificadas no âmbito dos trabalhos de prospeção arqueológica, o AIP destaca duas, 

pela sua referência no padrão da paisagem, caso da Oc. 4 (muros-socalcos) que consiste numa sequência 

de socalcos agrícolas, estruturados em muro de pedra seca, em encosta de elevada pendente, situada a 

noroeste, fora da incidência direta do Projeto. Salienta ainda com menor valor a Oc. 5 (socalcos 

vinhateiros), devido aos pelo menos quatro socalcos de vinha abandonada identificados, localizados em 

encosta sobranceira a mina. Quanto às ocorrências mais relevantes (Oc. 4 e 5) não serão alvo de 

destruição com a implementação do plano de lavra. 

O EIA considera que podem gerar incidência negativa (direta ou indireta), sobre ocorrências de interesse 

cultural, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a instalação e exploração do Projeto, 

consistindo em desmatação, revolvimento de solo e escavação. 

Dado que relativamente ao projeto em análise já foi construído um conjunto diversificado de 

infraestruturas que incluem pequeno desenvolvimento de galeria mineira (execução do projeto de 

desmonte experimental), unidade de britagem e de lavaria, pargas, lagoas de decantação, instalações 

sociais e rede viária. 

Este compreende a construção à superfície de duas instalações de resíduos, com dimensões idênticas, 

situando-se uma na parte nordeste e outra na parte sudeste da AI. A fase de exploração compreende a 

abertura de seis galerias de exploração subterrânea, mantendo-se a utilização dos anexos mineiros já 

executados. 
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Nos trabalhos desenvolvidos no âmbito do fator ambiental, foram identificadas duas ocorrências na AI 

direta do Projeto em avaliação (Oc. 9 e 10) e eventualmente uma terceira, (Oc. 3), se se tomar em 

consideração a sobreposição vertical com a projeção de uma galeria mineira. 

O EIA apresenta a respetiva avaliação de impactes, executada tendo por base o grau de proximidade ou 

a sobreposição do Projeto em relação às referidas ocorrências. 

No Quadro IV.20 do Relatório Síntese, é apresentada a avaliação dos impactes identificados sobre as 

ocorrências culturais identificadas. Com base na informação disponível, a fase de construção das 

infraestruturas, o EIA identificou impactes negativos apenas sobre ocorrências de baixo valor cultural. 

Para a fase de construção o EIA identifica que a construção das escombreiras nas posições propostas terá 

um impacte direto, negativo, certo, de magnitude elevada, mas de significância reduzida na Oc. 10 e nula 

na Oc. 9. As Oc. G e H já não existem e a Oc. 1F está reduzida em relação à sua configuração original sendo 

provável que seja completamente eliminada no decurso da exploração mineira. Como estas ocorrências 

foram documentadas para memória futura durante o acompanhamento arqueológico da fase anterior de 

construção de infraestruturas, considera-se que não existirão impactes negativos de exploração. 

Não se identificam impactes negativos na Oc. 2, situada no interior da área mineira, uma vez que se trata 

de uma construção atual, da responsabilidade do promotor, com fins de devoção religiosa. 

Foram considerados indeterminados os impactes negativos que possam ocorrer sobre ocorrências 

situadas na AI indireta do projeto, nomeadamente nas Oc. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

Não foram identificados impactes negativos nas ocorrências situadas na ZE (Oc. 7, A, B, C, D, E, I, J. L, M e 

N).  

Os impactes sobre eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, não detetadas nesta fase de avaliação, 

foram qualificados, nesta fase, como indeterminados.  

Na fase de exploração o EIA refere que o impacte que pode resultar da propagação de vibrações à 

superfície, com instabilização da Oc. 3, resultante da abertura da galeria subterrânea que lhe é subjacente, 

embora negativo pode considerar-se pouco provável, de magnitude indeterminada e significância baixa. 

Não se identifica impactes negativos com significância nas Oc. 1F e 2.  

Considera ainda sem significância o efeito de intrusão do Projeto na envolvente espacial das ocorrências 

situadas na incidência indireta (Oc. 4, 5, 6 e 8) ou na ZE do Projeto (Oc. 7, A, B, C, D, E, I, J, L, M e N).  

Os impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das infraestruturas 

do projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ainda ser avaliados a partir dos resultados 

obtidos com a execução de medidas de minimização propostas para a fase construção. O mesmo é 

preconizado relativamente aos impactes para a fase de desativação.  

Em síntese, em relação aos quatro componentes culturais propostos (ICOMOS; 2011: 16-17), o valor do 

recurso e a magnitude do impacte podem considerar-se nulos em relação ao património arqueológico, ao 

património construído, histórico e urbano, ou ao património imaterial, e negligenciáveis em relação à 

paisagem cultural.  

O impacte que pode resultar da propagação de vibrações à superfície, com instabilização da Oc. 3, 

resultante da abertura da galeria subterrânea que lhe é subjacente, embora negativo pode considerar-se 

pouco provável, de magnitude indeterminada e significância baixa.  

Tal como referido anteriormente, nesta fase não se identificam impactes negativos com significância nas 

Oc. 1F e 2.  
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Considera-se sem significância o efeito de intrusão do Projeto na envolvente espacial das ocorrências 

situadas na incidência indireta (Oc. 4, 5, 6 e 8) ou na ZE do Projeto (Oc. 7, A, B, C, D, E, I, J, L, M e N).  

Os impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das infraestruturas 

do projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliadas a partir dos resultados obtidos 

com a execução de medidas de minimização propostas para a fase construção.  

Note-se que durante a visita ao local do projeto foi constatado que que foram efetuadas novas prospeções 
no exterior para reavaliar os recursos antes de continuar com os trabalhos. Dado que se desconhece estas 
ações foram objeto de acompanhamento arqueológico ou tiveram em consideração a carta de 
condicionantes ou de património do EIA, desconhece-se igualmente se houve alguma afetação 
patrimonial não prevista nesta fase de AIA, o deverá ser esclarecido.  
 

 
 
  Acessos e plataformas utilizados para a execução de sondagens (fotos da visita 08-06-2020)  

 

De acordo com o EIA a avaliação fundamenta as medidas de minimização gerais e as medidas de 

minimização específicas (Quadro IV.24), que seguidamente se transcrevem:  

 Medida 1 (fase de concurso e subsequentes). Inclusão de ocorrências identificadas na AE na Planta 

Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra, excetuando os achados 

isolados, móveis. Com esta medida pretende-se sinalizar e garantir a manutenção do estado de 

conservação atual das ocorrências em apreço. A sua aplicação deve estender-se às fases 

subsequentes.  

 Medida 2 (antes da construção). Prospeção sistemática das parcelas de terreno que não tenham 

sido pesquisadas nesta fase de avaliação. 

 Medida 3 (antes ou durante a construção). Representação topográfica, gráfica, fotográfica e 

elaboração de memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse cultural que 

possam ser destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes da 

proximidade em relação à frente de obra.  

 Medida 4 (antes ou durante a construção). Execução de sondagens arqueológicas de 

caracterização de ocorrências com risco de afetação pela obra que sejam postas a descoberto no 

decorrer da obra. Os resultados obtidos podem determinar a execução de escavações em área.  

 Medida 5 (fases de construção e de desativação). Acompanhamento integral e contínuo da obra, 

por arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos 

incógnitos. Este acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações de 

remoção e revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação 

ou regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Inclui a execução ou 

acompanhamento da execução de outras medidas propostas para esta fase. Os achados móveis 
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colhidos no decurso da obra deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 

tutela do património cultural.  

 Medida 6 (fase de exploração e desativação). Comunicação pelo promotor do projeto, à Direção- 

Geral do Património Cultural, do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-

lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse 

cultural e respetiva salvaguarda. 

O EIA apresenta ainda um conjunto de medidas específicas para as várias fases.  

Para antes da construção, preconiza que as Oc. 3, 4 e 8, com destaque para a segunda, devem ser incluídas 

em planta de condicionantes, de modo de prevenir a sua afetação involuntária, não prevista nas fases de 

construção e de exploração.  

Propõe a prospeção arqueológica das parcelas da AI que não foram pesquisadas nesta fase de avaliação 

do Projeto (indicadas na figura 3, Anexo X - zonamento da prospeção arqueológica).  

A Oc. 3 deverá ser documentada mediante execução da Medida topográfica, gráfica, fotográfica e 

elaboração de memória descritiva, para memória futura.  

No decurso da construção os espaços destinados às escombreiras deverão ser objeto de 

acompanhamento arqueológico, incluindo a observação da demolição das Oc. 9 e 10.  

Caso ocorram afetações das Oc. 4 e 8 deverá efetuar-se previamente o seu registo documental, com a 

aplicação da Medida 3.  

A tutela deverá ser informada acerca do aparecimento de vestígios de relevante interesse arqueológico, 

nesta fase, para determinação das medidas a adotar para a sua salvaguarda in situ ou pelo registo, 

nomeadamente com a aplicação da Medida 4.  

Para a fase de exploração deve aplicar-se a Medida 6 (comunicação à tutela do eventual aparecimento de 

vestígios arqueológicos). A aplicação de medidas específicas ficará dependente dos resultados 

arqueológicos, eventualmente, obtidos na fase de construção.  

Preconiza-se ainda que na fase de desativação se apliquem as Medida 5 (acompanhamento arqueológico) 

e a Medida 6 (comunicação à tutela do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos). Os resultados 

das fases precedentes podem aconselhar a adoção de outras medidas específicas. 

Concorda-se na generalidade com as medidas preconizadas pelo EIA, que requerem apenas alguns 

ajustes: 

1. O Caderno de Encargos da Obra deverá integrar todas as medidas referentes ao Património.  

2. A Planta Síntese de Condicionantes deverá incluir a totalidade das ocorrências identificadas pelo 

EIA. Esta deverá ainda ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros.  

3. Antes do início da obra deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente na sua vertente de Arqueologia.  

4. Antes do início da obra, devem ser vedadas e sinalizadas as ocorrências patrimoniais situadas na 

área de incidência do projeto, de modo a que as mesmas não sejam afetadas, mesmo que forma 

inadvertida durante a fase de construção e de exploração.  

5. Antes da construção efetuar a prospeção arqueológica sistemática das parcelas de terreno que 

não tenham sido pesquisadas na fase de elaboração do EIA ou que apresentaram visibilidade 

anteriormente reduzida ou nula.  

6. Antes da construção efetuar a prospeção arqueológica das áreas onde foram efetuadas sondagens 

para reavaliar os recursos mineiros e definição de eventuais medidas de minimização.  
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7. Em fase prévia à obra efetuar o registo gráfico e fotográfico, levantamento topográfico e elaborar 

memória descritiva, para memória futura das ocorrências de interesse cultural afetadas 

diretamente pelo projeto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente de 

obra.  

8. Em fase prévia à obra efetuar o registo gráfico e fotográfico, levantamento topográfico e elaborar 

memória descritiva para memória futura das ocorrências patrimoniais n.º 3, 9 e 10.  

9. Caso ocorra afetação das ocorrências patrimoniais n.º 4 e 8, efetuar, em fase prévia à obra, o 

respetivo registo gráfico e fotográfico, levantamento topográfico e elaborar memória descritiva 

para memória futura.  

10. Efetuar acompanhamento arqueológico, integral e contínuo de todas as operações que impliquem 

revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou 

regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo, desde a fase preparatória da obra, 

como a instalação do estaleiro e abertura de caminhos; o acompanhamento deverá ser 

continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 

terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.  

11. No decurso da construção os espaços destinados a escombreiras deverão ser objeto de 

acompanhamento arqueológico, que deverá prever a observação e registo da desconstrução das 

ocorrências patrimoniais n.º 9 e 10, anteriormente registadas.  

12. Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra 

será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do 

Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a 

implementar.  

13. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do 

seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.  

14. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras.  

15. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.  

16. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de 

obra, deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Planta Síntese de Condicionantes 

atualizada.  

17. Na fase desativação do projeto deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico.  

18. No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deverá ser remetido o Relatório 

Final de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela.  

 

Conclusão 

Face ao exposto, propõe-se, relativamente ao Projeto da Mina de Numão, a emissão de parecer Favorável 

Condicionado, ao cumprimento, designadamente, das medidas de minimização preconizadas no presente 

parecer. 
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PAISAGEM 

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impacte 

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 paisagísticos e de acordo com o Estudo 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et 
al. (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala), insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem 

(macroestrutura): Grupo E – “Douro” e dentro desta na Grande Unidade de Paisagem n.º 35 “Alto Douro”. Dentro 
desta Grande Unidade foram ainda delimitadas 3 Subunidades de Paisagem: “Vale do Rio Douro”; “Encostas 

Intermédias” e “Cumeadas”. 

A área concessionada do Projeto, assim como todas as componentes, localizam-se no Grupo E – “Douro”. Dentro 
deste grupo, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Alto Douro” (n.º 35) e, dentro desta, na Subunidade de 
Paisagem “Encostas Intermédias”. A referida área e componentes diversas do Projeto localizam-se em plena 

Zona Especial de Proteção do Bem “Alto Douro Vinhateiro”, a cerca de 500m do limite mais próximo do Bem. 
Importa referir que o Alto Douro Vinhateiro integra, desde 2001, a lista Património Mundial da UNESCO, na 

categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva, tal como publicado no Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para a Área de Estudo, com aproximadamente 9700 

ha, tendo sido delimitada com base num buffer de 5km de raio, centrado na área do projeto (cerca de 70ha) 

com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. 

Da análise da cartografia que expressa os referidos parâmetros, verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual da Paisagem 

No que se refere a este parâmetro considera-se que o território delimitado pela Área de Estudo foi 

subavaliado pese embora a classe de Qualidade Visual “Elevada” ter uma expressão maioritária. Embora 
se considere que o território tem um valor visual elevado, deveria ter sido considerada uma outra classe 

de “Muito Elevada” e à qual deveria corresponder o Bem Alto Douro Vinhateiro e outras áreas da ZEP. 
Com os critérios usados, grande parte da Zona Especial de Proteção do ADV foi desvalorizada quanto ao 

seu real valor cénico, ao ser, na sua maioria, incluída numa classe de Qualidade Visual “Média”. Importa 
relembrar que a ZEP reúne muito das características visuais do ADV e é tida como repositório do Bem, 

podendo mesmo, no futuro, ser, em maior ou menor extensão de área, agregada ao Bem.  

A Área de Estudo reveste-se, neste caso, de uma importância paisagística e cultural extraordinária, dada 

a sua forte identidade, ímpar a nível mundial, profundamente ligada ao vale do rio Douro e aos 

elementos presentes no mesmo. Destacam-se as quintas dispostas ao longo das encostas do Douro, as 

vertentes transformadas em socalcos pelo homem ao longo dos tempos, com o objetivo de aproveitar 

os escassos recursos (solo arável e água) existentes, sendo mundialmente conhecida como uma das mais 

belas regiões vinícolas do mundo. 

De facto, trata-se uma paisagem cultural única, sobretudo devido às explorações agrícolas ancestrais de 

vinhas em socalcos que se foram desenvolvendo, modelando e transformando o território naquilo em 

que hoje se apresenta, revelando “a expressão fundamental da cultura de uma comunidade. 

Com base no exposto, considera-se que a Área de Estudo, se caracteriza por apresentar Qualidade Visual 

“Muito Elevada”. Nestes termos, as áreas integradas na classe de “Média” deverão ser perspetivadas, 
em termos de valor cénico, como integrando a classe de “Elevada”. Das referidas áreas dão-se três 
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exemplos: as encostas em socalcos de muros em pedra antigos do vale onde se localiza a Quinta do 

Lobazim, a norte do rio Douro; a elevação do Castelo de Numão, a SO, e as encostas entre a concessão 

e a povoação de Murça, a sul da primeira. Neste último caso verifica-se valorização cénica parcial, mas 

deveria ser mais abrangente e consistente. 

No que se refere às áreas da classe “Baixa” ocorrem de forma pontual e onde se inclui a área da mina 
em avaliação, que, apesar de não ter sido classificada no EIA, revela já um nível de perturbação muito 

elevado, podendo mesmo classificar-se como apresentando Qualidade Visual “Muito Baixa”, classe que 
não foi considerada e que se justificava para classificar a minha em avaliação assim como outras áreas 

artificializadas.  

Da verificação das áreas integradas na classe de “Baixa” regista-se que a sua representatividade deverá 

ser inferior a 4%, valor apresentado no Aditamento. Nalgumas destas áreas, como a sul de Murça, 

ocorreram incêndios que datam de 2018, ou anterior, mas, passado cerca de um ano sobre o mesmo, o 

crescimento da vegetação natural potencial justificava uma avaliação mais cuidada quanto à classe de 

qualidade visual. Da verificação de outras áreas não se considera que as mesmas possam ser integradas 

nesta classe. Importa referir que, embora, a metodologia usada privilegie o uso do solo para a integração 

das áreas em determinada classe, há situações, como a presente, em que o mosaico cultural deverá 

sobrepor-se e ser valorizado como tal. Por outro lado, acresce que o relevo/geomorfologia é, na presente 

Área de Estudo, um fator de grande valorização visual do território. A sucessão de elevações que se 

posicionam em sucessivos planos é, por si só, um valor/atributo visual que contribui muito positivamente 

para a composição cénica da Paisagem, em presença. 

No que se refere ao Projeto em avaliação, a área da concessão mineira sobrepõe-se, maioritariamente, 

a áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”. Contudo, no presente, dado que houve uma intervenção 
sem qualquer avaliação em termos de Paisagem, situação que se revela mais grave, dado o facto de a 

mesma se localizar em plena da Zona Especial de Proteção do Bem “Alto Douro Vinhateiro” e a cerca de 
500m do limite mais próximo do Bem, a área intervencionada insere-se hoje, claramente, na classe mais 

baixa e que, apesar de não ter sido considerada nem no EIA nem no Aditamento, se considera adequado 

considera-la na presente avaliação. Nestes termos, a área intervencionada no presente insere-se na 

classe de Qualidade Visual “Muito Baixa” e os anexos mineiros a construir vão sobrepor-se a áreas da 

classe de Qualidade Visual “Elevada” conduzindo a sua perda física e visual irreversível. 

 

Capacidade de Absorção  

No que se refere a este parâmetro, de acordo com a carta apresentada no Aditamento, a Área de Estudo 

caracteriza-se por apresentar, potencialmente, Capacidade de Absorção “Elevada”, representando cerca 
de 67% da mesma. Embora se considere que uma parte significativa do território tenda para apresentar 

Capacidade de Absorção “Elevada” verifica-se que este parâmetro não foi avaliado de forma adequada, 

sobretudo, ao nível da ponderação da importância dos Observadores Temporários. Para além da 

distribuição de pontos não ter uma métrica coerente e devidamente hierarquizada. Regista-se terem 

sido distribuídos de forma mais aleatória e, relativamente, arbitrária. Ou seja, o peso desta natureza de 

observadores não reflete, adequadamente, a sua importância e representatividade. Nas várias vias 

rodoviárias existentes, na linha de caminho-de-ferro e a meio rio não foram considerados um número 

de pontos suficientemente representativos da presença, ou afluência, de potenciais observadores. Estas 

vias são hoje muito frequentadas, em termos turísticos, de que se destaca o fluxo fluvial dos cruzeiros 

realizados no Douro. Nestes termos, o vale e encostas do rio Douro não tenderão, maioritariamente, 

para se inserir na classe de “Elevada”. 
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Fora do vale do rio Douro, propriamente dito, as áreas das classes de “Média” e “Baixa” ocorrem ainda 
com expressão significativa dentro da Área de Estudo, na carta apresentada, mas teriam ainda maior 

expressão caso a ponderação e a distribuição dos pontos de observação fossem muito mais adequadas. 

Estas duas classes surgem mais próximo das povoações, caso de Numão, e nas encostas ao longo de 

algumas vias, embora, devido ao sistema de vistas, também se distribuem em encostas bem mais 

distantes dos pontos de observação. A classe de “Baixa” tende a surgir na parte mais alta das encostas, 
dado, serem pontos altos e mais visíveis a partir de vários pontos do território em análise. 

No que se refere a inserção das componentes do Projeto nas classes de Capacidade de Absorção Visual, 

as existentes atualmente, tendem a sobrepor-se a áreas de “Elevada”. No que se refere às componentes 
propostas, sobretudo, as mais relevantes, “Estéreis” e os “Rejeitados” considera-se que as mesmas 

tenderão a situar-se em posições mais expostas e, consequentemente, mais visíveis, quer a partir da 

envolvente, quer a partir de pontos de observação muito mais distantes, dada a sua própria localização, 

área e altura. Parte destas poderão mesmo situar-se em áreas da classe de Capacidade de Absorção 

“Média”, dado que a carta apresentada já revela a existência, potencial, dessa classe de forma quase 
adjacente à localização proposta. 

 

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território definido pela Área de Estudo, de acordo com a carta apresentada para este 

parâmetro, tende a situar-se na classe de Sensibilidade Visual “Média”, abrangendo, 
incompreensivelmente, áreas de dimensão muito significativa do Bem do “Alto Douro Vinhateiro”. Face 

aos valores em presença e ao facto de a Área de Estudo abarcar quer o Bem do “Alto Douro Vinhateiro” 
quer a sua ZEP não se pode concordar com o expresso na carta e consequentemente com toda a 

ponderação realizada para as cartas anteriores, de cujo cruzamento, resulta a da Sensibilidade Visual. Se 

nas cartas anteriores se considera que a avaliação não traduz corretamente quer a qualidade visual do 

território quer a presença de observadores a própria matriz de sensibilidade não se revela também 

adequada. Uma área com Qualidade Visual “Elevada” ou “Muito Elevada” nunca podem ver reduzida a 
sua sensibilidade visual com base numa maior ou menor exposição. No presente caso, apenas se poderia 

considerar haver uma classe de Sensibilidade Visual “Média” quando a mesma resultasse do cruzamento 

de uma área com Qualidade Visual “Elevada” com uma área que integrasse a classe de capacidade de 
Absorção Visual “Muito Elevada”. As áreas do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial, não podem 

ser consideradas como tendo Sensibilidade Visual “Média” e muito menos a superfície do espelho de 
água do rio Douro, assim como as suas margens. Nestes termos, considera-se que a análise visual da 

Área de Estudo apresentada no EIA, Aditamento e nos Elementos Complementares é, maioritariamente, 

desvirtuadora dos valores em presença comprometendo assim, de forma grave, os resultados 

apresentados. 

Dado que a cartografia apresentada não traduz este parâmetro de forma adequada e face ao acima 

exposto, importa referir que o Bem “Alto Douro Vinhateiro” se enquadra numa classe de Sensibilidade 
Visual “Muito Elevada” e uma parte muito significativa dentro da Zona Especial de Proteção deverá 
integrar a classe de Sensibilidade Visual “Elevada”.  

No que se refere à área da concessão a mesma situa-se, maioritariamente, em área da classe de 

Sensibilidade Visual “Elevada”, mas sobrepõe-se ainda a área integradas na classe de Sensibilidade Visual 

“Muito Elevada”. No que se refere á área atualmente fisicamente e visualmente destruída a mesma 
correspondia a áreas que integrariam as classes de Sensibilidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”. 
Face à alteração introduzida, sem qualquer avaliação da Paisagem, as mesmas integram-se, no presente, 
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nas classes de Sensibilidade “Baixa” ou “Muito Baixa”. Por fim, no que se refere às componentes 

propostas e mais relevantes, “Estéreis” e os “Rejeitados”, ambas se sobrepõem a áreas das classes 
grande Sensibilidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”.  

 

A exploração de uma mina induz necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem, sobretudo 

devido às componentes que têm lugar a céu aberto ou se situam à superfície. A magnitude de ocorrência dos 

impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e 

destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau 

de visibilidade existente para a área de intervenção a partir do exterior ou da Área de Estudo. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os 

seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, e indiretas, em termos visuais, com consequência na 

dinâmica e escala de referência desses locais, e/ou dos referidos valores, condicionando assim negativamente a 

leitura da Paisagem.  

As disrupções físicas e visuais mais significativas serão, no caso desta tipologia de projeto, criadas na Fase de 

Exploração, onde se inclui a crescente “afirmação” física do Projeto e/ou de suas componentes, em particular as 

áreas de “Estéreis” e de “Rejeitados”, e que permanecerão de forma irreversível no tempo, ou seja, mesmo após 
a desativação, com clara perda de valor cénico dos locais afetados e de forma também grave da envolvente.  

Para a determinação dos impactes de natureza visual, projetados pelas áreas de intervenção e/ou pelas 

componentes do Projeto, são geradas as bacias visuais potenciais, dessas mesmas áreas e/ou componentes, 

quando relevantes.  

Para a Fase de Exploração são considerados, caracterizados e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir 

sobre: 

 Observadores Permanentes – povoações, edificado/habitações. 

 Observadores Temporários - utentes das vias rodoviárias e/ou ferroviárias ou utilizadores de 

rotas/percursos pedestres. 

 Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe. 

 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto:  

Fase de Construção (Pré-Desmonte e Escavação) 

Impactes de natureza visual 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual 

resultante da presença e ação de entidades artificiais – maquinaria. Posteriormente, num segundo momento, 

ou em simultâneo, decorrem do resultado visual das ações, ou seja, das alterações introduzidas, 

progressivamente, ao nível estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de morfologia (decapagem da 

terra viva, escavações e aterros) – que, inevitavelmente, têm sempre a si associadas impactes de natureza visual, 

que são projetados pelas “feridas” que vão sendo geradas/abertas assim como também decorrentes das perdas 
de valores/atributos visuais naturais - vegetação natural e plantada – determinada pela destruição irreversível 

destes e pela sua substituição por uma superfície de solo nu exposta nas superfícies dos taludes. 

No presente caso, dado que a mina teve uma fase de exploração experimental, e com níveis de alteração muito 

significativos, esta fase já só se aplica às novas áreas a afetar, que correspondem, fundamentalmente, às áreas 

de depósito de “Estéreis” e de “Rejeitados”.  
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O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual, destacam-se 

sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da visibilidade, 

sobretudo localmente, e ao conjunto de todas as ações necessárias à Construção das Instalações de Estéreis e 

Rejeitados.  

Assim, os impactes identificados são: 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras no ar, sobretudo se os trabalhos 

decorrem em tempo seco. É resultante das ações de desmatação, decapagem, escavações, aterros 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 situações 

de maior densidade de poeiras em suspensão no ar e, consequentemente, revestir-se, muito 

pontualmente, de um impacte muito significativo.  

(Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco significativo a média 

magnitude e significativo a muito significativo (se intervenções decorrerem em simultâneo em várias 

frentes de trabalho). 

 Construção das Instalações de Estéreis e Rejeitados: decorrente das diversas ações que terão lugar, 

pela(s) área(s) 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 na desmatação, 

desflorestação, decapagem, transporte de resíduos vegetais, escavação e aterro. No seu conjunto 

contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.  

(Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude e 

pouco significativo (observadores) a significativo a muito significativo (integridade visual das áreas de 

Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” na envolvente e no ADV nuclear para norte na 
continuação do vale). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado final 

delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda material de valor cénico, resultantes da 

destruição de valores visuais, sobretudo, e no presente caso, associado à modelação natural das encostas e dos 

socalcos de vinha assim como da vegetação existente, natural e/ou plantada, sobretudo, vinha. São valores 

visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível em plena área da Zona 

Especial de Proteção do Bem do “Alto Douro Vinhateiro”, agravado muito significativamente pela proximidade, 
cerca de 500m, ao Bem do Alto Douro Vinhateiro. 

 Perda de valores visuais: decorre, sobretudo, da abertura em escavação, em plenas encostas, das 

instalações para acomodar os depósitos de estéreis e de rejeitados. No presente caso, correspondem a 

valores visuais naturais - matos – assim como à perda de valores culturais que também têm a si 

associados, uma expressão visual, caso do modelado das encostas em socalcos e do padrão de plantação 

da vinha e olival. Regista-se ainda a perda de qualidade visual expressa pela vegetação decorrente da 

deposição de poeiras sobre a sua superfície, situação passível mesmo de comprometer os níveis de 

produção, sobretudo das culturas da vinha e do olival. Este último impacte pode não ser temporário, 

dependendo essa situação da frequência da movimentação de camiões e de deposição dos materiais 

quer na instalação de resíduos quer na dos rejeitados mas também da área já artificializada que é uma 

fonte importante e em permanência de poeiras, já, em parte evidenciada, através da fotografias 

apresentadas no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental, reveladoras de não terem sido 

consideradas medidas de minimização eficazes para reduzir os efeitos negativos associado a estas. 

(Impacte negativo, direto, certo, permanente, imediato, local, irreversível, média magnitude e 

significativo) 
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Impactes estruturais e funcionais 

São impactes associados à alteração ou transformação da estrutura da Paisagem e do seu lado funcional. 

Decorrem, numa primeira fase, da destruição da estrutura verde existente – natural e/ou cultural – e 

posteriormente da transformação por clara artificialização da modelação natural do terreno e armação cultural 

em socalcos do terreno para plantio e que é uma imagem ou uma marca identitária do ADV e da ZEP. Essas 

alterações decorrem assim da remoção de toda a vegetação, natural e/ou plantada, e da alteração da modelação 

da morfologia, neste caso, das encostas. Grande parte da transformação encontra-se no presente já realizada, 

sem que tenha havido uma avaliação, pelo que, dada a irreversibilidade da situação, a avaliação centrar-se-á nas 

áreas que serão objeto de escavação e aterro, correspondentes às áreas propostas para acomodar as futuras 

instalações de rejeitados e de resíduos. 

 Remoção do coberto vegetal arbustivo – Desmatação 

Nesta inclui-se as áreas de matos e de vinha. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e significativo) 

 Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação 

A vegetação de porte arbóreo é maioritariamente olival.  

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo) 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno decorrente da 

remoção/decapagem da cobertura de terras vivas/vegetais e da escavação e aterros previstos realizar 

nas áreas propostas para acomodar os materiais estéreis e rejeitados. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e significativo) 

 Alteração do curso de água: corresponde ao desvio e à alteração do perfil longitudinal e transversal 

natural da linha de água (escorrência natural) que atravessa a área da mina à superfície objeto de 

regularização através de paredes de alvenaria em pedra de junta seca e em passagem hidráulica por baixo 

dos acessos. 

(Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo) 

 

Fase de Exploração 

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

São impactes associados, sobretudo, ao enchimento progressivo das áreas escavadas associadas às instalações 

de resíduos – estéreis e rejeitados – que se desenvolverão, progressivamente, em altura e volume. Incluem-se 

também as alterações a realizar com a abertura de novo emboquilhamento. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno, sobretudo das encostas.  

(Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e significativo) 

 

Impactes de Natureza Visual 

Esta fase, e na continuação dos impactes visuais que se registam na Fase de Construção, corresponde a um 

terceiro momento que ocorre, eventualmente, também em simultâneo com outras obras ainda a decorrer 

noutros espaços à superfície. Às atividades que têm lugar diariamente, à superfície e ao nível do solo, e à 

presença das diversas instalações existentes, acresce, cumulativamente, nesta fase, maiores níveis de 

artificialização do local, sobretudo, devido ao desenvolvimento em altura e em volume dos aterros das 

instalações de resíduos. Dada a sua maior relevância, a avaliação de impactes visuais focar-se-á, 

fundamentalmente, nestas duas áreas das instalações, dado que, parte das alterações já realizadas situam-se 
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numa zona mais encaixada do relevo, reduzindo-se assim, significativamente, a projeção dos impactes, e que 

tenderão a fazer-se, sobretudo, para Este. 

Os impactes visuais negativos dos dois aterros vão-se projetando, muito para além do seu local físico, com o 

desenvolvimento em altura. Estes far-se-ão sentir, potencial e expectavelmente, com maior intensidade nas 

povoações próximas – Observadores Permanentes -, sobre as vias de comunicação – Observadores Temporários 

-, assim como sobre as áreas de qualidade visual “Elevada”, na medida que comprometem a sua integridade 

visual. 

De acordo com as bacias visuais potenciais geradas para ambos os aterros, apresentadas no Elementos 

Complementares, verifica-se que não apresentam diferenças substanciais entre si, sendo que se regista entre 

estas um grau de sobreposição muito elevado. Consequentemente, desta elevada sobreposição, decorre que 

ambos os aterros são percecionados visualmente a partir dos mesmos pontos de observação, o que reforça 

muito mais a expressão dos impactes visuais a si associados. 

Para além deste aspeto, regista-se também, que os impactes visuais negativos de ambos os aterros projetam-se 

ao longo de uma extensão significativa do vale da ribeira de Murça que se desenvolve, sensivelmente, no sentido 

norte-sul. Dado que o vale se alinha de forma, sensivelmente, perpendicular ao traçado do rio Douro, este abre-

se para o rio e para as encostas da margem direita o que permite que o impacte se projete quer sobre o rio, quer 

sobre as referidas encostas. No presente caso, a orografia e a orientação do vale potencia a projeção do impacte 

visual negativo muito para além da sua localização, não constituindo assim uma barreira ao mesmo. 

 

Impactes Visuais sobre Observadores Permanentes – Povoações e Habitações  

Em relação ao impacte visual sobre as povoações regista-se que, potencialmente, a povoação de Murça poderá 

percecionar o impacte visual negativo, mas que será mais definido aquando os aterros se encontrem mais 

próximo da cota de enchimento final, o que reduzirá o tempo ou o número de anos em que os mesmos ficam 

expostos. O aterro de rejeitados situa-se a cerca de 1,5km da povoação e o aterro de estéreis a cerca de 2,0km, 

distâncias que permitem ter uma boa perceção visual de ambas as componentes, sobretudo, porque ambas se 

localizam na parte exterior das encostas e não numa zona de talvegue, ficando por isso muito mais 

proeminentes. 

Face ao exposto, considera-se que o impacte visual negativo será de baixa magnitude e pouco significativo. 

 

Impactes Visuais sobre Observadores Temporários - Vias Rodoviárias 

No que se refere ao impacte visual sobre as vias destacam-se a N324, a estrada de Murça para Seixas e a estrada 

de ligação à estação de comboio Freixo de Numão - Mós do Douro, em que parte desta situa-se já dentro do 

Bem do “Alto Douro Vinhateiro” e muito próximo do rio. O impacte visual negativo é muito significativo nas 
extensões mais próximas da mina, quer da N324 quer da estrada de ligação à estação de comboio Freixo de 

Numão - Mós do Douro. Nas restantes extensões não se considera como sendo significativo. 

Dentro das vias, destaca-se ainda o CM1143 que se situa na margem e nas encostas norte do rio Douro, em 

pleno Bem do “Alto Douro Vinhateiro” e que se configura claramente como uma via panorâmica. É uma via que 

se desenvolve em direção ao rio e se alinha paralela à orientação do vale da ribeira de Murça, onde se localiza a 

mina e os 2 aterros de resíduos, que se implantam de forma proeminente à encosta. Haverá, por parte dos 

Observadores Temporários, contacto visual pleno e quase de forma permanente com o vale da ribeira de Murça, 

ao longo de cerca de 3km desta via, sobretudo, quando a mesma é percorrida ou descrita em sentido 

descendente, neste caso, em direção ao rio Douro.  
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Não se trata, no presente caso, de uma modelação das encostas para acomodar uma nova vinha, até porque a 

modelação está longe de ser a mesma. Pese embora estar considerado que a modelação dos aterros será 

realizada em socalcos as dimensões não se assemelham. Por outro lado, há uma alteração de forma do perfil da 

encosta, enquanto que, na colocação da vinha, esse perfil é mantido mais ou menos idêntico, neste caso, os 

aterros são proeminentes e disruptivos com a forma natural da encosta.  

Acresce ainda referir que ao contrário de uma encosta modelada para receber a vinha, decorrido cerca de um 

ano, ou dois, o aspeto de solo nu é esbatido positivamente pelo contraste de cor, reflexão de luz e textura da 

vinha, enquanto que os aterros em causa não terão qualquer cobertura vegetal que permita reduzir não só a 

expressão visual dos materiais como as formas geometrizadas e artificiais, mantendo-se o impacte visual pelo 

menos durante os 10 anos previstos para a Fase de Exploração. Face ao exposto considera-se o impacte visual 

negativo como sendo significativo. 

 

Impactes Visuais sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” 

De acordo com as bacias visuais verifica-se são claramente afetadas, na sua integridade visual áreas das classes 

de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”. Destas destacam-se sobretudo as de Qualidade Visual “Muito 

Elevada” e que correspondem sobretudo ao Bem “Alto Douro Vinhateiro” cujos limites mais próximos se situam 
a cerca de 500m, neste caso do aterro de estéreis. Para além desta situação destacam-se as áreas das encostas 

e margem norte do rio Douro, também dentro do Bem, dentro das quais se situa a Quinta do Lubazim/Lobazim. 

Potencialmente, os aterros poderão ainda ser percecionados a partir no rio junto à margem norte que dista cerca 

de 2km.  

No que se refere às quintas, para além da já referida, destaca-se a Quinta da Mela, a cerca de 4km para sul, e, 

potencialmente afetada pelo impacte visual negativo dos aterros. Contudo, dado distar cerca de 4km, não se 

considera que os impactes visuais sobre a mesma sejam significativos.  

No que se refere ao vasto sistema de vistas existentes que integra vários castelos – Numão, Freixo Numão, 

Ansiães, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Ranhados, Penedono – a Estação Arqueológica do Prazo, miradouro 

de Santa Bárbara e de São Martinho assim como a grande maioria das Quintas não se considera que a área da 

mina surja como uma intrusão visual, nas diferentes combinações de visadas possíveis. 

A integridade visual do Bem do “Alto Douro Vinhateiro” fica assim afetada por um impacte que se considera 
permanente e irreversível e a situar-se entre o Significativo e o Muito Significativo.  

No que se refere ao impacte visual sobre a Zona de Proteção Especial do ADV, considera-se que não só os aterros 

como a mina no seu conjunto se traduz em impactes “Significativos” a “Muito Significativos” dado que se projeta 
sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada” a “Muito Elevada” às quais, inclusive se sobrepõe 
fisicamente.   

Impactes sobre a Identidade Sonora da Paisagem  

Neste contexto, e, sobretudo, durante a Fase de Exploração, importa referir os impactes também sobre outra 

vertente, poucas vezes abordada e/ou referida, e abordada de forma muito incipiente no EIA, e que se prendem 

com a questão da identidade sonora da Paisagem, complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, 

a atividade desenvolvida pelas máquinas, fixas e/ou em circulação, comprometerá durante um período muito 

significativo a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, de certa forma indissociáveis da uma perceção 

e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. Na Fase de Exploração quer a deposição de 

materiais nos aterros quer a circulação de veículos determinarão assim uma alteração do ambiente acústico da 

Paisagem, que será mais ou menos relevante, em função dos níveis de exploração que decorrem da procura pelo 
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mercado. Estes serão, claramente, negativos e significativos no percurso que será realizado ao longo das 

margens do rio Douro. 

 

Impactes 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.   

De igual tipologia não foram identificadas situações dentro da Área de Estudo.  No que se refere a projetos de 

diferente tipologia e existentes destacam-se, pelas dimensões mais relevantes, as infraestruturas lineares - 

linhas elétricas aéreas, sobretudo pela existência de uma linha que se desenvolve próximo da área da mina. A 

sul da Área de Estudo destaca-se ainda a Linha de Muito Alta Tensão Armamar - Lagoaça a 400 kV. No caso das 

linhas elétricas aéreas o impacte visual negativo decorre da presença permanente dos cabos elétricos e 

respetivos apoios. As referidas linhas e, sobretudo, os apoios, com um desenvolvimento vertical assinalável, são 

responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual do 

observador, interpondo-se entre este e a Paisagem. Por outro lado, determinam uma alteração de escala e das 

referências visuais. No seu conjunto determinam impactes desqualificadores da Paisagem ao contribuir para a 

alteração do caráter da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização, e, consequentemente, para 

a perda de valor cénico da Paisagem.  

 

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá fundamentalmente à desativação, desmontagem e remoção física de todas as 

componentes, sobretudo, as de natureza industrial. Igualmente, nesta fase, estão preconizadas intervenções ao 

nível da remoção de pavimentos e modelação do relevo no sentido da sua maior naturalização, quanto a formas, 

e à estabilização dos taludes.  

Findas essas ações e operações ocorrerá a fase de recuperação e integração paisagística com a modelação do 

terreno e a introdução de vegetação – plantações e sementeiras – prevista no Plano de Recuperação Paisagística 

(PRP). A remoção de todos os materiais e equipamentos se configurará como um impacte positivo muito 

significativo que será reforçado no tempo com a instalação e desenvolvimento da vegetação ou de usos que 

possam ainda ser dados ao nível agrícola das encostas, onde tal se possa verificar. 

No que se refere aos trabalhos associados a estas operações de recuperação, na sua componente negativa – 

recurso a máquinas -, não se consideram como sendo significativos assim como o impacte visual da sua 

exposição.  

 

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 Plano de 

Recuperação Paisagística (PRP). Ou seja, consideram-se como geradores deste tipo de impactes, todas as 

situações que constituam uma alteração à Situação de Referência e que não são repostas no seu todo, ou em 

parte.  Os impactes residuais, que permanecerão no tempo, estão relacionados, fundamentalmente, com a 

grande alteração do relevo, devido à permanência das áreas planas das diferentes plataformas, criadas para 

instalação dos estaleiros e das unidades industriais, etc, aos aterros e aos taludes das diferentes áreas 

intervencionadas. 
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No caso dos aterros, pese embora estra prevista uma modelação em socalcos, estes, pelas suas formas artificiais, 

não só não reproduzem completamente o padrão dos socalcos da vinha, entretanto destruída pela área ocupada 

pela mina, como se afirmam como uma proeminência/protuberância face ao perfil da encosta que gerará uma 

imagem visual disruptiva com a pendente natural das encostas em causa. O próprio Projeto de Recuperação 

Paisagística, não permite minimizar, na sua totalidade, os impactes residuais que se consideram, como 

significativos. 

 

Conclusão 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto traduz impactes negativos Significativos a Muito 

Significativos, pese embora, se considerar que há situações em que os impactes, quer ao nível estrutural quer 

visual, devidamente identificados, são mais localizados/confinados, ou seja, não assumem de forma contínua 

essa relevância em todas as áreas da Área de Estudo. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão 

no tempo.  

Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as áreas 

com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, que integram quer a Zona Especial de Proteção do Bem “Alto 
Douro Vinhateiro” quer o próprio Bem. Muitos dos impactes mais significativos já ocorreram antes do presente 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, mas ainda se irão produzir impactes muito relevantes quer 

na Fase de Pré-Desmonte quer na Fase de Exploração/Desmonte.  

Face à situação atual, que é já irreversível, a avaliação de impactes recaiu, sobretudo, em duas das componentes 

do Projeto em avaliação: as instalações de resíduos de estéreis e de rejeitados. Foram objeto de maior atenção, 

em detrimento de outras, devido:  

1. À sua localização em plena encosta. 

2. À disrupção com o perfil da encosta pela sua maior proeminência, formando como que duas 

protuberâncias. 

3. À sua maior exposição à Área de Estudo, e sobretudo, ao Bem do “Alto Douro Vinhateiro”. 
4. Afetação de áreas com valores/atributos físicos e visuais, naturais e culturais, ainda não perturbadas. 

5. Pela deposição de materiais em ambos os aterros potenciar a formação de poeiras percetíveis a maiores 

distâncias e que são comprometedoras do desenvolvimento e produtividade da vegetação existente, 

quer natural quer cultural (oliveiras e vinha) 

6. Pelo ruído gerado no depósito dos materiais que compromete a integridade acústica da paisagem do 

Alto Douro Vinhateiro.  

7. Pela existência de Impactes Residuais. 

No que se refere às intervenções existentes, e que constituem por assim dizer também a Situação de Referência, 

apesar de a alteração, sobretudo, do relevo ser irreversível, considera-se que através do Plano de Recuperação 

Paisagística as referidas áreas poderão ser modeladas de forma a que haja minimização dos impactes na 

morfologia. 

Importa ainda referir que, tendo-se solicitado uma análise dos riscos de deslizamentos de rochas e solos das 

vertentes, decorrentes das detonações a executar com explosivos no interior da mina, dado que a verificarem-

se poderiam por em causa valores naturais, patrimoniais, culturais e paisagísticos quer da Zona Especial de 

Proteção do Bem “Alto Douro Vinhateiro” quer do próprio Bem o Proponente expôs nos Elementos 
Complementares (abril 2020) que “Assim, tanto pela integridade do maciço rochoso da envolvente como pela 

reduzida magnitude das solicitações vibratórias, pode-se assegurar que existe um risco negligenciável de 

deslizamento de massas rochosas que afetem qualquer tipo de património ou a geomorfologia da envolvente, 

decorrentes da utilização de explosivos na Mina do Numão.” Nestes termos e com base no expresso pelo 
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Proponente, poder-se-á considerar que as perdas dos referidos valores ficarão limitadas à área atualmente 

intervencionada e à proposta. 

Para uma parte das alterações, sobretudo, do relevo natural considera-se que o Plano de Recuperação 

Paisagística (PRP), uma vez implementado, contribuirá para minimizar parcialmente os efeitos das alterações 

introduzidas e, muito pouco, nalgumas situações. No caso das situações das Instalações de Resíduos – Estéreis 

e Rejeitados - será necessário proceder a uma abordagem mais integrada e optimizador que permita reduzir a 

expressão dos aterros propostos realizar. Complementarmente, face à localização do Projeto, o mesmo deverá 

ser configurado, para que, após a sua desativação, possa ser transformado num lugar de visitação no âmbito do 

que se possa considerar como património geológico e mineiro. 

Face às apreciações elaboradas ao longo do parecer, emite-se decisão favorável ao Projeto de Exploração da 

Mina de Numão, em Fase de Projeto de Execução, condicionada à aplicação restrita das medidas de minimização, 

com objetivos preventivos, e constantes também deste parecer. 

Medidas de Compensação 

O Proponente deve apresentar locais/áreas dentro da Zona Especial de Proteção do Bem do ADV bem 

como dentro do próprio Bem do “Alto Douro Vinhateiro” que se encontrem degradadas e para as quais 
deverá apresentar uma proposta de integração e recuperação paisagística. As áreas a serem consideradas 

deverão ser em acordo com as entidades locais - Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia – e instituições 

privadas ou públicas (CCDR Norte) ou particulares, por exemplo ao nível das Quintas, e deverão totalizar, 

no mínimo, a área correspondente à área total afetada à superfície pela mina. Esses acordos de 

colaboração e áreas a recuperar e a integrar deverão ser cartografadas e para cada uma deverá ser 

apresentada uma proposta de recuperação e integração paisagística para avaliação. 

Deverá, desde do início da exploração, após a emissão da DIA, proceder-se ao planeamento de todo o 

espaço à superfície, assim como de algumas galerias, no sentido, de que, após o final da exploração, os 

mesmos se tornem, futuramente, num espaço de visitação e de, eventual musealização, no âmbito do 

património geológico, mineiro e industrial. Nestes termos, todas a sequentes afetações do relevo - 

abertura de acessos e novo emboquilhamento - e de novas áreas deverão ser objeto de uma abordagem 

que minimize, a montante, substancialmente os impactes – redução da expressão dos taludes, 

consolidação dos taludes com recurso a técnicas menos impactantes - e não os torne totalmente 

irreversíveis. Toda a recuperação do espaço deve ter como linha orientadora este objetivo final. 

Elementos a entregar previamente ao licenciamento 

Apresentar um Plano de Ordenamento do Espaço Interno da Mina para a toda a área à superfície, num 

prazo de 1 mês após a emissão da DIA, e a implementar ao longo de 2 meses após a sua aprovação, que 

proceda ao planeamento e ordenamento das áreas já perturbadas de acordo com o exposto: 

1. Delimitação clara e formal dos vários acessos quanto à sua largura e bolsas de estacionamento 

diverso, para além dos quais deverá deixar de haver perturbação, devendo a área para além 

dessa largura, a definir de acordo com a segurança exigida, ser recuperada paisagisticamente. 

2. Definição de caminhos pedonais preferenciais e separados dos acessos viários, ainda que 

possam desenvolver-se paralelamente/adjacentemente aos viários. 

3. Identificação e levantamento dos locais onde se registe a existência de equipamentos, 

tubagens, máquinas, pneus, ferros e outros que se encontram dispersos pela área para sua 

eliminação/reciclagem ou acondicionamento em local único e seguro e que, 

simultaneamente, reduza o impacte paisagístico associado à sua presença.  

4. Delimitação e balizagem clara e adequada de todas as áreas de depósito de materiais e 

redução da sua dispersão pela superfície. 
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5. O layout obtido deve traduzir uma redução clara da área afetada devendo o mesmo expressar, 

graficamente, os espaços a delimitar, e a reconfigurar, em termos de área, e deverá ser 

apresentado em planta, sobre cartografia – orto e/ou levantamento topográfico completo. 

6. O referido layout deverá aproximar-se o mais possível da proposta final de integração e 

recuperação paisagística a implementar após o término da Fase de Exploração e consequente 

desativação. 

7. Registo fotográfico de cada um dos locais onde se encontrem acumulados ou isolados os 

materiais, antes e depois da recolha assim como de todos os espaços/áreas a reconfigurar – 

antes e após – a implementação. 

8. Destino final dado a cada tipologia de materiais/resíduos. 

 

Elementos a entregar após o licenciamento 

 

Projeto de Integração da Mina para a Fase de Exploração 

A sua implementação deverá iniciar-se a curto prazo, 3 meses após a emissão da DIA, em articulação ou 

sobre o layout resultante do Plano de Ordenamento do Espaço Interno da Mina. O objetivo é reduzir o 

impacte visual das afetações já existentes num horizonte temporal o mais curto possível e reduzir os níveis 

de erosão e os riscos graves de os espaços degradados serem colonizados por espécies vegetais exóticas 

invasoras. A manutenção destes espaços deverá manter-se durante toda a Fase de Exploração, pelo que 

as soluções a implementar deverão também aproximar-se do Projeto Final de Integração Paisagística, pós-

exploração.  

Nestes termos, a sua elaboração deve atender às seguintes orientações: 

1. Deverá ser apresentado após a aprovação do Plano de Ordenamento do Espaço Interno da 

Mina. 

2. Deverá ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Integração 

Paisagística, na qualidade de Projeto de Execução, com todas as peças desenhadas e escritas, 

incluindo Caderno de Encargos e Medições e Plano de Manutenção com Cronograma, 

necessárias à sua implementação. 

3. Devem ser objeto de recuperação e integração todas as áreas excluídas no âmbito do Plano 

de Ordenamento do Espaço Interno da Mina assim como os taludes existentes ainda sem 

qualquer intervenção a este nível e muros entretanto construídos. 

4. Prolongar a linha de Cupressus sempervirens, já proposta no Plano de Recuperação 

Paisagística, que apresenta efeitos efetivos, na qualidade de cortina arbórea, com início a 

cerca de 100m, para norte, antes da entrada na portaria da Mina, continuando junto ao 

principal acesso à parte superior mina, mas do lado de fora, paralelo à estrada existente de 

acesso à estação de Freixo de Numão - Mós do Douro, até à base da Instalação de Resíduos 

de Rejeitados. 

5. Plantações semelhantes deverão ser propostas para dissimular outros equipamentos e 

instalações existentes – unidades industriais e administrativas-, devendo estas ser propostas 

de forma estratégica com vista a cumprir o objetivo.  

6. O porte das árvores referidas e de outras propostas deverá situar-se nos 3m de altura.  

7. Equacionar o reforço de plantação da vinha em locais passíveis de tal. 

8. Todo o material vegetal a plantar – arbustos e árvores - deverá ser acompanhado de 

certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 

9. Toda e qualquer espécie mais ornamental, exótica e sobretudo exóticas invasoras deverão de 

todo ser excluídas da proposta. 
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10. A manutenção de todo o espaço, objeto de integração, deverá ser assegurada tecnicamente 

durante toda a Fase de Exploração, pelo que deverá ser dado conhecimento da entidade ou 

empresa responsável.  

11. A manutenção e gestão da vegetação a plantar e existente – matos, vinha e olival - deverá 

pautar-se pelo respeito das formas naturais e não por intervenções do tipo ajardinado, 

sobretudo ao nível das oliveiras. 

12. Deverão ser apresentados relatórios, sobretudo, baseados em registo fotográfico, da 

evolução da vegetação e das áreas objeto de integração. O primeiro deverá ocorrer após as 

plantações, o segundo dois anos após e os restantes com periodicidade bianual. 

 

Projeto de Recuperação Biofísica da Linha de Água 

A sua implementação deverá iniciar-se a curto prazo, 3 meses após a emissão da DIA, em articulação ou 
sobre o layout resultante do Plano de Ordenamento do Espaço Interno da Mina e as condições referidas 
no item referente aos Recursos Hídricos deste parecer. 

1. Deverá ser elaborado por um técnico especializado em Engenharia Natural. 

2. Deverá ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução 

com todas as peças desenhadas e escritas, incluindo Caderno de Encargos e Medições e Plano 

de Manutenção com Cronograma, necessárias à sua implementação. 

3. A planta geral e/ou de plantação deve expressar graficamente as áreas objeto de recuperação 

às quais deverão estar claramente expressas quais as técnicas de engenharia natural que 

serão aplicadas assim como as espécies vegetais a considerar. 

4. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 

de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A 

sua origem deverá ser local. 

5. Toda qualquer espécie mais ornamental, exótica e sobretudo exóticas invasoras deverão de 

todo ser excluídas da proposta. 

6. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 

espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, 

inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa. 

7. Nas peças desenhadas deverão constar os vários perfis transversais a implementar. 

8. Deve ser determinado o período de garantia e a manutenção que deverá ser observada 

durante toda a Fase de Exploração. 

9.  

Medidas de minimização para a fase de exploração 

 

 Deverão ser promovidas todas as diligências possíveis no sentido de encontrar parceiros – 

entidades públicas (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) e privadas e com estes estabelecer 

um compromisso através de protocolos de modo a que estes possam fazer aproveitamento dos 

materiais inertes estéreis na beneficiação de caminhos municipais e aceiros, obras de natureza 

diversa, enchimento de pedreiras/minas que se situem nas proximidades, consolidação de taludes 

onde seja necessário colocar enrocamentos, balastro do caminho-de-ferro, proteção de margens, 

etc. Estas diligências deverão ser realizadas durante todo o período de exploração de modo a que 

o depósito tenha a menor expressão possível devendo, no entanto, ser salvaguardado um volume 
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necessário para a realização do enchimento das galerias da mina e recuperação do relevo à 

superfície e restante recuperação paisagística. Deve ser dado conhecimento dos resultados 

obtidos para acompanhamento das ações de aproveitamento do referido recurso. 

 Deverá proceder-se à monitorização – através de sensores, análise visual ou outras técnicas 

adequadas à situação em concreto – das áreas já armadas em socalcos, atributo/valor cultural e 

visual da ZEP e do ADV, na envolvente mais imediata da mina para norte e para sul da sua 

localização, face aos potenciais efeitos da aplicação de explosivos, que possam comprometer, 

potencialmente, a integridade dos referidos valores e atributos do ADV. A proposta de 

monitorização deve ser apresentada para aprovação devendo ser identificado em cartografia os 

locais que ficarão sobre observação/monitorização durante a Fase de Exploração. 

 Deverá proceder-se à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de 

estabilização dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pelo uso, ou utilização, 

de água na redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a qualidade 

visual da vegetação e os níveis de produção das explorações agrícolas existentes - vinha, olival e 

outras culturas. Os próprios materiais de natureza mais grosseira – brita – considerados estéreis 

deverão se utilizados na consolidação dos acessos viários internos, acessos pedonais, bolsas de 

estacionamento, área da portaria e edifício administrativo. Esta ação deve ser implementada no 

imediato, mas deve ser considerada numa perspetiva futura em clara articulação com o Plano de 

Integração da Mina para a Fase de Exploração e Projeto de Recuperação Paisagística final 

 Deverão ser adotadas todas as medidas possíveis que reduzam ao máximo os níveis de ruído de 

forma a minimizar os impactes sobre o ambiente sonoro e a identidade sonora da Paisagem, no 

presente caso da ZEP e do Bem Alto Douro Vinhateiro” cujos limites mais próximos se situam a 
cerca de 500m.  

 No caso de importação de terras vivas/vegetais, que deverá ser evitado, deve ser assegurado que 

as mesmas não provêm de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas 

não sejam introduzidas e alterem a ecologia local com elevados custos ambientais e económicos. 

 As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao 

mínimo indispensável à execução dos trabalhos. 

 A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 

realizada em todas as áreas objeto de intervenção.  

 As terras decapadas em zonas de matos devem ser segregadas das demais e mantidas bem 

conservadas e protegidas. 

  Deve ser sempre realizada de forma a que a máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão 

da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado.  

 Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da 

camada de solo abaixo da terra viva/vegetal.  

 A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da 

terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade 

pré-estabelecida.  

 As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo 

a espessura destas a definir em cada local. 

 A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 

materiais inertes e terras de escavação.  

 A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura, 

com o topo relativamente côncavo. 

 Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua 

qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra. 
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Plano de Monitorização da Paisagem 

Deverá ser apresentado uma Proposta de Monitorização da Paisagem de acordo com as seguintes 
orientações:  

1. Deverá ser definida uma Área de Estudo em torno de toda a área e das diversas componentes 

do projeto que se encontram dispersas que serão afetadas, direta ou indiretamente, pelas 

atividades que se irão desenvolvendo à superfície da mina. 

2. Deverá ser avaliada a integridade física dos muros e taludes dos socalcos existentes. 

3. Deverá ser avaliado o estado da vegetação natural e de produção – vinhas, olival e outras 

culturas - decorrente da deposição de poeiras no que se refere à folha, flor e fruto, que deverá 

ser objeto de registo fotográfico quando se registem problemas associados. 

4. Deverá ser avaliado o estado da linha de água e da vegetação quer da extensão que foi 

modificada quer da restante extensão a jusante da mina e o nível de acumulação de 

sedimentos finos no talvegue. 

5. O relatório deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se 

acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim 

como indicar medidas de correção dos problemas detetados. 

6. Para elaboração registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 

estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços 

de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve 

fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação 
direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim 

como a envolvente. 

7.  O relatório deve ser apresentado de acordo com a seguinte periodicidade: Antes de qualquer 

nova intervenção; antes do término da abertura das escavações para as instalações de 

resíduos; após a abertura de novo emboquilhamento e durante a Fase de Exploração com 

uma periodicidade bianual. 

8. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição 

 

Fase de desativação 

 

Projeto de Recuperação Paisagística Pós-Exploração 

 

O Plano de Recuperação Paisagística apresentado no EIA/Aditamento deverá ser revisto com base nas 

seguintes orientações: 

1. Deverá ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Recuperação 

Paisagística, e não como “Plano”, com todas as peças desenhadas e escritas, incluindo 
Caderno de Encargos e Medições e Plano de Manutenção com Cronograma, necessárias à sua 

implementação. 

2. Orientado para que a área da mina se torne um espaço visitável e, de eventual, musealização, 

no término da sua Fase de Exploração. 

3. Ter em consideração as soluções implementadas no Projeto de Integração da Mina para a 

Fase de Exploração. 
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4. Deve ser apresentada a proposta final de modelação do terreno em planta devendo prever 

micromodelações nas zonas mais planas como as das atuais bacias, instalações de resíduos 

de estéreis, zona de portaria e administrativa. 

5. A proposta de plantação não traduz o padrão da Paisagem existente na Situação de 

Referência. Revela-se ela mesmo uma intrusão visual pela sua continuidade e densidade 

adotadas. 

6. Cumulativamente, deve ser prevista uma certa descontinuidade entre copas de árvores de 

modo a que não constituam uma forma de propagação de fogo. 

7. A proposta de plantação de carvalhos Quercus robur deve ser revista não só quanto à espécie 

em si mesma quer quanto à densidade proposta. A plantação de espécies que não traduzam 

o padrão existente deve fazer-se pontualmente e, se em maciços, de reduzida área. 

8. As espécies a utilizar deverão ter em consideração o padrão atualmente existente pelo que a 

proposta e a composição deve pautar-se pela mimetização da Situação de Referência, que 

apenas não se verifica possível, nas Instalações de Resíduos de Rejeitados. 

9. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 

de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A 

sua origem deverá ser local.  

10. Toda e qualquer espécie vegetal mais ornamental, exótica e, sobretudo, exóticas invasoras 

deverão de todo ser excluídas da proposta. 

11. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 

espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em 

relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, 

inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais 

afetadas. 

12. Deverá contemplar em peça desenhada a solução pormenorizada de recuperação e 

integração dos 2 emboquilhamentos, devendo o segundo ser claramente identificado. 

13. As áreas de acessos propostos manter deverão ser substancialmente reduzidas. 

14. Considerar a colocação de mobiliário rústico – bancos e mesas.  

15. As terras vegetais decapadas em áreas de matos e preservadas em separado deverão ser 

aplicados em exclusivo nas áreas que visem recuperar as áreas anteriormente de matos. 

 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 

O EIA revela que a área proposta para a Mina do Numão não coincide com nenhuma área pertencente à 

Rede Nacional de Áreas Protegidas, ou com qualquer área da Rede Natura 2000, Área Importante para as 

Aves (IBA – Important Bird Areas), sítio Ramsar, ou área da Rede de Reservas da Biosfera. 

Não obstante, é de relevar o facto da área proposta para a Mina se integrar na ZPE-ADV), a cerca de 500m 

da área classificada como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro e, como tal, em área sensível à 

luz do RJAIA. 

Para além disso, o EIA considera que, independentemente da não afetação de áreas classificadas no 

âmbito da conservação da natureza, “o fator ambiental Ecologia assume uma importância relevante no 
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presente estudo de impacte ambiental, dadas que as ações do projeto implicarão a afetação de valores 

naturais”. 

Através dos estudos de caracterização efetuados, em 2017, para o descritor Sistemas Ecológicos, os quais 

incluíram “pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas complementada com prospeções de campo” 
que englobaram registos de contactos diretos e indiretos (indícios) e pontos de escuta, conclui o EIA que 

a área de estudo (“área de concessão mineira e uma envolvente mínima de 50m”) “é dominada por 

vegetação arbustiva com presença de áreas agrícolas de vinha e pomares de oliveiras (Olea europea) e 

amendoeiras (Prunus dulcis). A vegetação arbórea autóctone na área de estudo inclui apenas um 

povoamento de azinheiras e sobreiros e algumas azinheiras dispersas, de pequeno porte. (…) A vegetação 
arbustiva dos matos que surgem em grande parte da área, inclusive no subcoberto de pomares de oliveiras 

e amendoeiras que se encontram abandonados, caracteriza os habitats predominantes na zona de estudo 

e enquadra uma grande diversidade e abundância de espécies”. Para além disso, é ainda de destacar a 
presença de afloramentos rochosos com uma menor cobertura em termos de matos, e uma linha de água 

de escorrência de pequenas dimensões (afluente da Ribeira de Murça), sem vegetação ripícola associada, 

e caracterizada pela presença de espécies vegetais exóticas e oportunistas. 

Como resultado dessa caracterização, destacam-se os seguintes aspetos: 

 Ao nível da flora e comunidades vegetais, foi identificado um habitat natural (5210pt1 – Matagais 

 arborescentes de Juniperus spp.), duas espécies protegidas pela legislação nacional (Quercus 

rotundifolia – Azinheira e Quercus suber – Sobreiro), e ainda uma subespécie endémica de 

Portugal continental e de distribuição restrita à região entre Vila Nova de Foz Côa, Armamar e 

Murça incluindo áreas do Vale do Tua (Digitalis purpurea subsp. Amandiana - Dedaleira); 

 Do total do elenco faunístico potencial para a área de estudo (112 espécies de vertebrados), 8 

espécies encontram-se classificadas com estatuto de ameaça: Criticamente em perigo - Chasco-

preto (Oenanthe leucura) e Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale); Em 

perigo - Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e Lobo (Canis lupus); Vulneráveis - Toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus), Morcego-deferradura- grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-

peluche (Miniopterus schreibersi) e Gato-bravo (Felis silvestres); 

 Do total do elenco faunístico foram confirmadas, em campo, 36 espécies, entre as quais o Chasco-

preto, classificado como Criticamente em perigo e de “distribuição em Portugal Continental 

reduzida a alguns setores dos Vales do Alto Tejo e do Alto Douro e dos respetivos afluentes”; 
 “Os dados de deteção acústica de morcegos apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de 

uma outra espécie ameaçada, o morcego-de-peluche (Vulnerável)”, ainda que esta não tenha sido 

confirmada devido à “semelhança das emissões desta espécie com outras mais comuns”. 

Apesar da consistência da informação constante do relatório síntese, no que respeita ao descritor 

Sistemas Ecológicos, verificaram-se algumas lacunas de informação no EIA, pelo que se procedeu a um 

Pedido de Elementos Adicionais (PEA), no sentido de distinguir e contabilizar as intervenções à superfície 

já realizadas e ainda a realizar; identificar as ações executadas nos 2 anos decorridos entre os trabalhos 

de campo e o início do procedimento de AIA, e atualizar a situação de referência das espécies RELAPE e 

das espécies faunísticas ameaçadas e com potencial de ocorrência na área de estudo; melhor quantificar 

os passados e futuros impactes sobre estas espécies e respetivos habitats; e atualizar informação 

relevante para uma melhor definição de medidas de minimização. 

O Aditamento ao EIA, apresentado nessa sequência, deu resposta satisfatória às questões levantadas, 

com particular rigor na atualização da situação de referência das espécies faunísticas ameaçadas, 

permitindo concluir que: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 86 
Projeto de Execução 

 Com a construção do parque de estacionamento e da parga Sul entre 2017 e o presente, a maioria 

das ações à superfície foi já realizada, restando apenas a construção da parga Norte e das 

instalações de resíduos para rejeitados e para estéreis, num total de 7,59 ha; 

 Apesar da época do ano em que foram realizados os novos trabalhos de campo (fim de outubro 

de 2019), a espécie Chasco-preto foi novamente observada, embora, desta vez, já fora do 

perímetro da área de estudo, acrescentando o aditamento que “O local onde a espécie foi 

observada em 2017 estava sob efeito de alguma perturbação resultante dos trabalhos da mina, 

pelo é natural que o chasco, se aí estivesse a nidificar, possa ter-se afastado. No entanto, ainda 

no perímetro da área de estudo, existem locais de habitat favorável, nomeadamente a zona mais 

sul e sudoeste, apesar de neste estudo não ter sido aí detetada.”; 
 Não foram detetados indivíduos ou indícios de presença das restantes espécies ameaçadas, já 

que, apesar de algumas poderem vir a utilizar a área de estudo de forma ocasional, não 

evidenciam associação específica com os habitats que se observam, e a sua presença não se 

coaduna com as condições de perturbação presentes em parte da área; 

 Foram confirmadas mais 5 espécies de mamíferos terrestes e mais 17 espécies de avifauna na 

área de estudo, mas todas com estatuto “Não preocupante” e “a consulta de fontes secundárias 
adicionais acrescentou 30 espécies de aves potenciais ao elenco específico”, entre as quais “seis 
possuem estatuto de ameaça”: Em perigo - Britango (Neophron percnopterus), Águia-caçadeira 

(Circus pygargus); Vulneráveis- Bútio-vespeiro (Pernis apivorus), Noitibó-cinzento (Caprimulgus 

europaeus), Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin); 

 -A área de estudo possui algumas áreas de habitat passíveis de ser utilizadas e nidificadas por 

Chasco-preto e Chasco-ruivo (vinha, matos e olivais), e a implementação das restantes ações à 

superfície implicará a ocupação de cerca de 8,6% (7,29ha) dessas áreas; 

 As ações realizadas entre 2017 e o presente, e as ainda a realizar à superfície, não afetaram nem 

irão afetar qualquer espécie RELAPE, nem o povoamento de quercíneas, a área de habitat natural 

5210pt1 –Matagais arborescentes de Juniperus spp., ou a área de Dedaleira presentes na área de 

estudo, “estando a estrutura de projeto mais próxima (Instalação de Resíduos Estéreis, estrutura 

a construir) a um dos núcleos de azinheiras (Quercus rotundifólia) a mais de 20m de distância”. 

Atendendo a que uma parte da área de concessão já se encontra artificializada pelas ações inerentes aos 

trabalhos de prospeção e pesquisa, o EIA considera que “escavações, remoção do substrato e 
implementação de uma área de aterro para depósito de rejeitados constituirão as ações e atividades de 

projeto com efeitos adversos na componente Ecologia”, acrescentando que estas ações implicarão efeitos 
negativos em “algumas áreas de matos, sobre a linha de água, nos limites da área com Quercíneas e sobre 

áreas agrícolas”. 

Deste modo, o EIA assume que o projeto, pela afetação de áreas naturais com comunidades típicas da 

região e pelo aumento do grau de artificialização da área, promoverá alguma perda de diversidade. 

Contudo, em relação à flora, salienta que os habitats e biodiversidade florística inventariados, incluindo 

as espécies RELAPE (Dedaleira, Sobreiro e Azinheira), que não serão diretamente afetados pelo projeto, 

“não são exclusivos da área a concessionar” e encontram-se “bem representadas na envolvente”. 

Por seu turno, no que respeita à fauna, o EIA identifica como principais impactes a “alteração ou 

destruição de biótopos, perturbação dos locais de reprodução, alimentação ou repouso e morte acidental 

direta ou indireta de indivíduos”. Ainda assim, é referido que a área de estudo, com exceção para o 

Chasco-preto e para o Chasco-Ruivo, cujas populações se encontram em declínio, e espécies para as quais 

a área de estudo oferece condições adequadas à sua ocorrência, “de um modo geral (…) não é expectável 
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que esta tenha especial interesse para a conservação de comunidades faunísticas com estatuto de 

conservação desfavorável”. 

Note-se que, tanto os abrigos de morcegos de importância local, regional e nacional, como as alcateias de 

Lobo foram descritos, no EIA, como estando localizados fora da área de influência direta do projeto, a 

mais de 10km e 20km, respetivamente, e que a possível ocorrência de Lobo e de Gato-bravo na área de 

estudo foi descrita como “irregular” e de “carácter pontual”, respetivamente. 

Por outro lado, as ações ainda a desenvolver à superfície ocuparão áreas que “se localizam já na 

adjacência ou estreita proximidade com outras áreas já artificializadas” e que, apesar de se constituírem 
como biótopos adequados para o Chasco-preto, “apresentam já uma perturbação considerável, não se 

encontrando assim entre as manchas de habitat com maior qualidade para a espécie na área de estudo”. 

Para além disso, o aditamento ao EIA acrescenta que “existem habitats semelhantes e alternativos para a 
espécie na envolvente próxima ao projeto”, onde aliás o Chasco-preto foi observado durante as 

prospeções de campo de outubro de 2019, apesar dos trabalhos da mina. 

No âmbito da consulta a entidades externas, foi recebido o parecer do ICNF, que é de sentido favorável 

condicionado. Considerando o teor da pronúncia deste Instituto, e a sua relevância em matéria de 

conservação da natureza, deverão acolher-se as medidas expostas no referido parecer, e que abaixo se 

integram. 

Face ao exposto, e considerando a especial importância do Chasco-preto (espécie criticamente em perigo 

confirmada em campo), enquanto valor natural relevante na área a intervencionar, o EIA prevê um 

conjunto de medidas de minimização, tanto de carácter geral, como específicas, para a minimização de 

impactes sobre essa espécie, que deverão constar da DIA, de acordo com as respetivas fases do projeto, 

e com as retificações e medidas adicionais que se propõem, em articulação com o parecer emitido pelo 

ICNF, minimizando também os impactes sobre as restantes espécies com estatuto de ameaça e de 

potencial ocorrência na área de estudo. 

O EIA prevê ainda a implementação gradual de um Projeto de Recuperação Paisagística (PRP), no sentido 

de reverter alguns dos impactes identificados, salientando que “se o sucesso e as boas práticas da 

recuperação forem assegurados, serão criadas as condições para o restabelecimento e manutenção das 

comunidades presentes a nível local e regional”. 

Fase de exploração 

 Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando e sinalizando as 

áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de 

veículos), as zonas limítrofes. As sinalizações só deverão ser removidas após finalização das 

respetivas intervenções; 

 Sempre que possível, aproveitar acessibilidades pré-existentes em detrimento da construção de 

acessos adicionais; 

 Sinalizar os trajetos a utilizar pelos veículos e equipamentos, interditado a circulação e o 

aparcamento fora dos acessos e dos locais para tal definidos; 

 Medida adicional - Limitar a velocidade de circulação dentro dos acessos e locais definidos para o 

efeito, de modo a evitar o atropelamento de espécies faunísticas; 

 Limitar, sempre que possível, a circulação de veículos alheios à obra e à laboração da mina. 

 Medida adicional (ICNF): Caso seja instalada uma linha elétrica esta deverá ser enterrada. 

 Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 

trabalhos, nomeadamente através da sinalização e balizamento das áreas e exemplares isolados 
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de Azinheira e Sobreiro, da área de Dedaleira e da área de habitat natural 5210pt1 – Matagais 

arborescentes de Juniperus spp., que não devem ser afetadas por qualquer ação do projeto; 

 Medida adicional – Salvaguardar todos os espécimes arbóreas e arbustivas autóctones que não 

perturbem a execução da obra, assinalando-os previamente ao início dos trabalhos, para o efeito. 

 As sinalizações só deverão ser removidas após finalização das respetivas intervenções; 

 Medida adicional – Sempre que possível, transplantar para a envolvente próxima do projeto em 

condições de habitat semelhantes, ou utilizar na implementação do Plano de Recuperação 

Paisagística os exemplares arbóreos autóctones que não possam ser mantidos; 

 Proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo com maior índice de 

matéria orgânica para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística; 

 Implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, 

nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha 

e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência 

de acidentes e contaminações; 

 Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas 

e de ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

 Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, 

garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 

 Isolar/conter e inspecionar periodicamente o aterro de estéreis, de modo a prevenir possíveis 

escorrências de águas contaminadas para as linhas de água adjacentes; 

 Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da mina acerca das normas e cuidados 

 a ter em consideração no decorrer dos trabalhos, nomeadamente: 

 sensibilizando para a não colheita ou danificação de espécimes vegetais, realçando o valor 

ecológico da flora, da vegetação e dos habitats; 

 sensibilizando para o respeito pelos animais silvestres presentes na área e alertando para 

o risco de atropelamento de espécies, nomeadamente de mamíferos carnívoros, 

sobretudo na época de outono/inverno; 

 alertando para a possível ocorrência de algumas espécies em risco, sobretudo no que 

respeita ao Chasco-preto, e fornecendo informações/formações sobre essas espécies 

para que as eventuais ocorrências possam ser detetadas e comunicadas à equipa 

responsável pela elaboração do Programa de Monitorização de Chasco-preto (Oenanthe 

leucura); 

 Evitar as ações de desmatação e decapagem durante a época de reprodução do Chasco-preto 

(essencialmente de fevereiro a junho); 

 Evitar a destruição de muros de perda e/ou de socalcos. Em caso de necessidade de afetação 

deste tipo de estruturas, promover a sua substituição em áreas adjacentes à área de concessão, 

com características semelhantes; 

 Promover a monitorização dirigida ao Chasco-preto, com o objetivo de identificar as necessidades 

ecológicas desta espécie na área de estudo e sua envolvente, para aferir os impactes estimados e 

identificar a eventual necessidade de definir e implementar ações de gestão de habitats; 

 Medida adicional (ICNF): Realizar, numa fase inicial do projeto, o censo de casais de Chasco-preto, 

realizando uma cartografia detalhada dos casais/ninhos. Com base nesta informação, deverá ser 

implementado um programa de monitorização desta espécie, com avaliação da situação 

nidificante e dos impactes do projeto até 5 anos após a entrada em exploração. O relatório do 

censo inicial e os relatórios anuais de monitorização deverão ser submetidos ICNF; 
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 Medida adicional: Evitar o decorrer de trabalhos e a circulação de veículos e equipamentos 

durante a noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes do pôr-do-sol e 

uma hora depois do nascer do sol); 

 Medida adicional: Assinalar e vedar as áreas a recuperar de imediato e ao longo da fase de 

exploração, interditando a passagem a terceiros, bem como a trabalhadores e 

máquinas/equipamentos não afetos a esses trabalhos. 

Fase de desativação 

 Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas passíveis 

de serem removidas (eventuais fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósitos 

de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final; 

 Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente procedendo às necessárias 

diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na 

sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

 Executar na íntegra todas as medidas e ações previstas no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística; 

 Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração mineira são 

devidamente recuperadas, de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística definido, 

procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo 

possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente; 

 Utilizar vegetação na recuperação paisagística que respeite o elenco florístico da região, 

nomeadamente, utilizando plantas já referidas no relatório, que se incluem no habitat de matos, 

nomeadamente: 

 a Azinheira (Quercus rotundifolia); 

 o Zimbro (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus); 

 a Roselha (Cistus albidus); 

 o Sargaço (Cistus monspeliensis); 

 o Trovisco (Daphne gnidium); 

 a Giesta-branca (Cytisus multiflorus); 

 o Piorno-amarelo (Retama sphaerocarpa); 

 o Rosmaninho (Lavandula pedunculata). 

 

 Medida adicional (ICNF) - O Plano Geral de Recuperação Paisagística deverá prever a promoção 

da regeneração natural, a plantação (incluindo retanchas) e manutenção de exemplares de 

Zimbro Juniperus oxycedrus (de proveniência local), em 50% da área a renaturalizar, com uma 

densidade de 500 exemplares por hectare. 

 Medida adicional: Assinalar e vedar as áreas em recuperação, interditando a passagem a terceiros, 

bem como a trabalhadores e máquinas/equipamentos não afetos a esses trabalhos; 

 As áreas em recuperação deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir que são criadas as 

condições para o normal desenvolvimento do habitat natural. Desta forma, propõem-se o 

adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas 

de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de recuperação natural. 

  

Conclusão 

Face à localização do projeto numa área com algum potencial ecológico e com características favoráveis 

à presença de algumas espécies com estatuto de conservação desfavorável, prevê-se que a sua 
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implementação possa vir a causar alguns impactes significativos, para além dos eventualmente já 

provocados durante fase de prospeção da mina. 

Em termos ecológicos, destaca-se a presença confirmada de uma espécie criticamente em perigo – o 

Chasco-preto –, a qual exigirá uma rigorosa monitorização, que poderá levar a futuro ajuste de medidas 

de minimização, ou à delineação de medidas adicionais e de condicionantes ao projeto. 

Nesse sentido, considera-se que o presente EIA reúne condições para a emissão de parecer favorável no 

âmbito do descritor Sistemas Ecológicos, condicionado à imprescindível implementação das medidas de 

minimização e do programa de monitorização propostos e descritos no presente parecer. 

 

ALTO DOURO VINHATEIRO E ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO 

A área afeta ao estabelecimento mineiro situa-se integralmente na Zona Especial de Proteção do Alto 

Douro Vinhateiro (ZEP-ADV), localizando-se a 500m da área classificada do Alto Douro Vinhateiro (ADV) 

integrada, desde 2001, na lista do Património da UNESCO, como Património Mundial, na categoria de 

Paisagem Cultural e Evolutiva Viva. 

De acordo com a UNESCO, proteger e gerir o Alto Douro Vinhateiro (ADV), nomeadamente os atributos 

que lhe conferem Valor Universal Exceciona (VUE)l, é uma tarefa bastante complexa, considerando o 

tamanho da área classificada e da respetiva zona de proteção, bem como a diversidade de entidades 

envolvidas e o elevado número de proprietários e partes interessadas.  

Esta paisagem é um mosaico diversificado de culturas, bosques, cursos de água, assentamentos e edifícios 

agrícolas, organizados como quintas (grandes propriedades) ou casais (pequenas propriedades). Desde o 

século XVIII que o seu principal produto, o vinho do Porto, é mundialmente famoso pela sua qualidade. 

Esta longa tradição de viticultura produziu uma paisagem cultural de grande beleza que reflete sua 

evolução tecnológica, social e económica, e que ainda é lucrativamente cultivada de maneira tradicional 

pelos proprietários tradicionais.  

A paisagem do ADV é um todo que está em constante evolução: no presente apresenta novas formas de 

terraço que refletem a disponibilidade de novas tecnologias.  

A inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista de Património Mundial obedeceu aos seguintes critérios: 

Critério (iii): A região do Alto Douro produz vinho há quase dois mil anos e a sua paisagem foi 

moldada pelas atividades humanas.  

Critério (iv): Os componentes da paisagem do Alto Douro são representativos de toda a gama de 

atividades associadas à vinificação - terraços, quintas, aldeias, capelas e estradas.  

Critério (v): A paisagem cultural do Alto Douro é um excelente exemplo de uma região tradicional 

de produção de vinho europeia, refletindo a evolução desta atividade humana ao longo do tempo. 

Para este projeto, foi definida uma área de estudo num raio de 5km, sendo que a área afeta à Mina é 

constituída pela área de lavra do depósito mineral (em subterrâneo), bem como pelas zonas das 

instalações sociais e de apoio, salientando-se, que atualmente já se encontram executadas grande parte 

destas infraestruturas. 

Face à localização deste projeto em área da ZEP-ADV foi solicitado, em sede de Pedido de Elementos 

Adicionais, a apresentação de um Estudo de Impacte Patrimonial a desenvolver ao abrigo das orientações 

do “International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)”. 
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Decorrente desta solicitação, o proponente apresentou no Aditamento (Anexo XXIV), um estudo 

designado de “Alto Douro Vinhateiro – Avaliação de Impacte Patrimonial” (AIP), cuja avaliação de 
impactes se baseou no cruzamento das orientações do ICOMOS e da metodologia proposta no “Estudo 

de Avaliação de Conservação Bem Alto Douro Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva e Viva”, por 
Andresen, T. e Rebelo, J. (2013). 

Este, nas suas linhas gerais, preocupa-se essencialmente com a avaliação dos impactes paisagísticos no 

bem classificado, referindo que na «elaboração do Estudo de Impacte Patrimonial foi considerada a 

informação relevante dispersa no EIA e seu Aditamento de forma a caraterizar-se os atributos naturais e 

culturais que conferem Valor Universal Excecional à Zona de Especial Proteção do Alto Douro Vinhateiro, 

Património Mundial».  

A Avaliação de Impacte Patrimonial (AIP) visou assim avaliar efetivamente o impacte da Mina de Numão 

sobre o Valor Universal Excecional do Alto Douro Vinhateiro. Procurou percecionar com clareza que parte 

do bem ADV e da sua ZEP poderá ser afetada quantitativa e qualitativamente - o que se manterá e o que 

poderá ser alterado na sequência da implantação definitiva do projeto e o que poderá ser recuperável e 

perdido após a desativação. Perspetivar ainda o que poderá ser salvaguardado, recuperado ou ainda 

valorizado e concluir sobre o impacte da Mina de Numão sobre o Valor Universal Excecional do Alto Douro 

Vinhateiro.  

A AIP refere, que os atributos que conferem Valor Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro – 

Património Mundial e Monumento Nacional –, se encontram diretamente relacionados com os atributos 

aplicáveis à autenticidade e integridade que permitam apreciar o estado do bem.  

Este conjunto vasto de atributos encontram-se presentes na totalidade de área inscrita na lista de 

Património Mundial como Paisagem Cultural, e que correspondem aos seguintes (pp. 21-22):  

 Atributos Culturais - a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, os socalcos e 

os muros em xisto, os povoados, as quintas e casais, as vias de acesso e rodovias, o caminho-de-

ferro e a navegabilidade do Douro, as diferentes tipologias de plantio da vinha, os antrossolos e a 

conservação da água, o padrão da paisagem;  

 Atributos Naturais - a geomorfologia complexa, a escassez de solo fértil e de água, as vertentes 

abruptas, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e culturas mediterrânicas, a 

diversidade do património genético vitícola, a diversidade de habitats, a luz, as cores, os odores, 

o rio Douro e seus afluentes.  

Merece particular assim atenção a posição do Projeto em relação à Paisagem Cultural classificada do Alto 

Douro Vinhateiro. Esta classificação tem como foco principal as construções associadas à instalação de 

vinhas nas margens do rio Douro, mas visa também proteger outras realidades culturais, coevas daquela 

atividade produtiva ou anteriores a ela, onde se incluem além dos elementos construídos, os sítios de 

interesse arqueológico. A Mina de Numão situa-se fora daquela paisagem, mas está abrangida pela sua 

Zona Especial de Proteção.  

O Projeto da Mina de Numão localiza-se na proximidade da paisagem de referência de "Freixo de Numão" 

que se estende ao longo do rio Douro, abrangendo, na margem direita os concelhos de Torre de Moncorvo 

e Carrazeda de Ansiães, e na esquerda o concelho de Vila Nova de Foz Côa. Nesta paisagem, a grande 

percentagem de ocupação do solo corresponde ao património natural, constituído por manchas de matos 

e matas, nas zonas de cumeada, alguns povoamentos florestais e a extensa galeria ripícola da margem 

esquerda do Douro. Tem também forte expressão o olival e o amendoal, que nas cotas mais baixas 

alternam com a vinha, plantada em patamares e socalcos. Alguns pomares de citrinos, em especial de 
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laranjeiras, que surgem próximos da linha de água, fazendo vizinhança com estruturas de acostagem das 

quais se destaca o cais de Freixo de Numão. 

Refira-se que a maioria das infraestruturas mineiras, já construídas ou a construir, se situa num vale, 

aberto a Leste, que encaixa drenagem afluente da ribeira de Murça, não sendo por isso inter visíveis com 

o rio Douro. Apenas as instalações de Resíduos se situam em posição sobranceira à margem esquerda da 

referida ribeira. 

A AIP refere que o "Plano de Monitorização do Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva e Viva" 

assenta na monitorização de quatro dimensões, designadamente: processos de tutela, atividades 

económicas, comunicação e paisagem. Dada a impossibilidade de monitorizar a evolução da totalidade 

do ADV no que diz respeito à paisagem, o plano identificou dez paisagens de referência (locais de 

amostragem), representativas do caráter da paisagem do ADV e consequentemente dos respetivos 

atributos de Autenticidade e Integridade. 

Na AIP foi realizada uma descrição do ADV numa perspetiva de evolução histórica, sendo efetuada a 

caraterização da paisagem, identificando os atributos de autenticidade e integridade que contribuíram a 

Declaração de Valor Universal Excecional (VUE) do ADV. Cumulativamente, foi apresentada cartografia 

com a localização do projeto sobre os limites da área do ADV e da respetiva ZEP-ADV, bem como sobre a 

cartografia constante da Candidatura do ADV a Património Mundial. 

Numa primeira fase, identificaram e descreveram os atributos naturais e culturais, que justificaram a 

classificação do ADV como Património Mundial, explicando de que forma estes atributos se materializam 

na paisagem da área da Mina de Numão, sendo este: 

ATRIBUTOS NATURAIS 

a) Os vales encaixados e os declives acentuados (relevo): analisam a alteração do relevo à superfície 

como resultado das operações de desmonte e deposição de materiais, bem como a remoção da 

camada superficial de solo. Relacionam a orografia natural do território com a capacidade de 

absorção visual da mina e de que forma as diversas estruturas do projeto terão impacte visual 

sobre a área de estudo. 

b) Solos: referem as ações de decapagem, remoção e impermeabilização como geradoras de 

impactes pouco importantes. Salientam, ainda, a ação positiva do plano de lavra prever a 

preservação dos solos em pargas. 

c) A precipitação reduzida e a escassez da água: identificação das alterações introduzidas sobre duas 

linhas de água devido à localização das instalações para resíduos de estéreis e rejeitados. Este 

facto, provocou o emanilhamento e a alteração do próprio traçado das linhas de água, bem como 

a destruição da respetiva vegetação associada. Preveem para estas linhas de água a sua 

renaturalização tanto quanto possível. Referem ainda a captação de água no rio Douro estar 

prevista apenas nas situações de insuficiência de água nos furos, e que será realizada por 

autotanque, enquanto não for instalada a ligação à rede pública. 

d) Diversidade dos habitats naturais e das culturas mediterrânicas (a vinha, a oliveira e a 

amendoeira): identificaram duas espécies legalmente protegidas na área da mina (sobreiros e 

azinheiras) bem como registaram a presença duma subespécie endémica de Portugal Continental 

- Digitalis purpurea subsp. amandiana. A área da mina, segundo o AIP, é essencialmente 

dominada por vegetação arbustiva (matos e matos com afloramentos rochosos), com presença 

de áreas agrícolas de vinha, olival e amendoal. A vegetação arbórea autóctone inclui apenas um 

povoamento de azinheiras e sobreiros e algumas azinheiras dispersas, de pequeno porte que se 

localizam nas áreas limítrofes da Mina. 
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É expõe, o AIP, que o habitat que sofrerá maior afetação pela construção das estruturas do projeto será a 

vinha, ao qual se seguem o pomar, os matos com afloramentos rochoso, os matos e as áreas 

artificializadas. Concluem este ponto referindo que, com a implantação do projeto decorrerá um aumento 

do grau de artificialização, com destruição de vegetação, sendo que a perda de biodiversidade poderá 

sentida apenas a nível local. Por outro lado, entendem que após a desativação da mina e com a 

implementação das medidas de recuperação a biodiversidade venha a aumentar. 

e) Presença dominante da vinha: a área de intervenção inclui áreas de vinha, olival e amendoal, que 

se encontram em estando prevista a sua reposição no plano de recuperação paisagística. 

f) O efémero na paisagem - luz e cor, som e silêncio, e os cheiros: consideram que a implantação da 

Mina implica uma alteração nestes elementos, durante o período de concessão em especial a 

nível de sons e vibrações. Entendem, também, que a configuração orográfica da envolvente da 

Mina influencia a capacidade de absorção visual, e no baixo número de recetores sensíveis, pelo 

que a perturbação será praticamente impercetível a partir da área do ADV. 

 

ATRIBUTOS CULTURAIS 

a) Padrão na paisagem: dominado essencialmente por manchas de matos, havendo também alguma 

expressão do olival alternando com a vinha, plantada em patamares. Em termos de património 

arqueológico, vem referido no AIP, que na Mina não se identificaram ocorrências de relevante 

interesse. Contudo, no decurso dos trabalhos de acompanhamento arqueológico foi identificado 

um conjunto de elementos patrimoniais vernaculares de cariz agrícola. Entre essas ocorrências 

destacam a presença de socalcos agrícolas, estruturados em muro de pedra seca, em encosta de 

elevada pendente, situada a noroeste e fora da incidência direta do Projeto. Conservam-se ainda, 

pelo menos, quatro socalcos de vinha abandonada, em encosta sobranceira à Mina. Destacam 

que estas ocorrências patrimoniais não serão alvo de destruição. 

Referem ainda que o mosaico paisagístico já se encontra alterado, e que nos locais onde ainda ocorrerá 

intervenção ao nível de movimento de terras de maior magnitude (construção das instalações de resíduos 

de estéreis e rejeitados), a configuração proposta no Plano de Lavra da Mina e respetivo PARP, prevê a 

construção de patamares ao longo das encostas, com um desenho e conceção semelhante aos patamares 

do Douro Superior, o que compensará de certo modo a destruição dos patamares de vinha previstos 

durante as operações. 

b) Povoados: As povoações mais próximas da Mina do Numão são: Seixas (I800m), Mós (I700 m), 

Murça e Freixo de Numão (1400m e 1500 m, respetivamente). Devido à sua localização 

topográfica apenas parte do aglomerado de Murça terá visibilidade para a instalação de resíduos 

de rejeitados a construir. 

c) Acessibilidade - o rio e o caminho-de-ferro: Segundo o AIP apenas alguns troços dos acessos (EN 

324) é que possuem acessibilidade visual para as componentes da Mina. Referem ainda que, dado 

o número máximo de trabalhadores (120) previsto para a Mina assim como a movimentação de 

veículos pesados associados à expedição de minério (4 veículos pesados por dia) é expectável um 

aumento de veículos a circular nas vias de acesso. Apesar de preverem a possibilidade de se 

gerarem algumas dificuldades no seu fluxo local, entendem que, face às caraterísticas das vias, 

estão garantidas as questões de segurança. Referem ainda que os acessos serão alvo de 

manutenções periódicas, especificamente a EN 324, por forma manter as atuais condições de 

transitabilidade. 
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d)  Referências na paisagem - As quintas e os casais: na área de estudo definida para a Mina foram 

identificadas 18 Quintas tendo sido elaborada uma ficha de identificação e caracterização de cada 

uma delas. De acordo com o exposto na AIP, as componentes da Mina serão, de um modo global, 

pouco percetíveis e apenas parcialmente visível de 3, das 18 Quintas identificadas. A Quinta mais 

próxima da área da Mina é a do Lubazim que dista 3km, verificando-se ainda que a Mina é visível 

a partir de outras duas, a Quinta da Mela e a Quinta do Redoido, afastadas cerca de 4km da Mina. 

 

 O sagrado: a AIP identifica alguns pontos de visibilidade notável, como é o caso dos miradouros 

de Sta. Bárbara e de S. Martinho, que possuem acessibilidade visual sobre toda área em estudo. 

Todavia, referem que estes não se inserem na bacia visual das infraestruturas mineiras, geradoras 

de um impacte visual negativo mais significativo. Salientam que apenas na estrada que faz a 

ligação entre Seixas e a Capela de S. Martinho, existe um ponto a partir do qual é possível 

observar-se com elevada amplitude visual a área da Mina. 

 Os muros: existem alguns muros de pedra seca na área da Mina que, embora não se localizem 

numa área a artificializar, identificam a necessidade de se proceder ao seu levantamento 

topográfico, não prevendo, contudo, a sua destruição. 

 

Entende-se assim que, para cada um destes atributos, é feita uma descrição de como o projeto interfere 

sobre estes, identificando os impactes previstos nos atributos que conferem VUE à paisagem do ADV. 

Para além disso, tendo em consideração a metodologia proposta, e face à proximidade evidenciada com 

a área da Mina, realizaram uma descrição da Paisagem de Referência de “Freixo de Numão” (PRFN), 

definida no Plano de Monitorização do ADV, com alusão ao seu caráter, identificação dos atributos 

naturais e culturais que conferem VUE à paisagem do ADV presentes naquela “Paisagem de Referência”, 
e que se traduzem na ocupação do solo. Assim, e de acordo com AIP, os atributos a considerar são os 

seguintes: 

 Da ocupação do solo: a vinha, o olival e o amendoal, outras culturas, matos e matas, galerias 

ripícolas, os povoamentos florestais, as áreas sociais, o rio e as estradas e caminhos; 

 Da armação do terreno: vinhas em socalcos, em patamares, ao alto ou sem armação; 

 Do património natural: matos e matas, galerias ripícolas, povoamentos florestais, estradas e 

caminhos, áreas sociais e rio. 

Foi ainda efetuada uma adequação dos atributos que conferem VUE à PRFN aos atributos presentes na 

paisagem da Mina de Numão, de acordo com a seguinte tabela: 
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Fonte: Aditamento - Avaliação de Impacte Patrimonial 

A partir desta proposta de atributos e da análise realizada no estudo, efetuaram a quantificação dos 

atributos existentes, antes e após a instalação experimental da Mina de Numão, tendo posteriormente 

sido proposto um zonamento desta paisagem. 

Os principais atributos que serão destruídos entre o momento da Exploração Experimental e o momento 

da Exploração Definitiva são áreas de vinha (4,85ha), olival (1,53ha) e matos rasteiros, num total de 

0,87ha. Será ainda realizada a renaturalização da linha de água intervencionada na exploração 

experimental e que se encontra atualmente entubada, o que se traduzirá num aumento da galeria ripícola, 

bem como proceder à implementação do arranjo paisagístico da lavaria e a plantação de uma cortina 

arbórea ao longo dos locais com maior impacte visual. Está previsto no plano de lavra que se procederá, 

de imediato, à recuperação paisagística das duas escombreiras atualmente existentes. 

No EIA foram analisados os impactes gerados pela implementação do projeto sobre a paisagem do ADV e 

respetiva ZEP, tendo sido consideradas duas fases de projeto a que correspondem ações e afetações 

distintas: 

1. Fase de exploração – correspondente à fase de extração do depósito mineral, com posterior 

enchimento das galerias, travessas e painéis; 

2. Fase de desativação/desmantelamento – correspondente ao abandono da lavra e à respetiva 

recuperação. 

Naquele documento foi apresentada uma matriz síntese de impactes, com identificação das ações a 

ocorrer para a implementação do projeto, bem como um conjunto medidas de minimização. 
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Fonte (EIA) 

Assim, numa primeira fase, seguindo as orientações do ICOMOS, a avaliação incidiu sobre os atributos 

que conferem VUE ao ADV, tendo, genericamente, sido explicitados os impactes gerados pelas diversas 

ações e operações a realizar para implementação do projeto, sobre estes, não só dentro da área da Mina, 

mas também em área exterior (área de estudo de 5km), o que se traduz nos impactes, principalmente 

visuais, a partir do ADV. 

Foi apresentada, no AIP, uma matriz síntese dos impactes identificados para a paisagem da ZEP e do ADV, 

com a sua classificação e hierarquização, utilizando os mesmos parâmetros e classes adotados no EIA: 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 97 
Projeto de Execução 

 

Fonte: Aditamento (Avaliação de Impacte Patrimonial) 

 

 

 

Numa segunda fase, foi apresentada a Magnitude e o Sentido da Mudança expectável, recorrendo à 

metodologia prevista para monitorização do Bem ADV no documento “Avaliação do Estado de 

Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro”. 

Assim, tendo por base os atributos que conferem VUE à PRFN, realizaram uma análise mais detalhada 

sobre a evolução do uso do solo na área de intervenção da Mina, apresentando o mapeamento e 

quantificação dos atributos, sendo realizado um estudo comparativo em três momentos distintos: antes 

da concessão experimental (2015), após a concessão experimental (até 2019), e após a implementação 

do projeto da Mina (Exploração definitiva). 
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Fonte: Aditamento (Avaliação de Impacte Patrimonial) 
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De acordo com o AIP, comparando o momento prévio da instalação da Mina com a implantação de todas 

as componentes necessárias à exploração definitiva, conclui-se que há um acréscimo de 15,61ha de áreas 

artificializadas, sendo que os principais atributos destruídos são os matos (rasteiros) e as vinhas (vinhas 

com menos de 20 anos). 

Quanto ao Sentido da Mudança, entre 2015 e a atualidade, vem referido que é globalmente negativo e 

incompatível com os critérios de Autenticidade e Integridade do ADV, uma vez que há uma perda de 

atributos com VUE. No entanto, esclarecem que praticamente a totalidade dos atributos destruídos 

ocorreu para possibilitar o normal funcionamento durante o período de exploração experimental, sendo 

que as alterações necessárias para a exploração definitiva (construção da instalação de resíduos de 

inertes, de rejeitados, da parga e do edifício de apoio), se traduzem num aumento de cerca de 8ha face a 

área já artificializada, valor não considerado (no estudo), significativo, face à escala da área de intervenção 

e da ZEP. 

A AIP (Aditamento, Anexo XXIV) apresenta uma síntese das alterações propostas pelo projeto da Mina de 

Numão, verificando-se que a maioria das infraestruturas superficiais necessárias para a exploração 

definitiva já se encontram maioritariamente implantadas e operacionais.  

A AIP destaca o sistema de drenagem proposto pelo projeto, que inclui a definição de traçados 

alternativos, predominantemente a céu aberto, para troços específicos das duas principais linhas de 

água/drenagem natural existentes. Para este efeito, são definidas implantações dos novos canais de 

drenagem compatíveis com a exploração mineira. Adicionalmente, são contempladas ainda duas valetas 

de drenagem, que recolhem as águas provenientes da encosta a norte/noroeste, conduzindo-as até ao 

troço da principal linha de água que se pretende renaturalizar, e cujo traçado será desviado, evitando 

desta forma a eventual contaminação das mesmas. 

Quanto ao risco de rutura ou de derrame, nomeadamente da bacia de rejeitados da lavaria e das 

escombreiras, e os eventuais impactes no Valor Universal Excecional do bem classificado como Património 

Mundial, o Aditamento refere que os «rejeitados serão depositados nas instalações de resíduos a seco, 

tendo um teor em água inferior a 20 %», referindo que os meandros da Ribeira de Murça e o relevo 

acentuado facilitariam a confinação de um derrame crítico à bacia hidrográfica da mesma. Salienta que 

derrames menores «serão facilmente observáveis por um programa de monitorização adequado, e 

embora poderão ter impactes relevantes no aquífero local não serão mensuráveis à escala do Bem 

Classificado».  

De acordo ainda com o Aditamento ao EIA, o Plano de Recuperação Paisagística da área da mina que é 

concomitante com as restantes operações a desenvolver na mina. É apresentada «peça desenhada que 

define o Plano Geral de Recuperação Paisagística das operações a desenvolver à superfície consta do 

Desenho 7 e que se apresenta novamente neste Aditamento no anexo XXVI», sendo a «recuperação das 

escombreiras é concomitante com a sua execução».  

A AIP quanto ao mencionado PRP - Plano Geral de Recuperação Paisagística, refere que este destaca a 

lavaria e as instalações de resíduos (estéreis e rejeitados) como os elementos que terão maior impacto 

visual e, que este procura minimizar as consequências decorrentes da sua laboração e desativação, 

visando restabelecer a paisagem intervencionada.  

De acordo com a AIP, a avaliação e ponderação dos impactes efetuada baseou-se numa visão geral 

integrada e holística, abrangendo toda a área afeta à atividade mineira, e permitiu avaliar e concluir que 

o projeto da Mina de Numão, embora se localize na proximidade do Alto Douro Vinhateiro, não coloca em 

risco os atributos de autenticidade e integridade que lhe conferem Valor Universal Excecional uma vez 

que, conforme se transcreve (p. 120):  
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 A bacia visual da Mina de Numão é maioritariamente fechada, sendo a sua influência sobre o Alto 

Douro Vinhateiro de baixa amplitude;  

 O impacto visual da Mina de Numão é praticamente impercetível a partir do território classificado 

como Património Mundial, se considerarmos o papel preponderante da vegetação na diminuição 

da exposição visual da paisagem, o que pode ser facilmente comprovado numa visita ao local;  

 Verifica-se que não há destruição de valores paisagísticos com significado histórico ou valor 

ecológico, nomeadamente áreas de armação tradicional do terreno e formações vegetais pre-

climácicas e climácicas autóctones;  

 Constata-se que na área do projeto, a superfície, já se encontram instaladas diversas 

infraestruturas mineiras, nomeadamente, a britagem, a unidade de beneficiação e tratamento do 

material explorado (lavaria) e outros anexos mineiros, como as bacias de decantação, as oficinas 

e os escritórios. A restante área mineira superficial encontra-se ocupado maioritariamente por 

matos. Na envolvente próxima o use do solo é ocupado, maioritariamente, por vinhas, matos e 

olivais;  

 Durante a fase de construção das componentes mineiras necessárias para a exploração definitiva, 

as áreas a superfície que serão intervencionadas são, relativamente reduzidas quando 

comparadas com as áreas já artificializadas durante a exploração experimental e com a área total 

afeta à exploração, que ficara maioritariamente preservada, uma vez que a exploração ocorrera 

em subterrâneo; 

 O plano de lavra contempla um conjunto de medidas mitigatórias que visam a recuperação 

paisagística da área durante a exploração e após a desativação.  

Sublinha, que a área onde a Mina de Numão se localiza não se encontra classificada como Património 
Mundial, implantando-se antes na sua Zona Especial de Proteção / zona tampão do bem.  
 
De acordo com os critérios de avaliação propostos pelo ICOMOS (2011) o impacte da construção e da 
exploração da mina de Numão sobre a Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, podem considerar-se 
na generalidade diretos, negativos e certos, mas pouco significativos. Já sobre a ZEP, estes variam entre o 
pouco significativo e o significativo. 

Refira-se ainda que são previstos impactes positivos decorrentes da renaturalização, embora parcial, das 

linhas de água anteriormente afetadas, bem como da implantação do projeto de recuperação paisagística. 

Por outro lado, apesar de não referido na AIP, considera-se que existe um impacte positivo ao nível 

populacional, com a criação de novos postos de trabalho. 

De acordo com o Aditamento ao EIA, não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos, gerados por 

outros projetos, infraestruturas ou ações existentes ou previstas, que se localizem ou atravessem a área 

de Estudo. No entanto, em sede de Elementos Complementares, é referida a existência de um projeto de 

maior expressão visual, o qual se encontra associado à produção e transporte de energia (Linha de Muito 

Alta Tensão Armamar - Lagoaça a 400 kV e desvio das Linhas Associadas) mas que, dado o seu perfil linear, 

não se prevê uma contribuição significativa para a ocorrência de impactes negativos cumulativos. 

No EIA foi apresentado um conjunto de medidas de minimização caráter geral que se consideram 

adequadas. No entanto, no âmbito do AIP, foram elencadas outras ações e medidas adicionais (Gerais e 

Especificas), que visam contribuir para a salvaguarda e valorização da paisagem da Mina de Numão e sua 

envolvente, designadamente: 

MEDIDAS GERAIS 

1. Criação de um plano de monitorização da paisagem da Mina de Numão, tendo por base, a área 

de influência estudada no EIA (5km). 
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2. Implementação das medidas de valorização e recuperação paisagística sejam acompanhadas, 

obrigatoriamente, por um arquiteto paisagista. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1. Sugerem que ao longo dos caminhos existentes e propostos haja a plantação de bordaduras 

(oliveiras, figueiras, amendoeiras, ciprestes). Devem ser realizados planos de plantação ajustados 

à situação existente tendo por base levantamentos topográficos atuais; 

2. Levantamento e registo dos muros de pedra existentes na área da Mina de Numão, bem como, a 

sua recuperação e manutenção; 

3. Todos os muros a serem construídos devem privilegiar os materiais locais, optando por soluções 

caraterísticas desta paisagem (muros de pedra) ou caso seja estruturalmente impossível, deve 

optar-se por muros de betão revestidos a Xisto com argamassas bastardas (cal, saibro e cimento 

branco); 

4. Plantações de Quercus pyrenaica ou de Quercus rotundifolia, em vez de Quercus robur; 

5. Plantação e estimulação ao desenvolvimento de núcleos de azinheiras, medronheiros, oliveiras e 

amendoeiras; 

6. Elaboração de uma planta que identifique as intervenções propostas ao nível da intervenção da 

arquitetura paisagista, com o respetivo faseamento proposto, de forma, a percecionar-se a 

evolução das intervenções e seguintes consequências ao nível do padrão paisagístico; 

7. O laranjal murado existente deve ser salvaguardado e valorizado, devendo ser integrado no plano 

de recuperação paisagística; 

8. As captações de água no rio Douro devem ser articuladas com os horários dos comboios dos 

barcos turísticos do Douro, minimizando-se a sua perceção pelos utilizadores. 

MEDIDAS PÓS-CONSTRUÇÃO 

1. Plantação de alinhamento de oliveiras, amendoeiras e outras árvores ao longo dos caminhos e 

nos limites das instalações de resíduos, tirando partido de um modo positivo das novas formas 

criadas na paisagem, rematando-as e assegurando a sua conetividade ecológica e visual; 

2. No plano de recuperação paisagística, na instalação de resíduos para estéreis é proposta a 

plantação de oliveiras com substrato herbáceo ou substrato herbáceo e arbustivo. Uma vez que 

esta área atualmente é ocupada por matos e vinha, sugere-se a manutenção destes usos, 

privilegiando-se a plantação de vinha. 

3. No plano de recuperação paisagística, para as bacias de água é proposta uma sementeira de 

espécies herbáceas. Sugerem a plantação de um estrato arbustivo (matos), uma vez que é o 

atributo atualmente dominante. 

De um modo geral, entende-se que estas medidas são adequadas aos fins propostos devendo, no entanto, 

ser observados alguns ajustes: 

 Na Medida de Minimização especifica 3), relativa aos muros, referem a construção de muros em 

pedra ou, caso não seja possível, em betão, revestido a xisto, o que contradiz o projeto mineiro 

apresentado. Efetivamente, a consulta dos projetos específicos da lavaria e da nova instalação de 

resíduos rejeitados utiliza muros de gabião – o primeiro caso com enchimento de xisto, e no 

segundo não sendo referido o material a utilizar. 

 Quanto à alteração dos usos propostos na Planta de Recuperação Paisagística, deverá ser tida em 

conta a necessidade de manutenção e acompanhamento de culturas permanentes, 

nomeadamente da vinha. 
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 Na Medida de Minimização Especifica 1), relativamente aos alinhamentos e bordaduras, 

recomenda-se a cuidada utilização de ciprestes apenas em planos horizontais, evitando a sua 

colocação em planos inclinados, o que eventualmente os acentuaria. 

 Na Medida de Minimização Especifica 2), relativamente à recuperação dos muros, considera-se 

que deverão ser identificados os muros eventualmente destruídos ou danificados com a 

construção da concessão experimental (estudo comparativo de fotografias aéreas), e promover a 

sua reconstrução sempre que possível. 

 Como medida específica, recomenda-se a plantação de uma cortina arbóreo-arbustiva que 

minimize o impacte visual gerado pelos depósitos de água. 

Na AIP é proposta a criação de um plano de monitorização da paisagem da Mina de Numão, tendo por 

base a área de influência estudada no EIA (5 km), de forma a criarem-se mecanismos de registo da 

evolução e transformação da paisagem. Irão efetuar o acompanhamento através de fotografia, 

levantamento com recurso a drone e mapeamento em sistemas de informação geográfica, partindo dos 

pontos de visibilidade notável identificados na situação de referência, e outros a identificar 

posteriormente. 

Recomendam ainda a elaboração de um relatório com periodicidade anual, a ser divulgado, de forma a 

ser acessível a população em geral. Este deve ser elaborado ao longo do período de exploração definitiva 

e, posteriormente, durante o período de desativação da mina. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto e atendendo que: 

 A área de intervenção se insere integralmente na Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro; 

 Parte dos impactes ao nível do ordenamento do território já se verificam e decorrem da 

implementação das infraestruturas associadas aos trabalhos de desmonte experimental; 

 No ADV não se verifica qualquer afetação física dos atributos que lhe conferem VUE; 

 A localização encaixada da Mina na paisagem privilegia a diminuição do impacte visual das 

infraestruturas associadas; 

 A solução apresentada para o aterro de rejeitados contempla um muro com cerca de 8m de altura 

e 300m de extensão que em sede de EIA não estava preconizada; 

 No documento “Alto Douro Vinhateiro – Avaliação de Impacte Patrimonial” são propostas 
alterações ao nível da solução de recuperação paisagística, não contempladas no respetivo Plano 

Geral apresentado no EIA e em sede de Aditamento; 

 É proposto um Plano de Monitorização específico para paisagem da Mina de Numão; 

 Está prevista a recuperação imediata das atuais escombreiras tendo sido apresentados, ainda, 

projetos específicos para a renaturalização de linhas água e de integração paisagística da Lavaria, 

e, que face às suas caraterísticas atuais, representariam considerável impacte sobre a paisagem. 

 Os impactes previstos pela implantação da Mina são maioritariamente negativos, em grande 

parte reversíveis com a implementação do Plano de Recuperação Paisagística e das Medidas de 

Minimização propostas. 

 Estão previstos impactes positivos com a geração de postos de trabalho. 

considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização, 

de carácter geral e específicas mencionadas no EIA, no estudo ”Alto Douro Vinhateiro - Avaliação de 

Impacte Patrimonial”, e ao cumprimento dos seguintes requisitos: 
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 Ponderar soluções alternativas para a contenção de terras na instalação de resíduos dos 

rejeitados a construir, à semelhança do proposto em sede EIA. Estas soluções deverão ser 

submetidas à CA para análise e pronúncia; 

 Caso, por questões de segurança, se verifique a necessidade de construção de um muro de 

suporte, este deverá ser projetado por forma a não atingir alturas tão elevadas e contemplar o 

enchimento a pedra de xisto da região; 

 Apresentar o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística constituído pelas medidas ambientais 

e pela proposta de solução para o encerramento e a recuperação das áreas exploradas, e que 

tenha em conta as soluções elencadas no estudo Alto Douro Vinhateiro – Avaliação de Impacte 

Patrimonial; 

 Assegurar as atuais condições de transitabilidade nas vias de acesso à Mina e que serão utilizadas 

quer para a expedição de minério para o exterior, quer para o transporte de matérias para o 

interior da Mina (combustível, reagentes, água, explosivos, entre outros). Estas vias deverão ser 

objeto de ações de manutenção periódicas face ao aumento de trafego previsto; 

 Integrar as medidas de minimização de carater geral e especificas previstas no documento “Alto 

Douro Vinhateiro – Avaliação de Impacte Patrimonial” no capítulo correspondente constante do 
EIA. 

 

6. PARECERES EXTERNOS 

Considerou-se pertinente solicitar a pronúncia das seguintes entidades: Município de Vila Nova de Foz 

Côa, Município de S. João da Pesqueira, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - (DRAPN), 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Autoridade Nacional de Emergência  e 

Proteção Civil. De todas as entidades contactadas, apenas não foi recebida a pronúncia da Câmara 

Municipal de S. João da Pesqueira. 

O Município de Vila Nova de Foz Côa emitiu parecer favorável condicionado ao cumprimento escrupuloso 

de todas as normas regulamentares que lhe sejam aplicáveis.  

A DRAP Norte emitiu pronúncia favorável uma vez que se encontram acautelados os interesses dessa 

Direção Regional condicionado ao cumprimento das condições constantes do Estudo de Impacte 

Ambiental. Esta pronúncia fundamentou-se nos seguintes pressupostos: 

 Na área definida no projeto não foram identificados Regadios Tradicionais beneficiados por 

programas operacionais executados por esta DRAP.  

 No que diz respeito a Novos Aproveitamentos Hidroagrícolas Coletivos (NRC), não foram 

identificados quaisquer projetos em estudo, nem projetos de execução para a área em estudo. 

 Recursos Hídricos (superficiais e subterrâneos) e Rede de Drenagem (natural e específica da 

exploração mineira). Atendendo às características específicas da região em foco, em que a rede 

de drenagem natural caracteriza-se como sendo de baixa densidade, há existência de um aquífero 

local com capacidade para o abastecimento de usos particulares e para fins domésticos e 

agrícolas, adicionarem-se as novas redes de drenagem e de gestão de efluentes exigidas desta 

atividade, “exploração de minas em subterrâneo”, alerta-se para o facto da futura qualidade da 

água da rede de drenagem, uma vez que nas áreas envolventes existe a utilização deste recurso 

para os fins mencionados. 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) - Na área de intervenção do Projeto, irão ser intercetadas 

pequenas áreas de RAN. Nesta fase do processo de definição de âmbito (AIA), os estudos deverão 

avaliar e quantificar as áreas de RAN, a serem intercetadas pela execução do projeto, e para tal, 
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deverão consultar o Plano Diretor Municipal do concelho de Vila Nova de Foz Côa (encontra-se 

concluída a Revisão do PDM do concelho abrangido pelo Projeto), através das cartas de 

condicionantes e de ordenamento respetivamente. 

Outras Condicionantes: 

Verifica-se que a área proposta para o projeto da Mina de Numão não se integra em qualquer área 

sensível, de acordo com os diplomas mencionados, importa mencionar as áreas classificadas mais 

próximas da área de concessão, que são: 

1. Área Protegidas do Douro Internacional, localizada a cerca de 20 km; 

2. Zona de Proteção Especial do Vale do Côa, localizada a cerca de 10 km; 

3. O Sítio PTCON0022 Douro Internacional, localizada a cerca de 15 km; 

Como se pode verificar, a área em estudo, encontra-se inserida numa região com importantes e elevados 

valores de biodiversidade, com elevado interesse paisagístico, que se pretendem proteger e manter, tanto 

quanto possível, na sua integridade. Por este facto, qualquer perturbação a este equilíbrio poderá colocar 

em risco a sustentabilidade deste espaço, o que justifica a preocupação para uma melhor avaliação e 

minimização dos impactes recorrentes da execução do projeto. 

Alertamos para o facto que, na área definida para o estudo existem agricultores que se encontram com 

projetos executados e em execução subsidiados pelo Estado Português através de vários programas 

operacionais, tais como PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020) e VITIS. 

No sentido da monitorização da área definida no EIA, deverão consultar em simultâneo as plataformas do 

parcelário agrícola e do parcelário vitícola, para obterem informação da localização e identificação de 

projetos executados e em execução. Estas informações encontram-se disponíveis nas salas de parcelário 

oficiais, autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emite parecer favorável condicionado à 

implementação das seguintes recomendações: 

1. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Vila Nova de Foz Côa, dependente da 

respetiva Câmara Municipal sobre a implementação do projeto, de modo a que este possa avaliar 

a necessidade de proceder à atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

2. Nos termos do disposto no Decreto-Lei n° 10/2010, de 4 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n° 31/2013, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a 

que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 

garantir que: 

o O projeto cumpre as condições previstas no Regime Jurídico da Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios, devendo ainda ser garantida a elaboração e implementação das 

Medidas de Autoproteção previstas na legislação vigente; 

o Na fase de exploração das instalações de resíduos, o SMPC de Vila Nova de Foz Côa é 

informado, no prazo máximo de 48 horas, de quaisquer ocorrências suscetíveis de afetar 

a estabilidade da instalação ou de causar efeitos significativos, prejudiciais ao ambiente, 

demonstrados pelos respetivos procedimentos de controlo e monitorização da instalação 

de resíduos; 

o O Plano de Emergência Interno (PEI) é testado por intermédio de simulacros a realizar 

pelo operador em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Vila 

Nova de Foz Côa. Desejavelmente, todos os colaboradores da empresa deverão estar 
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cientes e familiarizados com os procedimentos definidos no PEI, de forma a que os 

apliquem corretamente em situação de emergência; 

o No pedido de licenciamento da instalação são fornecidas ao SMPC de Vila Nova de Foz 

Côa as informações necessárias à elaboração do plano de emergência externo, o qual 

deverá abranger o conjunto de medidas a tomar fora da instalação e anexos mineiros, em 

caso de acidente. 

3. Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos do risco de incêndio rural 

previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Foz 

Côa, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente. 

Adicionalmente, prever a observância, na fase de obra e de exploração, do disposto nos artigos 

22.° (Condicionamento) e 30.° (Maquinaria e Equipamento) do Decreto-Lei n° 124/2006, de 28 de 

junho, na sua atual redação, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos 

espaços florestais e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos 

motorizados, quer no período crítico, quer fora dele, em dias de risco de incêndio superior a 

elevado. 

4. Antes do início das operações de exploração, e no sentido de dispor de um valor de referência 

para futuras análises, assegurar a colheita de amostras e a análise dos piezómetros da rede de 

controlo previstos no Estudo de Impacte Ambiental. 

5. Visando a deteção atempada de eventuais ruturas e de problemas na integridade estrutural da 

camada de selagem da bacia de "águas do processo", da bacia de "águas limpas" e das instalações 

de resíduos (das escombreiras e dos rejeitados), bem como de problemas no correto 

funcionamento dos separadores de hidrocarbonetos e da normal fluência nas redes de drenagem 

(dos lixiviados, das "águas sujas" e das águas pluviais), elaborar um plano de manutenção 

preventiva e um plano de inspeções internas que abranja, pelo menos, as referidas 

instalações/redes/dispositivos. 

6. Efetuar uma modelação das consequências dos impactes cumulativos do projeto da Mina de 

Numão sobre os projetos existentes/a instalar, que se encontram identificados no Estudo de 

Impacte Ambiental para a área envolvente (linha de muito alta tensão Armamar — Lagoaça; 

aproveitamento mini-hídrico do Catapereiro e as concessões mineiras MNPCOI 114, MNPC01214, 

MNPC00136 e MNPC000064), em particular o efeito que a execução do projeto terá sobre a 

possibilidade da respetiva afetação, em caso de acidente. 

7. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, os materiais sobrantes, não devendo 

permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de 

incêndios. 

8. Garantir, como medida preventiva de situações hidrológicas extremas, que o movimento de 

terras, na fase de construção, não compromete a livre circulação das águas na linha de água que 

atravessa a área do projeto, minimizando igualmente as situações do respetivo estrangulamento. 

9. Garantir as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado aos meios de socorro a 

envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção e de exploração. 

No seu parecer o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas procedeu à análise do projeto e do 

Estudo de Impacte Ambiental. 

No que se refere às áreas Classificadas verifica-se que a área proposta para a Mina do Numão não se 

integra em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000. Numa perspetiva de enquadramento, as áreas 

de importância conservacionista mais próximas incluem: a Área Protegida do Douro Internacional cujos 

limites distam cerca de 20 km da área de estudo, a Zona de Proteção Especial do Vale do Côa cujos limites 
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distam cerca de 10 km da área de estudo e o Sítio PTCON0022 Douro Internacional, cujos limites distam 

cerca de 15 km da área de estudo. 

A informação apresentada em seguida reporta-se ao EIA transcrevendo algumas passagens. 

Ao nível da flora o projeto em análise promove alguma perda de diversidade uma vez que são afetadas 

áreas naturais com comunidades típicas da região. Da implantação do projeto decorrerá um aumento do 

grau de artificialização, com degradação das comunidades das áreas envolventes. Ainda assim, os habitats 

e a biodiversidade encontrada não são exclusivos da área a concessionar, nem mesmo as espécies raras, 

locais, em perigo ou ameaçadas presentes e que incluem a dedaleira, o sobreiro e a azinheira, e, que se 

encontram bem representados na envolvente. Desta forma, considera-se que a perda de biodiversidade 

poderá ser sentida apenas a nível local. 

No que respeita à flora e à vegetação os impactes foram avaliados principalmente pela presença ou 

ausência de espécies ou habitats considerados de interesse conservacionista e/ou protegidos por 

legislação nacional e comunitária e pela qualidade do coberto vegetal. De forma sucinta, cabe referir que 

a área de estudo não alberga uma diversidade de comunidades vegetais considerável e, ao nível florístico, 

foram apenas detetadas três espécies relevantes: duas com estatuto de proteção legal (a azinheira e o 

sobreiro) e uma com estatuto conservacionista que é um endemismo português de distribuição restrita. 

No que respeita ao valor conservacionista dos habitats da área de estudo, destaca-se a presença da 

comunidade de matagais arborescentes de Juniperus spp. (habitat 5210pt1) típicos e abundantes nesta 

região. 

Nos últimos 10 anos a área prevista para esta mina foi alvo de diversas intervenções agrícolas e florestais. 

Ocorreram também diversos incêndios. Em 2018/2019 parte dos terrenos foram ocupados pela mina. A 

vegetação encontra-se presentemente em estado de grande degradação. Ocorrem pequenas bolsas de 

matos em processo inicial de regeneração natural. 

Concluindo, não é conhecida a presença de qualquer espécie botânica rara na área de intervenção do 

projeto. Esta área possui um baixo valor florístico, seja pela escassa representatividade de habitats seja 

por esta zona estar fortemente perturbada devido aos trabalhos experimentais já realizados. Considera-

se, assim, que o impacte do projeto é reduzido em termos da flora e Habitats (senso lato). 

Dentro do polígono correspondente à área de intervenção da Mina de Numão, a área do Habitat 5210pt1 

tem uma expressão reduzida em termos espaciais, sendo contudo um Habitat que está presentemente 

em expansão por regeneração natural por toda a bacia do Douro. Assim considera-se que o impacte desta 

intervenção é negativo, mas com reduzido significado na conservação deste Habitat. 

No que se refere à Fauna, das 112 espécies faunísticas de vertebrados consideradas no elenco total 

(confirmadas e potenciais) para a área em estudo, 8 espécies encontram-se classificadas com estatuto de 

ameaça: duas “Criticamente em Perigo”, duas “Em Perigo” e quatro “Vulneráveis”. Foi possível detetar a 
ocorrência de 36 espécies (1 anfíbio, 31 aves e 4 mamífero), destas apenas uma encontra-se ameaçada: 

o chasco-preto (Criticamente em Perigo). 

Ao nível dos biótopos e comunidades faunísticas a estes associadas, salientam-se os matos, utilizados 

como território de caça e eventual nidificação. Estes constituem o habitat com maior representatividade, 

e caracterizam-se por uma elevada biodiversidade potencial. 

No decorrer da conversão de áreas naturais em áreas artificializadas, tendencialmente o nível de 

biodiversidade poderá diminuir localmente. No entanto, dada a mobilidade das espécies faunísticas, é 

possível que esta perda de diversidade faunística tenha um significado reduzido do ponto de vista da 
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conservação. Para a espécie mais sensível- o chasco-preto, este fator será apurado no decorrer da 

Monitorização proposta. 

Na fase de desativação do projeto, devido às ações de recuperação, prevê-se que biodiversidade venha a 

aumentar. De um modo geral, apesar da diversidade de espécies observadas e esperadas para a área de 

estudo e envolvente, não é expectável que esta tenha especial interesse para a conservação de 

comunidades faunísticas com estatuto de conservação desfavorável, com exceção talvez para o Chasco-

preto. 

Nos últimos 10 anos a área prevista para esta mina foi alvo de diversas intervenções agrícolas e florestais. 

Ocorreram também diversos incêndios. Em 2018/2019 parte dos terrenos foram ocupados pela mina. A 

vegetação encontra-se presentemente em estado de grande degradação. Ocorrem pequenas bolsas de 

matos em processo inicial de regeneração natural. 

Concluindo, a área de intervenção do projeto, possui um baixo valor faunístico, seja pela escassa 

representatividade de habitats de importância para a fauna seja por esta zona estar fortemente 

perturbada devido aos trabalhos experimentais já realizados. Considera-se assim que o impacte do 

projeto é reduzido em termos da fauna (senso lato). 

No que se refere às Aves rupícolas, esta zona do vale do Douro possui uma reduzida disponibilidade de 

habitats rupícolas, com ausência de escarpas fluviais e afloramentos rochosos escarpados. De acordo com 

dados do ICNF (Projeto de Monitorização e Conservação de Aves Rupícolas 1995- 2020), é conhecido um 

local de nidificação de um casal de Águia-real (em árvore – Pinheiro-bravo) a cerca de 2500 m do local de 

implantação do projeto. A informação sobre a presença deste casal e da sua nidificação neste local é 

antiga (inicio dos anos 2000), não havendo informação sobre a sua situação atual.  

Concluindo, tendo em conta a distância superior a 2 Km do local (potencial) de nidificação do casal de 

Águia-real de Mós o impacte deste projeto é muito reduzido sobre esta espécie rupícola. 

No RNT é referida a presença do Chasco-preto. De acordo com a informação disponibilizada no portal E-

Bird (onde constam os dados do 3.º Atlas Nacional de Aves Nidificantes – em curso) uma a área próxima 

ao projeto corresponde a uma zona com nidificação possível da espécie. 

Concluindo, a espécie (com o estatuto CR em Portugal) poderá ser afetada negativamente, na fase de 

exploração. Por outro lado interessa referir que a criação de zonas de depósito de inertes (escombreiras) 

pode ter um efeito, potencialmente favorável em termos de habitat de nidificação.  

No que se refere aos quirópteros a informação disponível no ICNF não refere a presença de qualquer local 

importante para quirópteros nas proximidades deste projeto. 

No que ao Lobo Ibérico diz respeito, área de estudo situa-se a mais de 25 Km do da alcateia mais próxima. 

A informação disponível não reconhece nenhum valor desta área para a conservação desta espécie, das 

suas presas ou do seu habitat. 

Relativamente ao programa de medidas de minimização apresentado no EIA o parecer é favorável, 

condicionado. 

O EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da evolução 

das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da avaliação de impactes ambientais 

efetuada. Como já referido, os descritores ambientais considerados para integrarem este plano de 

monitorização foram: a Qualidade da água, a Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, as Vibrações, a Gestão 

de Resíduos, os Solos (geoquímica de solos), o Património e os Sistemas ecológicos (Chasco-Preto). 
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Neste âmbito, prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão 

apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com as 

previsões efetuadas no EIA. 

É referido no RNT que será promovida a monitorização dirigida ao Chasco-preto, com o objetivo de 

identificar as necessidades ecológica desta espécie na área de estudo e sua envolvente, para aferir os 

impactes estimados e identificar a eventual necessidade de definir e implementar ações de gestão de 

habitats. 

Relativamente a este programa de monitorização o parecer é favorável, condicionado. 

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspetos: 

 De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, os eventuais impactes negativos induzidos 

pelas ações do projeto determinam que este inclua planos específicos, como o Plano de 

Deposição e Gestão de Resíduos e o Plano de Recuperação Paisagística. Também o EIA inclui o 

acompanhamento e controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis 

através do Plano de Monitorização; 

 A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma evidente, 

a projeção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço 

afetado pela exploração. 

Pelo exposto, não preveem impactes negativos significativos sobre os valores de património natural 

existente na área de intervenção do projeto. Esta área não é abrangida, nem está próxima de qualquer 

área sensível no âmbito da conservação da natureza, e possui um baixo valor florístico e faunístico, seja 

pela escassa representatividade de habitats naturais seja por esta zona estar presentemente fortemente 

perturbada devido aos trabalhos experimentais já realizados. Considera-se assim que o impacte do 

projeto é reduzido em termos da flora, fauna e Habitats (senso lato). 

Assim, o ICNF emite parecer favorável, condicionado ao cumprimento das seguintes medidas: 

 (Monitorização) Realizar, numa fase inicial do projeto, o censo de casais de Chasco-preto, 

realizando uma cartografia detalhada dos casais/ninhos. Com base nesta informação deve ser 

implementado um programa de monitorização desta espécie, com avaliação da situação 

nidificante e dos impactes do projeto até 5 anos após a entrada em exploração. O relatório do 

censo inicial e os relatórios anuais de monitorização devem ser submetidos ICNF. 

 

 (Medida Minimização) Caso seja instalada uma linha elétrica esta deve ser enterrada. 

 

 (PARP) O Plano Geral de Recuperação Paisagística deve prever a promoção da regeneração 

natural, a plantação (incluindo retanchas) e manutenção de exemplares de Zimbro Juniperus 

oxycedrus (de proveniência local), em 50% da área a renaturalizar, com uma densidade de 500 

exemplares por hectare. 

 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta no presente parecer. As medidas propostas foram integradas no Capítulo 9, referente às condições 

a cumprir na execução do projeto. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 

sua versão atual, procedeu-se à Consulta Pública da Mina de Numão. 

 O procedimento iniciou-se no dia 4 de março de 2020. Na sequência da declaração do Estado de 

Emergência em todo o território nacional, a 18 de março de 2020, posteriormente renovado até 2 de 

maio, considerou-se não estar, nestas circunstâncias, assegurado o pleno acesso à informação. Tendo por 

base o enquadramento acima exposto, o prazo da consulta pública foi prorrogado, de forma a garantir a 

sua realização por um período de 30 dias úteis não coincidente com o período de Estado de Emergência. 

Assim, a consulta pública decorreu até ao dia 28 de maio de 2020.    

Foram recebidas 12 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

 Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 EDP Distribuição. 

 ASSIMAGRA – Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins. 

  6 Cidadãos  

  

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa que este projeto não interfere 

com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas atribuições pelo que não se opõe à 

implementação do Projeto. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que o local em apreço não é abrangido por 

qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, nem o 

projeto contempla elementos que se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforma 

definido na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03, de 6 de maio, “Limites em Altura e Balizagem 

de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, pelo que em termos das servidões aeronáuticas, nada há a 
obstar. Assim, apresenta parecer favorável a este projeto. 

O Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto em questão não se encontra 

abrangido por qualquer Servidão de unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua 

concretização. 

 A Direção-Geral do Território (DGT) informa que dentro da área abrangida pelo projeto, não existe 

nenhum vértice geodésico pertencente à Rede Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma marca de 

nivelamento incluída na Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), não constituindo, 

assim, o projeto, impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT. 

Relativamente à cartografia, em virtude da pouca informação disponível, sem quaisquer peças 

desenhadas, esta entidade não se irá pronunciar sobre a mesma. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), verifica-se que a área da Mina do Numão 

está inserida na sua totalidade na Freguesia de Freixo Numão, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, pelo 

que não é necessário a representação de Limites Administrativos. 

A EDP - Energia, S.A. emite parecer favorável condicionado ao cumprimento dos seguintes pressupostos: 
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Uma vez que a área indicada é atravessada pelo ramal de Média Tensão a 30kV para o PTD VFC 049 Quinta 

Vale Malhadas, entre os apoios 5 e 12, e suas derivações, nomeadamente ramais a 30kV para o PTD VFC 

117 Quinta Pernelha e PTC 9585 MINAPORT, conforme desenho que anexa, deverá/deverão ser: 

 respeitadas as distâncias regulamentares impostas pelo Decreto-Lei n.º 1/92, de 18 de fevereiro, 

relativamente às edificações a construir sob ou na vizinhança de linhas aéreas de AT/MT; 

 tomados cuidados especiais na montagem e manobra de quaisquer dispositivos auxiliares 

utilizados em obra (gruas, guindaste, etc.) sob as referidas linhas de Média Tensão, devendo a 

EDP ser obrigatoriamente consultada por escrito, para que se pronuncie acerca dos 

procedimentos e cuidados a ter para que este tipo de equipamentos possa ser montado e 

manobrado em total segurança. A não solicitação do parecer mencionado, ou o não acatamento 

deste, implicará para o Requerente a total responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente 

que venha a ocorrer; 

 mantida sempre a distância regulamentar dos condutores ao solo de pelo menos 6.30m, durante 

e após os trabalhos de terraplanagem, se existirem; 

 garantido o acesso permanente às instalações, sem ter de decorrer a terceiros, 

preferencialmente através da cedência de uma chave em caso de necessidade de intervenção 

quer ao nível de manutenção corretiva e ou programada dos ativos acima referenciados; 

 solicitado à EDP um pedido de modificação da rede, caso se verifique a necessidade de modificar 

algum traçado dos ramais de Média Tensão existentes, para que se possa proceder ao estudo de 

pormenor da referida modificação. 

Independentemente do conhecimento da realização dos trabalhos em causa, a EDP declina toda e 

qualquer responsabilidade, relativamente a eventuais acidentes, sendo a mesma cometida integralmente 

ao dono da obra. 

A ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins manifesta 

a sua opinião referindo que o projeto em apreço irá contribuir de forma significativa para: 

• O desenvolvimento e diversificação da socio-economia local, nacional e europeia; 

• A criação de riqueza através da exploração dos recursos endógenos; 

• A criação e fixação de postos de trabalho médios e qualificados;  

• Combater a desertificação do interior do país; 

• A exploração dos recursos minerais metálicos nacionais continuam a ser uma das atividades 

que mais contribuem para o PIB nacional; 

• Reforçar a capacidade estratégica de efetuar uma gestão consciente do território ao 

compatibilizar exploração de diferentes recursos, neste caso específico a exploração de 

recursos geológicos numa paisagem cultural do Alto Douro típica, histórica e culturalmente 

associada ao cultivo da vinha mas também com um contributo importante no passado para o 

sector extrativo.  

Salienta, ainda, que o projeto apresentado é uma mais-valia para a região, para Portugal mas também 

para a Europa, e espera a sua concretização e o seu acompanhamento. 

No âmbito desta Consulta participaram ainda seis cidadãos: 

• Ana Monteiro salienta o cuidado a ter com os resíduos perigosos sob pena de prejudicarem a 

população e os meios de subsistência, tal como a vinha e o amendoal. Considera que a solução 

de depositar os estéreis na própria mina é uma solução eficaz diminuindo, assim, um 

problema existente. 
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• Cátia Dias refere que o Projeto é importante para desenvolvimento social e económico para 

da região, respeitando as regras ambientais. 

• Filipe Valente concorda com o aproveitamento de recursos naturais sendo uma mais-valia 

para a região desde que todos os dados técnicos sejam validados e os interesses económicos 

e ambientais forem devidamente avaliados. 

• João Rocha menciona que o Projeto está bem estruturado e traz mais-valias para a população 

local e para o país. Menciona que esta empresa tem desenvolvido os seus trabalhos com 

respeito pelo ambiente de forma a minimizar o impacto nos ecossistemas no qual se insere. 

O projeto encontra-se perfeitamente integrado e em nada afeta a área próxima do Alto Douro 

Vinhateiro. Refere, ainda, que estão garantidos todos os valores ambientais tanto na 

exploração como no tratamento do minério. 

• Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa refere algumas questões que gostaria que 

estivessem tratadas no EIA, nomeadamente: 

o Não encontra nenhuma referência ao património industrial ferroviário dessa zona; 

o Para além das acessibilidades rodoviárias, por que razão o concessionário desta 

exploração mineira, não prevê a ligação ao sistema ferroviário mineiro, através de um 

ramal particular, ou de zona de receção para transbordo do sistema rodoviário para 

ferroviário em exploração; 

• Júlio Santos refere a importância da entidade licenciadora no acompanhamento fiscalização 

e cumprimento das atividades desenvolvidas pela empresa (planos gerais de monitorização, 

medidas de minimização, mitigação e compensação, cronograma) para que o proponente 

possa ser responsabilizado por qualquer incumprimento. 

Concluindo, o projeto foi apreciado favoravelmente pelos participantes no procedimento. Devem ser 

cumpridos quesitos técnicos enunciados pela EDP – Distribuição, SA.   
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8. CONCLUSÃO 

A mina de Numão localiza-se na freguesia de Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.  

A área afeta ao estabelecimento mineiro situa-se integralmente na Zona Especial de Proteção do Alto 

Douro Vinhateiro (ZEP-ADV), localizando-se a 500m da área classificada do Alto Douro Vinhateiro (ADV) 

integrada, desde 2001, na lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural 

Evolutiva e Viva. 

O projeto da Mina de Numão tem por objetivo a exploração de um depósito mineral para produção de 

concentrado de ouro. A área de exploração tem 797 900m2. 

Como antecedentes salienta-se o facto de terem sido concessionados à empresa, direitos de exploração 

experimental de Depósitos Minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, estanho e volfrâmio 

em 2016. Na sequência da lavra experimental já foram efetuadas as seguintes intervenções: acessos, 

abertura de cerca de 480 m lineares de galerias e travessas, galeria de rolagem de acesso ao segundo piso 

e construção de uma chaminé de ventilação, na mina; instalação da central de britagem e da lavaria, 

execução das bacias de águas do processo e de águas frescas e da instalação de resíduos para rejeitados 

inicial, escombreiras e pargas de terra vegetal; instalações de Apoio/ Sociais constituídas por portaria, 

escritório, laboratório e depósito de combustível, e a implantação das redes elétricas, de iluminação, de 

ar comprimido, de abastecimento de água (captações e depósito) e de ventilação. Salienta-se ainda o 

facto de uma linha de água existente ter sido desviada e parcialmente entubada e a respetiva margem 

comprometida devido às infraestruturas que foram construídas designadamente as bacias de águas. 

A lavra definitiva será subterrânea utilizando um método de desmonte misto, em câmaras e pilares, no 

nível superior, e “Sub-level Stoping”, entre níveis de exploração. A mina terá oito níveis de exploração 

intervencionando uma área total de 29,7ha. No fundo da mina será instalada uma unidade de britagem 

móvel para fragmentação primária do material desmontado permitindo que o transporte do minério até 

à superfície possa ser feito por correia transportadora. 

A britagem localizada à superfície é a primeira fase de tratamento do minério. Procede-se à fragmentação 

do minério numa britadeira de maxilas seguida de moinhos e crivos. O material fragmentado segue por 

LHD (Load Haul and Dump)  e correia transportadora para o segundo circuito, já dentro da lavaria. O 

material é sujeito a uma moagem mais fina do minério, em dois moinhos de bolas, combinados com 

quatro hidrociclones. O material moído segue para um tanque condicionador onde se inicia o processo de 

flutuação num conjunto de 6 células. A etapa final de concentração ocorre num grupo de espirais para 

obtenção do concentrado de ouro. Este é, depois, encaminhado para um espessador e finalmente para 

um filtro prensa para diminuir a humidade, sendo depois embalado em big bags de cerca de 1500kg.  

A expedição é feita por camião para o porto de Leixões (3 / 4 camiões dia). A lavaria ocupa uma área de 

0,24 ha. 

Ao longo da fase de exploração prevê-se a produção de 903 200 m3 ou 1 742 000 t de rejeitados. Estes 

serão desidratados recorrendo a um filtro-prensa a instalar antes de serem depositados em instalação 

própria. 

Os rejeitados provenientes do processo de beneficiação do minério em fase experimental foram 

depositados na bacia destinada a recolher as águas do processo. De acordo com a informação prestada 

na visita estes rejeitados serão novamente sujeitos a beneficiação.  

Na fase de exploração os rejeitados provenientes da lavaria serão depositados numa célula já construída 

com uma área de 13 780 m2 e 160 000 m3 de capacidade. Sendo a sua capacidade reduzida está prevista 
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a construção de uma nova instalação que ocupará uma área de 39 230m2, e terá capacidade para 

deposição de cerca de 903 200m3. Para a construção dessa instalação de resíduos será realizada uma 

escavação com bancadas de 10m de altura e patamares com 5m de largura e criada uma barreira de 

contenção e um aterro também com bancadas de 10m de altura e patamares com 5 m de largura. Prevê-

se, ainda, a execução de um muro de gabião com 8m de altura e 300m de comprimento. 

No decorrer da exploração prevê-se a produção de um volume de estéril de 1 350 000 m3. As escombreiras 

atualmente existentes na mina ocupam uma área de cerca de 4910m2 e o material aí depositado destina-

se à recuperação paisagística imediata. Está prevista a construção de uma instalação para deposição de 

estéreis à superfície, que irá ocupar uma área aproximada de 2,9 ha. O terreno será modelado através de 

escavação e modelação em patamares, com bancadas de 10 m de altura e patamares com 5 m de largura. 

Será criada uma barreira de contenção e, para aumentar a capacidade da instalação, será criado um aterro 

também com bancadas de 10 m de altura e patamares com 5 m de largura. A sua capacidade será de 

425 000 m3. A deposição do material será temporária pois prevê-se a sua colocação na mina que terá 

capacidade para acomodar 1 420 000 m3 nos vazios da exploração, prevendo-se uma capacidade de 

enchimento de 75 % nas galerias e de 90 % nos desmontes com Sub-Level Stoping. 

Existem duas bacias para armazenamento da água a utilizar na lavaria. Uma bacia de águas do processo 

que recebe as águas pluviais da envolvente e as águas da mina resultantes da drenagem subterrânea e 

que possui como função a decantação das partículas finas em suspensão. A bacia de águas frescas possui 

como função o armazenamento de água para utilização na lavaria, recebendo as águas da bacia de águas 

do processo, após decantação, bem como água proveniente das captações de água. O circuito de água da 

lavaria será fechado, sendo necessário, no entanto, a reposição das perdas no processo. 

Os restantes anexos correspondem aos escritórios, instalações sociais e armazéns de apoio. Nesta fase 

serão retirados as instalações de apoio provisórias, utilizadas durante a fase de construção e construídos 

novos balneários junto da lavaria. A área total afeta à exploração mineira será, assim, de 80 ha. 

Estimam-se em 2 milhões de toneladas os recursos existentes e uma vida útil de cerca de 10,53 anos (127 

meses). O concentrado de ouro será exportado dada a inexistência de unidades de refinação de metais 

preciosos no país. 

Verificou-se entre a apresentação do Estudo de Impacte ambiental e a apresentação do 

Aditamento/Elementos complementares e, no decurso da visita algumas alterações da situação de 

referência e ou do projeto. As galerias da mina já não se situam num único piso, tendo  sido escavada uma 

galeria de rolagem que permite aceder ao segundo piso. A capacidade das instalações de deposição de 

resíduos a construir têm aumentos de volume e, a nova bacia de rejeitados, apresenta uma alteração do  

método construtivo que inclui a execução de um muro de gabiões de 8m de altura e 300 de comprimento.   

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como a natureza dos 

aspetos ambientais associados, foram incluídas as seguintes vertentes de análise: geologia, recursos 

hídricos, ambiente sonoro, vibrações, qualidade do ar, socioeconomia, saúde humana, solos e uso do solo, 

território, património cultural, paisagem, e sistemas ecológicos, gestão de resíduos e prevenção de 

acidentes graves. 

Os impactes positivos do projeto são de ordem socio económica e estão associados ao desenvolvimento 

e diversificação da economia local, nacional e europeia, à criação de riqueza através da exploração dos 

recursos endógenos, numa região com um contributo importante no passado para o sector extrativo, 

promovendo a criação e fixação de postos de trabalho médios e qualificados, ajudando, assim,  a 

combater a desertificação do interior do país. Salienta-se o facto da exploração dos recursos minerais 
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metálicos nacionais continuar a ser uma das atividades que mais contribuem para o Produto Interno Bruto 

nacional.  

A abertura da galeria e a instalação dos anexos mineiros (Lavaria, instalações sociais e de apoio, 

construção das bacias de águas do processo e de águas claras e instalação para deposição dos rejeitados 

da lavaria) motivou já uma alteração significativa do local, transformando o uso agrícola em industrial, 

salientando-se ainda, o desvio e entubamento parcial de uma linha de água. Assim, considera-se que parte 

dos impactes mais significativos já ocorreram, sendo propostas diversas medidas para mitigar estes 

impactes salientando-se a obrigatoriedade de renaturalização a linha de água e as suas margens.    

Foram identificados os impactes negativos associados à exploração definitiva, para cada um os fatores 

ambientais considerados. 

 Geologia - Embora a exploração do depósito mineral, consista num impacte negativo, irreversível, 

o aproveitamento do recurso para obtenção de concentrado de ouro traduz-se num impacte 

económico positivo significativo; 

 Recursos hídricos - Os impactes mais significativos, para além do desvio e entubamento da linha 

de água já referido, decorrem da afetação da qualidade das águas superficiais motivada por 

partículas sólidas de granulometria fina, quer por elementos químicos estranhos à composição 

típica das águas superficiais da envolvente. Ao nível das águas subterrâneas é expectável a 

alteração do padrão hidrodinâmico e sentidos preferenciais de escoamento subterrâneo derivado 

da abertura de galerias, poços, chaminés e travessas em mais do que um piso no interior do 

maciço e à contaminação associada a eventuais problemas de estanquicidade num ou mais 

elementos do projeto: nomeadamente, bacia de águas sujas, bacia de águas limpas e/ou das 

instalações de resíduos mineiros (nomeadamente rejeitados). Este é um impacte negativo, 

possível, temporário ou permanente (dependente se se trata de um rompimento da 

impermeabilização – visível ou não, ou se se trata de um galgamento). Foram propostas medidas 

de minimização e a monitorização específicas para os recursos hídricos; 

 Ambiente Sonoro - O projeto, previsivelmente, cumprirá os requisitos do Regulamento Geral do 

Ruído, sendo o impacte pouco significativo e de baixa magnitude, à exceção do impacte junto dos 

recetores mais próximos da EN324 em que se prevê um acréscimo até 15 dB(A), ainda que se 

cumpra o critério de exposição máxima e a Regra de Boas Práticas estabelecida pela APA; 

 Qualidade do ar - Os impactes  negativos  serão pouco significativos, uma vez que continuarão a 

ser cumpridos os valores limite estabelecidos pela legislação em vigor e serão temporários 

(ocorrendo maioritariamente durante o período de laboração da mina), minimizáveis e reversíveis 

(com o encerramento e recuperação paisagística); 

 Socioeconomia - Considera-se que afetação da qualidade de vida da população residente na 

envolvente do projeto, associada ao aumento do ruído ambiente, da deterioração da qualidade 

do ar e da perturbação no tráfego, durante a fase de exploração, são pouco significativos, pois 

serão temporários e minimizáveis; 

 Solos – Tendo em conta que os solos presentes são pobres e esqueléticos, com capacidade de uso 

e de produtividade agrícola baixa, com aptidão para o desenvolvimento de ocupação silvícola e 

florestal, nomeadamente, com matos rasteiros autóctones, floresta de proteção e povoamentos 

arbóreos florestais de produção e que a afetação e a ocupação dos solos está relacionada 

essencialmente com a fase de decapagem e instalação dos anexos mineiros, abertura das galerias 

e acessos mineiros e que parte dos impactes ao nível do solo e uso do solo já se verificam e 

decorrem da implementação das infraestruturas associadas aos trabalhos de desmonte 

experimental, poderão ser revertidos, uma vez que está prevista, na fase pós-exploração, a 

reconstituição do solo de modo a fornecer condições necessárias à reposição do coberto vegetal; 
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 Território - O projeto é compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial e os impactes 

referentes à  compatibilização com a ZEPADV e alterações do uso do solo, embora significativos, 

de magnitude média, permanentes nos IGT e ZEPADV e temporários ao nível da alteração do uso 

do solo, foram considerados como parcialmente reversíveis, desde que implementadas as 

medidas e o Plano de Recuperação Paisagística, nos termos propostos; 

 Património cultural - Atendendo ao reduzido valor patrimonial dos elementos em presença, e a 

magnitude dos impactes, estes podem considerar-se nulos em relação ao património 

arqueológico e negligenciáveis quanto ao património construído e à paisagem cultural, pelo que 

podem considerar-se na generalidade diretos, negativos e certos, mas pouco significativos; 

 Paisagem - Os impactes assumem um cariz significativo a muito significativo, não assumindo, 

contudo, de forma contínua essa relevância em todas as áreas, quer ao nível estrutural quer 

visual, existindo situações em que se apresentam mais localizados/confinados. Muitos desses 

impactes mais significativos já ocorreram, contribuindo a implantação do Plano de Recuperação 

Paisagística para minimizar parcialmente os efeitos das alterações introduzidas ou a executar. 

 Sistemas ecológicos - O projeto localiza-se numa área com algum potencial ecológico e com 

características favoráveis à presença de algumas espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, destacando-se a ocorrência do Chasco-preto, espécie criticamente em perigo. Os 

impactes nos sistemas ecológicos poderão ser mitigados através da implantação de medidas 

específicas e de uma rigorosa monitorização, estando previsto um programa específico para o 

Chasco-Preto. 

 Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção - Os impactes 

relativos à afetação do Alto Douro Vinhateiro podem considerar-se na generalidade diretos, 

negativos e certos, mas pouco significativos, uma vez que Mina se localiza a cerca de 500m da 

área classificada. Já sobre a ZEP, estes variam entre o pouco significativo e o significativo. Assim, 

não se verificando qualquer afetação física, direta, do Alto Douro Vinhateiro, ou seja dos atributos 

que lhe conferem VUE (Valor Universal e Excecional), tendo em conta que a localização encaixada 

da Mina na paisagem privilegia a diminuição do impacte visual das infraestruturas associadas, que 

está prevista a recuperação imediata das atuais escombreiras tendo sido apresentados, ainda, 

projetos específicos para a renaturalização de linhas água e de integração paisagística da Lavaria, 

considera-se que os impactes previstos são em grande parte reversíveis com a implementação do 

Plano de Recuperação Paisagística (com as alterações previstas no documento “Alto Douro 
Vinhateiro – Avaliação de Impacte Patrimonial”) e das Medidas de Minimização e Plano de 

Monitorização da Paisagem propostos. 

A instalação mineira, na fase de lavra experimental, não está abrangida pelo regime de Prevenção de 

Acidentes Graves envolvendo substâncias perigosas, sendo necessário aferir se a exploração efetiva 

determinará a sua futura inserção nesse Regime (Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto). 

Os pareceres externos apresentados não se opõe à execução do projeto, desde que sejam cumpridos um 

conjunto de condições/recomendações expressas. 

Os resultados da consulta pública exprimem a importância económica e social associada à execução do 

projeto, identificando os impactes assocados ao mesmo, salientando a necessidade de cumprir regras e 

boas práticas e de efetuar o acompanhamento do projeto. Fazem-se ainda algumas sugestões. 

Conclui-se assim que a exploração mineira é suscetível de provocar impactes negativos mas os mesmos 

podem vir a ser mitigados com o cumprimento / concretização das condições propostas, das medidas de 

mitigação e compensação listadas e com o acompanhamento da evolução da exploração através dos 

programas de monitorização previstos. 
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Pelo que se propõe a emissão de parecer favorável condicionado às condicionantes, medidas de 

minimização, plano de recuperação paisagística e planos de monitorização constantes no ponto 9 deste 

parecer. 

 

9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE 

COMPENSAÇÃO, PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 

1. Executar o projeto de renaturalização da linha de água até um ano após a sua aprovação. 

2. Obter Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola, pela utilização não agrícola de 

solos da RAN para a instalação dos anexos mineiros propostos. 

3. Obter parecer da Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndio face à localização da 

instalação em zonas de Alto Risco de Incêndio, e caso se verifique ser necessário obter parecer 

para as Áreas Percorridas por Incêndios. 

4. Solicitar o licenciamento, junto da APA/ARH-N, nos termos do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de 

agosto, para a reutilização de águas residuais, tendo em conta terem sido identificadas estas 

práticas. 

5. Restringir a laboração das atividades a exercer no exterior apenas em período diurno de dias úteis, 

com exceção do transporte de minério para a central de britagem e daqui para a lavaria que 

ocorrerá também aos sábados em período diurno. 

6. Garantir a adoção de medidas preventivas adequadas ao combate à poluição, designadamente 

mediante a utilização das melhores técnicas disponíveis (MTD), estabelecidas no Documento de 

Referência Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and 

Waste-Rock in Mining Activities - BREF MTWR (2018) e bem como, a aplicação de MTD 

transversais. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e pronúncia, os seguintes 

elementos: 

Até 3 meses após a emissão da DIA 

1. Proposta de reorganização do espaço da Mina para toda a área à superfície, que proceda ao 
planeamento e ordenamento das áreas já perturbadas, de acordo com o exposto: 

i. Delimitação clara e formal dos vários acessos quanto à sua largura e bolsas de estacionamento 

diverso, para além dos quais deverá deixar de haver perturbação, devendo a área para além 

dessa largura, a definir de acordo com a segurança exigida, ser recuperada paisagisticamente. 

ii. Definição de caminhos pedonais preferenciais e separados dos acessos viários, ainda que 

possam desenvolver-se paralelamente/adjacentemente aos viários. 
iii. Identificação e levantamento dos locais onde se registe a existência de equipamentos, 

tubagens, máquinas, pneus, ferros e outros que se encontram dispersos pela área para sua 
eliminação/reciclagem ou acondicionamento em local único e seguro e que, simultaneamente, 
reduza o impacte paisagístico associado à sua presença.  
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iv. Delimitação e balizagem clara e adequada de todas as áreas de depósito de materiais e redução 
da sua dispersão pela superfície. 

v. O layout obtido deve traduzir uma redução clara da área afetada devendo o mesmo expressar, 
graficamente, os espaços a delimitar, e a reconfigurar, em termos de área, e deverá ser 
apresentado em planta, sobre cartografia – orto e/ou levantamento topográfico completo. 

vi. O referido layout deverá aproximar-se o mais possível da proposta final de integração e 
recuperação paisagística a implementar após o término da Fase de Exploração e consequente 
desativação. 

vii. Registo fotográfico de cada um dos locais onde se encontrem acumulados ou isolados os 
materiais, antes e depois da recolha assim como de todos os espaços/áreas a reconfigurar – 
antes e após – a implementação. 

viii. Destino final dado a cada tipologia de materiais/resíduos. 
 
 

Previamente ao licenciamento 

2. Projeto de renaturalização da linha de água reformulado de acordo com as observações 

elencadas abaixo, para aprovação prévia ao licenciamento. 

i Logo no início do troço da linha de águas públicas a repor, são propostas duas passagens 

hidráulicas (Travessia 1 e Travessia 2) que distam 36 metros entre si, as quais não são 

justificáveis, porquanto poderiam ser adotada a solução técnica de uma só travessia. Assim, 

a reformulação deverá contemplar a supressão de uma das passagens hidráulicas, como a 

eventual ligação entre os caminhos da margem direita a ser efetuada de forma a garantir um 

afastamento mínimo de 5 metros entre o seu limite e o leito da linha de água proposto, cuja 

faixa deverá ser objeto de renaturalização com hidrossementeira. 

ii Abaixo da Travessia 2 e até à zona do início da bacia de lamas, que corresponde a uma zona 

menos estrangulada, a reformulação do projeto deverá contemplar uma faixa de 

hidrossementeira mais alargada, tendo como referência o limite máximo de 10 metros para 

cada lado do leito da linha de água. 

iii Os casos em que o perfil transversal da linha de água for semelhante ao “perfil T2” devem ser 
reformulados de forma a que a faixa marginal esquerda contemple um talude com o mínimo 

de 5 metros de largura com inclinação para o leito da linha de água. 

iv Na zona de estrangulamento entre a Bacia de Lamas, a Travessia 3 e a Área de Pomar, a 

proposta apresentada contempla uma canal suportado por muros, que não é compatível com 

o objetivo deste projeto, que pretende restaurar a linha de água e parte da faixa marginal. 

Assim, este troço deverá ser todo reformulado, de forma a garantir um perfil transversal 

semelhante a “T1” ou “T5” e a renaturalização de uma faixa marginal com hidrossementeira 
com uma largura mínima de 5 metros para cada lado da linha de água. Para tal, sugere-se por 

exemplo que seja alterado o layout do acesso do interior da área de exploração de forma a 

libertar espaço para a reposição da linha de água e renaturalização de parte da faixa marginal. 

v O troço final entre a Travessia 4 e a Travessia 5 deverá ser reformulado de forma a garantir 

uma faixa marginal de 5 metros de largura para cada lado da linha de água, a qual deverá ser 

alvo de um processo de renaturalização com hidrossementeira. 

vi Deverá ser elaborado por um técnico especializado em Engenharia Natural. 

vii Deverá ser apresentado como documento autónomo em fase de  Projeto de Execução com 

todas as peças desenhadas e escritas, incluindo Caderno de Encargos e Medições e Plano de 

Manutenção com Cronograma, necessárias à sua implementação. 
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viii A planta geral e/ou de plantação deve expressar graficamente as áreas objeto de recuperação 

às quais deverão estar claramente expressas quais as técnicas de engenharia natural que 

serão aplicadas assim como as espécies vegetais a considerar. 

ix Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado 

de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A 

sua origem deverá ser local. 

x Toda qualquer espécie mais ornamental, exótica e sobretudo exóticas invasoras deverão de 

todo ser excluídas da proposta. 

xi Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 

espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, 

inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa. 

xii Nas peças desenhadas deverão constar os vários perfis transversais a implementar. 

xiii Deve ser determinado o período de garantia e a manutenção que deverá ser observada 

durante toda a Fase de Exploração. 

A proposta reformulada deverá contemplar ainda todas as peças desenhadas necessárias com 

cortes transversais de cada um dos troços acima referidos, juntamente com uma calendarização 

detalhada dos trabalhos de execução, a qual não poderá exceder o prazo de um ano para a 

reposição propriamente dita, admitindo-se que os trabalhos de manutenção possam (e devam) 

demorar mais tempo. 

As alterações propostas poderão implicar alterações do layout das instalações. No entanto, para 

uma reposição da linha de água minimamente eficaz, de modo a que esta possa cumprir a sua 

função sem necessidade de muitas intervenções futuras, é importante acautelar que seja 

contemplada também a faixa marginal que lhe corresponde, que no caso tem uma largura de 10 

metros para cada lado do leito, e sobre a qual recai uma servidão administrativa nos termos do 

artigo 21º da Lei nº 54/2005, de 15 de novembro na sua redação atual. Assim, atendendo aos 

constrangimentos já referidos, considera-se que a renaturalização da faixa marginal deverá, no 

cenário mais desfavorável, incidir sobre a faixa de 5 metros imediatamente adjacente a cada um 

dos lados do leito, devendo ser superior nos casos em que as condições o permitam. 

3. Estudo hidrogeológico para definição da localização dos piezómetros a construir, a montante e a 
jusante das bacias (água e rejeitados). Os piezómetros deverão ser construídos de acordo com as 
especificações técnicas resultantes do referido estudo e por forma a garantir que a primeira 
campanha de monitorização, possa ainda ser realizada durante o período de estiagem (águas 
baixas). 

 
4. Análise pormenorizada da sistematização das MTD nomeadamente no que diz respeito à análise 

do capítulo 5 do BREF setorial (BREF MTWR), no sentido de virem a ser estabelecidas, caso se 
verifique ser necessário, condições de funcionamento complementares tendo em vista a 
completa adequação da instalação às disposições dos BREF para os diferentes descritores 
ambientais relevantes, devendo para isso recorrer ao documento disponível no site oficio da APA 
(www.apambiente.pt Instrumentos > Licenciamento Ambiental (PCIP) > Documentos de 
Referência sobre MTD (BREF) > Sistematização das MTD). 

 

Após o licenciamento 

http://www.apambiente.pt/
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5. Plano Ambiental de Recuperação Paisagística reformulado. 
 

6. Estudar soluções alternativas para a contenção de terras na instalação de resíduos dos rejeitados 
a construir. Estas soluções deverão ser submetidas à CA para análise e pronúncia. Se, por 
questões de segurança, se verificar a necessidade de construir de um muro de suporte, este 
deverá ser projetado de forma a não atingir alturas tão elevadas e contemplar o enchimento a 
pedra de xisto da região.  

 
Até um mês após o licenciamento 

 
7. Pronúncia da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), entidade licenciadora da atividade, 

relativa a: 

i perigosidade dos resíduos de extração designados no EIA por “estéreis”.  Uma vez que a 

classificação do resíduo de extração “estéreis” como resíduo inerte deve enquadrar-se na 

definição constante na alínea x) do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, e no cumprimento dos critérios 

elencados no anexo I do mesmo diploma, nomeadamente os constantes nas suas alíneas 

b) e d).   

De acordo com a alínea b) do anexo I, são considerados inertes “os resíduos [que] 

apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 0,1 % ou os 

resíduos [que] apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 

1 % e o quociente do potencial de neutralização, definido como a razão entre o 

potencial de neutralização e o potencial ácido e determinado com base num 

ensaio estático de acordo com a norma EN 15875, é superior a 3“. Verifica-se que 

o teor máximo de enxofre presente nos resíduos, desconhecendo-se se este se 

apresenta apenas na forma de sulfuretos ou também noutra forma química 

(como seja, sulfatos) é excedido em alguns dos resultados apresentados - 0,39 % 

na amostra A07352; 0,14 %, 0,17 % e 0,18 % na amostra A07362; e 0,16 %, 0,19 

% e 0,2 % na amostra A07364.   

De acordo com a alínea d), um resíduo será considerado inerte caso “o teor de 

substâncias potencialmente prejudiciais para o ambiente ou para a saúde humana 

presente nos resíduos e, em particular, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e 

Zn, incluindo em partículas finas isoladas de resíduos, é suficientemente baixo 

para que o risco para a saúde humana e para o ambiente, a curto e a longo prazos, 

seja insignificante. Para que o risco seja considerado suficientemente baixo para 

ser insignificante para a saúde humana e o ambiente, o teor dessas substâncias 

não pode exceder os valores limiar nacionais aplicáveis aos sítios identificados 

como não contaminados ou os níveis de base naturais nacionais relevantes”.  
Comparando os resultados apresentados com os valores de referência da tabela C do Guia 

Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola, por ser o uso 

anterior à exploração mineira e o que prevalecerá após esta terminar, e solo de textura 

grosseira, verificam-se excedências para os parâmetros arsénio, bário, vanádio, e, em 

menor proporção, para o chumbo e cobalto. Se comparados estes resultados com os 

resultados analíticos para determinação dos valores de fundo naturais apresentados no 

âmbito do Plano de Monitorização dos Solos, verifica-se serem os valores obtidos para o 

bário, o crómio e o vanádio, na generalidade superiores aos obtidos para o solo no âmbito 

da proposta de valores de fundo naturais.  
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ii necessidade de licenciamento do depósito de terras vegetais como instalação de 

resíduos, nos termos do previsto na subalínea iii) da alínea i) do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, face ao período expectável de armazenamento 

temporário das terras vegetais nas pargas, que poderá atingir 10,5 anos (horizonte de 

projeto da exploração). 
 

Apresentar após a aprovação da proposta de reorganização do espaço da mina 
 

8. Projeto de Integração da Mina para a fase de exploração, em articulação ou sobre o resultado da 
Proposta de reorganização do espaço à superfície da Mina. O objetivo é reduzir o impacte visual 
das afetações já existentes num horizonte temporal o mais curto possível e reduzir os níveis de 
erosão e os riscos graves de os espaços degradados serem colonizados por espécies vegetais 
exóticas invasoras. A manutenção destes espaços deverá manter-se durante toda a Fase de 
Exploração, pelo que as soluções a implementar deverão também aproximar-se do Projeto Final 
de Integração Paisagística, pós-exploração. Nestes termos, a sua elaboração deve atender às 
seguintes orientações: 

i. Deverá ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Integração 
Paisagística, na qualidade de Projeto de Execução, com todas as peças desenhadas e escritas, 
incluindo Caderno de Encargos e Medições e Plano de Manutenção com Cronograma, 
necessárias à sua implementação. 

ii. Devem ser objeto de recuperação e integração todas as áreas excluídas no âmbito do Plano de 
Ordenamento do Espaço Interno da Mina assim como os taludes existentes ainda sem 
qualquer intervenção a este nível e muros entretanto construídos. 

iii. Prolongar a linha de Cupressus sempervirens, já proposta no Plano de Recuperação 
Paisagística, que apresenta efeitos efetivos, na qualidade de cortina arbórea, com início a cerca 
de 100m, para norte, antes da entrada na portaria da Mina, continuando junto ao principal 
acesso à parte superior mina, mas do lado de fora, paralelo à estrada existente de acesso à 
estação de Freixo de Numão - Mós do Douro, até à base da Instalação de Resíduos de 
Rejeitados. 

iv. Plantações semelhantes deverão ser propostas para dissimular outros equipamentos e 
instalações existentes – unidades industriais e administrativas-, devendo estas ser propostas 
de forma estratégica com vista a cumprir o objetivo.  

v. O porte das árvores referidas e de outras propostas deverá situar-se nos 3m de altura.  
vi. Equacionar o reforço de plantação da vinha em locais passíveis de tal. 
vii. Todo o material vegetal a plantar – arbustos e árvores - deverá ser acompanhado de 

certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 

viii. Toda e qualquer espécie mais ornamental, exótica e sobretudo exóticas invasoras deverão de 
todo ser excluídas da proposta. 

ix. A manutenção de todo o espaço, objeto de integração, deverá ser assegurada tecnicamente 
durante toda a Fase de Exploração, pelo que deverá ser dado conhecimento da entidade ou 
empresa responsável.  

x. A manutenção e gestão da vegetação a plantar e existente – matos, vinha e olival - deverá 
pautar-se pelo respeito das formas naturais e não por intervenções do tipo ajardinado, 
sobretudo ao nível das oliveiras. 

xi. Deverão ser apresentados relatórios, sobretudo, baseados em registo fotográfico, da evolução 
da vegetação e das áreas objeto de integração. O primeiro deverá ocorrer após as plantações, 
o segundo dois anos após e os restantes com periodicidade bianual. 

xii.  
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Um ano após o início da exploração 
9. Avaliação relativa ao enquadramento no regime de Prevenção de Acidentes Graves envolvendo 

substâncias perigosas. Essa avaliação deverá ter em consideração as eventuais substâncias 
perigosas que existem no estabelecimento, na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto, bem como as respetivas quantidades máximas que podem estar presentes. A mesma 
deve contemplar o concentrado, os rejeitados e as águas da bacia de água de processo e da bacia 
de águas frescas.  
Para informação sobre a documentação a considerar para a classificação de resíduos, e outras 
substâncias ou misturas perigosas, deverá ser consultado o Apêndice 1 do Guia para a verificação 
do enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, presente no sítio da internet da 
Agência Portuguesa do Ambiente. Se forem efetuadas análises, as condições e pontos de 
amostragem bem como os resultados deverão ser integrados no documento a ser apresentado à 
Autoridade de AIA.   

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E POTENCIAÇÃO 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da aprovação do Plano de Lavra e do início da 

exploração, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 

ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-

Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 

publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 

úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

Atendendo a que o projeto em causa não tem uma fase de construção, as duas auditorias previstas na 

disposição acima referida devem ser realizadas durante o primeiro e terceiro anos de exploração. Os 

respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos 

pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXPLORAÇÃO 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1. Integrar no Caderno de Encargos da Obra todas as medidas referentes ao Património.  

2. Incluir na Planta Síntese de Condicionantes a totalidade das ocorrências identificadas pelo EIA. Esta 

deverá ainda ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

3. Apresentar e discutir, por todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 

nomeadamente, na sua vertente de Arqueologia. 

4. Vedar e sinalizar as ocorrências patrimoniais situadas na área de incidência do projeto, de modo a 

que as mesmas não sejam afetadas, mesmo que forma inadvertida, durante a fase de construção e 

de exploração.  

5. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das parcelas de terreno que não tenham sido 

pesquisadas na fase de elaboração do EIA ou que apresentaram visibilidade anteriormente reduzida 

ou nula.  

6. Efetuar a prospeção arqueológica das áreas onde foram efetuadas novas sondagens para reavaliar 

os recursos mineiros e definição de eventuais medidas de minimização.  
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7. Efetuar o registo gráfico e fotográfico, levantamento topográfico e elaborar memória descritiva, para 

memória futura das ocorrências de interesse cultural afetadas diretamente pelo projeto ou sofrer 

danos decorrentes da proximidade em relação à frente de obra.  

8. Efetuar o registo gráfico e fotográfico, levantamento topográfico e elaborar memória descritiva para 

memória futura das ocorrências patrimoniais n.º 3, 9 e 10.  

9. Caso ocorra afetação das ocorrências patrimoniais n.º 4 e 8, efetuar, o respetivo registo gráfico e 

fotográfico, levantamento topográfico e elaborar memória descritiva para memória futura.  

10. Caracterizar a situação de referência (fase prévia à exploração) com base na expressão proposta por 

Johnson, partindo de estimativas para os parâmetros caracterizadores da rocha (xisto-grauvaque do 

Algarve ou xisto-grauvaque do Barroso), para, daí, prever as cargas máximas de explosivos a utilizar 

nos trabalhos de exploração, com o objetivo de cumprir os critérios da Norma NP 2074 (2015), tendo 

em vista a proteção de estruturas edificadas na vizinhança da exploração. 

11. Efetuar vistorias prévias às cinco habitações identificadas no quadro IV.15, como sendo aquelas mais 

próximas da mina, e nas quais podem, eventualmente, vir a ocorrer danos por alguma aplicação, por 

acidente, de carga explosiva em excesso. 

12. Proceder, por prevenção, à medição das vibrações induzidas nos edifícios de Murça e de Freixo do 

Numão, pela passagem de viaturas pesadas em condições semelhantes às de instalação, de 

exploração e de recuperação ambiental da exploração. 

 

 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

MEDIDAS GERAIS 

13. Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 

intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes não 

intervencionadas. 

14. Vedar e sinalizar o perímetro da área mineira, de forma a limitar o mais possível a entrada de 

estranhos e, desta forma, evitar acidentes.  

15. Promover todas as diligências possíveis no sentido de encontrar parceiros – entidades públicas 

(Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) e privadas e com estes estabelecer um compromisso 

através de protocolos de modo a que estes possam fazer aproveitamento dos materiais inertes, caso 

os mesmos não estejam classificados como resíduos perigosos, na beneficiação de caminhos 

municipais e aceiros, obras de natureza diversa, enchimento de pedreiras/minas que se situem nas 

proximidades, consolidação de taludes onde seja necessário colocar enrocamentos, balastro do 

caminho-de-ferro, proteção de margens, etc. Estas diligências deverão ser realizadas durante todo o 

período de exploração de modo a que o depósito tenha a menor expressão possível devendo, no 
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entanto, ser salvaguardado um volume necessário para a realização do enchimento das galerias da 

mina e recuperação do relevo à superfície e restante recuperação paisagística. Deve ser dado 

conhecimento dos resultados obtidos para acompanhamento das ações de aproveitamento do 

referido recurso. 

16.  Proceder à monitorização – através de sensores, análise visual ou outras técnicas adequadas à 

situação em concreto – das áreas já armadas em socalcos, atributo/valor cultural e visual da ZEP e 

do ADV, na envolvente mais imediata da mina para norte e para sul da sua localização, face aos 

potenciais efeitos da aplicação de explosivos, que possam comprometer, potencialmente, a 

integridade dos referidos valores e atributos do ADV. A proposta de monitorização deve ser 

apresentada para aprovação devendo ser identificado em cartografia os locais que ficarão sobre 

observação/monitorização durante a Fase de Exploração. 

17. Implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, 

nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e 

condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de 

acidentes e contaminações. 

18. Adotar todas as medidas possíveis que reduzam ao máximo os níveis de ruído de forma a minimizar 

os impactes sobre o ambiente sonoro e a identidade sonora da Paisagem, no presente caso da ZEP e 

do Bem Alto Douro Vinhateiro” cujos limites mais próximos se situam a cerca de 500m.  
19. Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas e 

de ruído, minimizando os efeitos da sua presença. 

20. Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 

presentes em obra, mantendo-se os registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 

equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante, 

garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído. 

21. Aproveitar, sempre que possível, acessibilidades pré-existentes em detrimento da construção de 

acessos adicionais. 

22. Manter em boas condições os acessos do interior da Mina, aplicando “tout venant” nos locais sujeitos 
a maiores movimentações de veículos.  

23. Sinalizar os trajetos a utilizar pelos veículos e equipamentos, interditado a circulação e o 

aparcamento fora dos acessos e dos locais para tal definidos. 

24.  Limitar a velocidade de circulação dentro dos acessos e locais definidos para o efeito, de modo a 

evitar o atropelamento de espécies faunísticas. 

25.  Limitar, sempre que possível, a circulação de veículos alheios à obra e à laboração da mina. 

26.  Proceder à instalação, à entrada/saída do espaço da mina para a estrada, de equipamento fixo, que 

ofereça as condições adequadas para a limpeza dos rodados. 

27.  Assegurar as atuais condições de transitabilidade nas vias de acesso à Mina e que serão utilizadas 

quer para a expedição de minério para o exterior, quer para o transporte de matérias para o interior 

da Mina (combustível, reagentes, água, explosivos, entre outros). Estas vias deverão ser objeto de 

ações de manutenções periódicas face ao aumento de tráfego previsto. 

28. Acautelar a distância, dos aterros a construir, às estradas existentes junto à Mina ou, assegurar a 

obtenção de parecer por parte da entidade com jurisdição nas mesmas. 

29. Implementar o programa para as ações de formação e de sensibilização e de divulgação aos 

trabalhadores da sua Mina sobre as normas e cuidados ambientais e de segurança a ter em conta no 

decorrer dos trabalhos, cuja elaboração se encontra prevista no Plano de Lavra. 

30. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais, transporte e distribuição de eletricidade, 

estradas e caminhos municipais. 
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31.  Cumprir as normas de segurança associados ao facto da área do projeto ser atravessada pelo ramal 

de Média Tensão a 30kV para o PTD VFC 049 Quinta Vale Malhadas, entre os apoios 5 e 12, e suas 

derivações, nomeadamente ramais a 30kV para o PTD VFC 117 Quinta Pernelha e PTC 9585 

MINAPORT. 

32.  Caso seja instalada uma linha elétrica, a mesma deverá ser enterrada. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

33. Garantir a estabilidade estrutural do maciço, adotando o método de exploração por câmaras e 

pilares, durante a exploração e, preencher, no final da escavação em cada galeria ou travessa os 

vazios de escavação com os estéreis da exploração, o maior volume possível de estéreis gerados pela 

Mina. 

34. Para mitigar os processos erosivos implementar a construção de bacias de decantação em vários 

pontos da área da mina de forma a permitir a decantação das partículas finas antes da devolução das 

águas de drenagem ao meio natural. 

35. Efetuar a construção das instalações de resíduos em bancadas e patamares simulando a morfologia 

em socalcos, característica da região do Douro. 

36. Efetuar a manutenção e limpeza do leito e margens do leito da linha de água a renaturalizar, bem 

como a implementação de todas as medidas que resultarem do processo de licenciamento. 

37. Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia da área a intervencionar, e dos 

acessos às zonas de trabalho, efetuando inspeções periódicas às valas perimetrais e canais em 

torno da lavaria, das três bacias e dos locais de depósitos de estéreis e rejeitados, de modo a 

impedir assoreamentos e retenção de águas de escorrência. Estas inspeções deverão ter maior 

frequência em períodos de pluviosidade e deverão ser acompanhadas de operações de limpeza 

sempre que tal se justifique. 

38. Colocar caleiras na cobertura da lavaria para aproveitamento de águas pluviais limpas com vista à 

sua utilização no processo industrial de beneficiação mineira.  

39. Articular a captação de água no rio Douro com os horários dos comboios e dos barcos turísticos do 

Douro, minimizando-se a sua perceção pelos utilizadores. 

40. Efetuar o dimensionamento dos caudais de extração dos furos afetos ao projeto mineiro de tal 

modo não se provoque rebaixamentos excessivos do nível freático. Para tal importa garantir a 

colocação de um tubo-guia de PEAD em cada um dos furos afetos ao Projeto mineiro, de tal modo 

se consiga efetuar medições de profundidade dos níveis freáticos em segurança; 

41. Assegurar que o enchimento parcial usando estéreis dos vazios de escavação, seja o mais próximo 

possível de um enchimento total, maximizando a aproximação à permeabilidade original do maciço 

rochoso.  

42. Assegurar que as bacias de retenção e decantação têm volumes úteis tais que permitam tempos de 

residência suficientes para que ocorra uma decantação eficiente, com o mínimo de adição de 

floculantes. 

43. Garantir de forma permanente a existência de margem de segurança nas bacias de tal modo não 

existam quaisquer galgamentos dos fluidos aí retidos. 

44. Remoção da fração sólida decantada na bacia de águas sujas, sempre que a mesma atinja 

aproximadamente um metro de altura e encaminhamento destes materiais para o depósito de 

rejeitados. 

45. Impermeabilização das bacias de retenção e decantação com tela PEAD, preferencialmente com 

1,5 mm de espessura e certificado de conformidade (do fabricante) para contacto da tela com 

soluções aquosas com as características das aqui presentes (nomeadamente baixo valor de pH e 

elevado teor de sulfatos);  
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46. Colocar, entre a tela de PEAD e os balastros calcários, uma camada de material arenoso ou silto-

arenoso para minimizar o risco de punçoamento da tela de PEAD, pela colocação do material 

calcário (granulometria grosseira) nas lagoas para a neutralização do pH. 

47. Colocar leito de material calcário, com granulometria grosseira (ao nível dos balastros) no fundo da 

segunda bacia de decantação, ou seja, na bacia de águas limpas. 

48. Selecionar o material calcário a utilizar na neutralização do pH, evitando-se balastros com pontas 

aguçadas e deverá ser substituído periodicamente por forma a manter a sua eficiência. 

49. Colocar o material calcário em estrutura metálica, tipo rede de malha larga (dimensão compatível 

com a retenção do material calcário), amovível por exemplo através de grua. Assim, será possível 

substituir ou recuperar este material, mantendo-o eficiente na sua função de neutralização do pH 

das águas e retenção de metais. 

50. Encaminhar os balastros “saturados”, no caso de substituição do material calcário, para a instalação 
de deposição de rejeitados. 

51. Confirmando-se, no decorrer da exploração da mina, a existência de elevadas concentrações em 

ferro dissolvido nas águas, ponderar uma oxigenação forçada na bacia de águas limpas, 

potenciando a precipitação do ferro no material calcário. 

52. Garantir a máxima reutilização da água armazenada nas bacias de decantação no processo 

industrial, no sentido de se estabelecer um circuito hidráulico o mais fechado possível. 

53. Construir uma rede de drenagem de águas sujas, a qual receberá águas da plataforma da lavaria, 

da entrada da galeria, da área das oficinas e da plataforma das trituradoras/britadeira, canalizando-

as para a primeira bacia de decantação (denominada de bacia de águas sujas); 

54. Monitorizar as águas efluentes das valas perimetrais dos depósitos de estéreis e de rejeitados e 

caso se verifiquem valores de pH inferiores a 5 e/ou condutividade elétrica superior a 2000 µS/cm, 

encaminhadas para a bacia de águas sujas. 

55. Instalar um ou mais separadores de hidrocarbonetos na rede de drenagem de águas sujas, a 

montante da primeira bacia de decantação, facilmente acessíveis para manutenção periódica. 

56. Acondicionar em local impermeabilizado (com bacia de retenção) e sem contacto com águas da 

chuva e/ou de escorrências superficiais, as substâncias de síntese química (e.g.: coletores seletivos, 

espumas, dispersantes, supressor de lamas e floculantes) a utilizar na lavaria no processo de 

beneficiamento e cumprir as recomendações das respetivas fichas de segurança. 

57. Assegurar a manutenção e revisão periódicas quer das fossas sépticas estanques quer dos 

separadores de hidrocarbonetos. 

58. Assegurar a recolha periódica do efluente doméstico tratado nas fossas sépticas, bem como o seu 

encaminhamento para destino adequado. 

59. Retirar e encaminhar as lamas dos separadores de hidrocarbonetos e das fossas sépticas estanques 

para destino final por operador licenciado para as operações de gestão de resíduos. 

60. Equipar os depósitos de combustível com bacias de retenção dimensionadas para a capacidade 

máxima de armazenamento. 

61. Inspeção periódica da bacia de retenção sob o depósito de combustível móvel, prevenindo assim 

eventuais transbordos inadvertidos de combustível. 

62. Instalar uma rede de saneamento dedicada aos efluentes provenientes do laboratório. 

63. Implementar um plano de verificação de fugas de água, nomeadamente na rede de adução e 

distribuição de água, bem como nos reservatórios existentes. 

64. Por forma a garantir o caudal ecológico da ribeira de Murça, bem como os direitos de terceiros nas 

captações a jusante, o proponente não poderá utilizar a captação de água superficial que possui 

nesta linha de água no período de maio a outubro. 
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65. Isolar/conter e inspecionar periodicamente o aterro de estéreis, de modo a prevenir possíveis 

escorrências de águas contaminadas para as linhas de água adjacentes.  

66. Sensibilizar os condutores dos diferentes equipamentos, quer no que respeita às condições de 

condução a adotar, quer no que respeita às condições mecânicas e de manutenção desses mesmos 

veículos. Adotar medidas de divulgação de informação desta sensibilização, através de folhetos a 

disponibilizar aos condutores. 

67. Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível. Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da população na 

proximidade das áreas de intervenção e os próprios operários e demais trabalhadores. 

68. Os equipamentos a utilizar nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto-Lei nº76/2002, 

de 26 de março, relativo à emissão de ruído, devendo também ser evitada a utilização de máquinas 

que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

69. Proceder à descarga de materiais (com recurso a pá ou outros equipamentos) à menor altura de 

queda possível, em particular, durante o carregamento de camiões. 

70. Desligar os motores de equipamentos e/ou veículos quando estes se encontram parados ou em 

não utilização. 

71. Elaborar uma lista de operações críticas, do ponto de vista das respetivas emissões sonoras, para 

os recetores sensíveis e divulgá-la por todos os operadores da mina, garantindo, a sua sensibilização 

e conhecimento, no sentido de evitarem sempre que possível a simultaneidade de funcionamento 

de tais operações. 

72. Considerar a emissão sonora/potência sonora na aquisição de novos equipamentos. 

73. Modificar ou proceder à substituição de componentes dos equipamentos que se mostrem ruidosos. 

74. Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis. 

75. Reduzir os efeitos negativos da circulação atuando em fatores como, por exemplo, velocidades, 

arranques frequentes e pendentes. 

76. Melhorar continuamente o circuito de circulação e desenho dos acessos com o objetivo de diminuir 

o respetivo nível de ruído emitido. 

77. Realizar uma manutenção intensiva dos equipamentos, componentes e elementos submetidos a 

fricção, verificando a sua correta lubrificação; 

78. Realizar uma manutenção correta dos equipamentos e das máquinas, verificando o adequado 

funcionamento de todos os dispositivos de controlo de ruído instalados. 

79. Proceder à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de estabilização dos 

acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pelo uso, ou utilização, de água na 

redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a qualidade visual da 

vegetação e os níveis de produção das explorações agrícolas existentes - vinha, olival e outras 

culturas.  

80. Excluída a sua perigosidade, utilizar os resíduos de extração constituídos por materiais de natureza 

mais grosseira, na consolidação dos acessos viários internos, acessos pedonais, bolsas de 

estacionamento, área da portaria e edifício administrativo. Esta ação deve ser implementada no 

imediato, mas deve ser considerada numa perspetiva futura em clara articulação com o Plano de 

Integração da Mina para a Fase de Exploração e Projeto de Recuperação Paisagística final. 

81. Efetuar a rega / aspersão regular e sistemática dos depósitos de material de granulometria fina 

assim como na britadeira móvel e nos acessos internos durante os períodos de estiagem e sempre 

que se revele necessário para minimizar a dispersão atmosférica de poeiras. Os caudais destas 

aspersões devem ser apenas os suficientes para atenuar a dispersão atmosférica de poeiras sem 

provocar, por escoamento superficial, arrastamento de materiais. 
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82. Fechar (cobrir) o tapete rolante transportador do minério entre britadeira que se encontra junto 

ao emboquilhamento e os silos que alimentam a lavaria. 

83. Controlar o estado de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas e dos tapetes. 

84. Para as vibrações induzidas a estruturas - comparar os valores obtidos com a equação de Johnson 

com aqueles previstos na Norma NP 2074 (2015) para estabelecer as quantidades máximas de 

explosivo a utilizar, de forma a garantir o cumprimento do disposto nesta norma; 

85. Para a incomodidade para os seres humanos – utilizar os critérios sugeridos pelo LNEC para o valor 

limite da velocidade eficaz da vibração. 

86. Proceder à avaliação das vibrações induzidas ao corpo dos trabalhadores e, se necessário, ao corpo 

dos habitantes de Murça e de Freixo do Numão, neste caso pela circulação de equipamentos 

pesados, de acordo com o disposto na norma ISO 2631. 

87. Reduzir as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal ao mínimo 

indispensável à execução dos trabalhos. 

88. Restringir a decapagem da terra viva/vegetal às áreas estritamente necessárias e efetuá-la em 

todas as áreas objeto de intervenção. 

89. Efetuar a decapagem de de forma a que a máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da 

máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado.  

90. Evitar o recurso a máquinas de rasto de forma a evitar a compactação da camada de solo abaixo da 

terra viva/vegetal.  

91. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-

estabelecida.  

92. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura 

destas a definir em cada local. 

93. Segregar a terra viva decapada e mantê-la sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e 

terras de escavação.  

94. As terras decapadas em zonas de matos devem ser segregadas das demais e mantidas bem 

conservadas e protegidas. 

95. Garantir o armazenamento e preservação da camada superficial decapada, correspondente às 

terras vegetais com maior capacidade produtiva (com maior teor em matéria orgânica em 

minerais), de modo a serem utilizadas na recuperação paisagística das áreas intervencionadas, 

sempre que seja necessário proceder à decapagem dos solos, nomeadamente, no âmbito da 

abertura de caminhos, infraestruturações ou colocação de minério ou estéreis.  

96. Efetuar o armazenamento dos solos em pargas que deverão apresentar uma estrutura estreita, 

comprida e com uma altura nunca superior a 2,00 m, com o cimo ligeiramente côncavo para uma 

boa infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas com tremocilha ou abóbora à razão de 

3 g/m2/ a 4g/m2 para evitar o aparecimento de ervas infestantes e melhor conservar esses solos.    

97. No caso de importação de terras vivas/vegetais, que deverá ser evitado, deve ser assegurado que 

as mesmas não provêm de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não 

sejam introduzidas e alterem a ecologia local com elevados custos ambientais e económicos. 

98. A circulação dos equipamentos será apenas na periferia das pargas para evitar a compactação dos 

solos. 

99. Assegurar a limpeza regular dos órgãos de drenagem, evitando a erosão dos solos. 

100. Impermeabilizar e/ou pavimentar o local de implantação das instalações industriais e de apoio, 

bem como as áreas escombreiras. O mesmo deverá acontecer nos locais de armazenamento de 

produtos poluentes tais como óleos e massas lubrificantes que deverão estar devidamente 

impermeabilizados e providos de bacias de retenção corretamente dimensionadas. 
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101. Garantir o manuseamento, em local adequado, de produtos como os óleos, os combustíveis e os 

lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz à contaminação e 

poluição do solo e subsolo e consequentemente dos recursos aquíferos. 

102. Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia (nomeadamente valetas, 

valas perimetrais e canais) da área a intervencionar, de tal modo não existam galgamentos para 

fora da área de intervenção. 

103. As embalagens ou contentores de reagentes a utilizar na lavaria deverão ser armazenados sobre 

bacias de contenção devidamente dimensionadas; 

104. As instalações de resíduos, destinadas à deposição dos resíduos de extração “estéreis”, deverão 

ser construídas de acordo com os “requisitos mínimos a que os aterros devem obedecer”, definidos 
no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (Diploma Aterros), em conformidade com a 

classificação de perigosidade que lhes for atribuída pela Direção Geral de Energia e Geologia, 

nomeadamente no que respeita à impermeabilização de fundo, à minimização da dispersão de 

partículas pelo vento e à recolha e à drenagem e recolha de águas de escorrência; 

105. Os materiais argilosos a utilizar na constituição do sistema de segurança passiva das instalações 

de resíduos deverão garantir o cumprimento dos requisitos previstos no ponto 2 do anexo I do 

diploma Aterros: i) um coeficiente de permeabilidade (K) ≤ 1x10-7 m/s e uma espessura mínima de 

1 m no caso dos resíduos “estéreis” serem considerados inertes pela DGEG; ii) um coeficiente de 

permeabilidade (K) ≤ 1x10-9 m/s e uma espessura mínima de 1 m no caso dos resíduos “estéreis” 
serem considerados não perigosos pela DGEG; iii) um coeficiente de permeabilidade (K) ≤ 1x10-9 

m/s e uma espessura mínima de 5 m no caso dos resíduos perigosos (rejeitados). Caso a barreira 

geológica não ofereça naturalmente as condições supra descritas, devem ser complementadas e 

reforçadas artificialmente por outros meios ou materiais que assegurem uma proteção equivalente; 

106. Dadas as características dos solos do local (considerados delgado-esqueléticos no EIA), em caso 

de acidente durante o manuseamento de máquinas e equipamentos (derrame ou fuga de 

combustíveis, lubrificantes, ou outros), os produtos derramados deverão ser imediatamente 

contidos com recurso aos kits de contenção que estarão nas diferentes áreas da mina e o 

solo/material contaminado imediatamente removido, até que não sejam percetíveis vestígios do 

derrame, de forma a minimizar a contaminação do solo e recursos hídricos subterrâneos por 

substâncias ou misturas perigosas; 

107. Prever a colocação de um contentor na zona da oficina, ou noutra zona com características 

adequadas, destinado à armazenagem temporária de solo ou outro material geológico 

contaminado, e implementadas medidas destinadas a minimizar a lixiviação ou a dispersão pelo 

vento de partículas do material contaminado. Quaisquer escorrências que ocorram no 

armazenamento temporário destes materiais contaminados deverão ser recolhidas e 

encaminhadas para o separador de hidrocarbonetos. Em alternativa, estes materiais poderão ser 

depositados nas bacias de rejeitados. 

108. Efetuar a plantação de bordaduras (oliveiras, figueiras, amendoeiras, ciprestes) ao longo dos 

caminhos existentes e propostos. Realizar planos de plantação ajustados à situação existente tendo 

por base levantamentos topográficos atuais. 

109. Ábaco para determinação das cargas máximas instantâneas de explosivos, que poderão ser 

detonadas nas áreas de exploração face à distância a que se encontrem estruturas a proteger, para, 

nestas, cumprir o limite de 1,5 mm/s da velocidade de vibração de pico. 

110. Identificar as estruturas edificadas na vizinhança da mina que podem vir a ser afetadas, 

determinando, para cada uma, a carga máxima com base na equação de Johnson corrigida para o 

local. 
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111. Considerar a eventual necessidade de revisão dos limites de carga caso surjam novas edificações 

na envolvente da mina, caso ocorram alterações legislativas, ou pelo inerente refinamento da 

expressão de cálculo à medida que se forem obtendo mais dados de vibrações; 

112. Cumprir a metodologia de níveis de alerta em função dos valores de vibração medidos, com 

adequadas medidas de intervenção, incluindo reavaliação do diagrama de fogo, interrupção das 

detonações e notificação da DGEG. 

113. Efetuar o levantamento e registo dos muros de pedra existentes na área da Mina de Numão, bem 

como, a sua recuperarão e manutenção.  

114. Sugere-se sejam efetuadas plantações de Quercus pyrenaica ou de Quercus rotundifolia, em vez 

de Quercus robur. 

115. Efetuar a plantação e estimulação ao desenvolvimento de núcleos de azinheiras, medronheiros, 

oliveiras e amendoeiras. 

116. Elaborar planta que identifique as intervenções propostas ao nível da intervenção da arquitetura 

paisagista, com o respetivo faseamento proposto, de forma, a percecionar-se a evolução das 

intervenções e sequentes consequências ao nível do padrão paisagístico. 

117. Privilegiar em todos os muros a ser construídos os materiais locais, optando por soluções 

caraterísticas desta paisagem (muros de pedra) ou caso seja estruturalmente impossível, deve 

optar-se por muros de betão revestidos a xisto com argamassas bastardas (cal, saibro e cimento 

branco). 

118. Salvaguardar e valorizar o laranjal murado existente, integrando-o no plano de recuperarão 

paisagística. 

119. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 

trabalhos, nomeadamente através da sinalização e balizamento das áreas e exemplares isolados de 

Azinheira e Sobreiro, da área de Dedaleira e da área de “habitat natural 5210pt1 – Matagais 

arborescentes de Juniperus spp.”, que não devem ser afetadas por qualquer ação do projeto. 
120. Salvaguardar todos os espécimes arbóreos e arbustivos autóctones que não perturbem a 

execução da obra, assinalando-os previamente ao início dos trabalhos, para o efeito. 

121. As sinalizações só deverão ser removidas após finalização das respetivas intervenções. 

122. Sempre que possível, transplantar para a envolvente próxima do projeto em condições de habitat 

semelhantes, ou utilizar na implementação do Plano de Recuperação Paisagística os exemplares 

arbóreos autóctones que não possam ser mantidos. 

123. Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da mina acerca das normas e cuidados 

a ter em consideração no decorrer dos trabalhos, nomeadamente: 

a. sensibilizando para a não colheita ou danificação de espécimes vegetais, realçando o valor 

ecológico da flora, da vegetação e dos habitats; 

b. sensibilizando para o respeito pelos animais silvestres presentes na área e alertando para 

o risco de atropelamento de espécies, nomeadamente de mamíferos carnívoros, 

sobretudo na época de outono/inverno; 

c. alertando para a possível ocorrência de algumas espécies em risco, sobretudo no que 

respeita ao Chasco-preto, e fornecendo informações/formações sobre essas espécies 

para que as eventuais ocorrências possam ser detetadas e comunicadas à equipa 

responsável pela elaboração do Programa de Monitorização de Chasco-preto (Oenanthe 

leucura). 

124. Evitar as ações de desmatação e decapagem durante a época de reprodução do Chasco-preto 

(essencialmente de fevereiro a junho). 
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125. Evitar a destruição de muros de perda e/ou de socalcos. Em caso de necessidade de afetação deste 

tipo de estruturas, promover a sua substituição em áreas adjacentes à área de concessão, com 

características semelhantes. 

126. Evitar o decorrer de trabalhos e a circulação de veículos e equipamentos durante a noite e no 

período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes do pôr-do-sol e uma hora depois do 

nascer do sol. 

127. Acautelar que a iluminação existente no exterior, ou a ser aplicada de futuro, não conduz a um 

excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa sobre a ZEP e sobre o 

ADV.  

128. Assegurar a existência de difusores de vidro plano e com a fonte de luz oculta em todo o 

equipamento de luz a utilizar no exterior - instalações industriais, sociais, estacionamentos, 

portaria, etc. , para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.  

129. Assinalar e vedar as áreas a recuperar de imediato e ao longo da fase de exploração, interditando 

a passagem a terceiros, bem como a trabalhadores e máquinas/equipamentos não afetos a esses 

trabalhos. 

130. Implementar e manter um mecanismo de atendimento ao público, para esclarecimento de dúvidas, 

informação sobre o projeto, atendimento de eventuais sugestões e reclamações, desde que se 

inicie a exploração, de forma a aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras, e equacionar a 

necessidade de implementação de novas medidas. Eventuais reclamações e as medidas tomadas 

para as resolver devem constar dos relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA. 

131. Discriminar positivamente a população local, sempre que se verifique necessário aumentar 

eventuais postos de trabalho, com o objetivo de contribuir para a redução dos níveis de 

desemprego. 

132. Estabelecer áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, com vista a 

reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais de intervenção. 

133. Definir um faseamento de exploração e recuperação adequado, que promova a revitalização das 

áreas intervencionadas no menor intervalo de tempo possível e concentrado em áreas bem 

delimitadas, evitando a dispersão de frentes de intervenção em diferentes locais em simultâneo. 

134. Garantir que as viaturas afetas à expedição utilizam um sistema de limpeza dos rodados, 

prevenindo assim a degradação das condições de aderência na entrada na via pública de acesso, 

contribuindo desta forma para não afetar as condições de aderência da via e, consequentemente, 

prevenindo os acidentes rodoviários. 

135. Evitar a afetação dos projetos já executados ou em execução que foram subsidiados pelo Estado 

Português através de vários programas operacionais, tais como PRODER (2007/2013), PRD2020 

(2014/2020) e VITIS. 

136. Estudar a viabilidade do transporte do concentrado poder ser efetuado por ferrovia, através da 

linha de caminho-de-ferro do Douro (com ligação na Estação de Contumil à Linha de Leixões), dada 

a proximidade do Apeadeiro de Freixo de Numão/Mós à mina (cerca de 3 km).  

137. Efetuar o acompanhamento arqueológico, integral e contínuo de todas as operações que 

impliquem revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação 

ou regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo, desde a fase preparatória da obra, 

como a instalação do estaleiro e abertura de caminhos; o acompanhamento deverá ser continuado 

e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se 

garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

138. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, 

deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Planta Síntese de Condicionantes atualizada. 
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139. Efetuar o acompanhamento arqueológico da construção dos espaços destinados a escombreiras. 

Este deverá prever a observação e registo da desconstrução das ocorrências patrimoniais n.º 9 e 

10, anteriormente registadas.  

140. Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra 

será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do 

Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a 

implementar.  

141. Conservar in situ as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das 

prospeções e do acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível e em função do 

valor do seu valor patrimonial, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, 

ou serem salvaguardadas pelo registo.  

142. Colocar os achados móveis efetuados no decurso destas medidas em depósito credenciado pelo 

organismo de tutela do Património Cultural.  

143. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras.  

144. No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deverá ser remetido o Relatório Final 

de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela. 

145. Cumprimento integral do Plano de Segurança e Saúde. 

146. Na eventualidade de ser considerado o fornecimento de água potável, oriunda de captação própria, 

deverá, anualmente, a entidade, proceder à apresentação à Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR), para aprovação, do respetivo Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) e prova do seu cumprimento ao longo do ano. 

147. Cumprir as distâncias mínimas às linhas de água existentes, para que não haja contaminação das 

possíveis captações superficiais/subterrâneas de água de consumo humano, tendo em conta que o 

Rio Douro se encontra a cerca de 3 Km da mina. 

148. Colocar junto aos reagentes usados na lavaria, um manual do seu manuseamento por forma a 

acautelar os possíveis riscos para a saúde dos manipuladores. 

149. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Vila Nova de Foz Côa, dependente da 

respetiva Câmara Municipal sobre a implementação do projeto, de modo a que este possa avaliar 

a necessidade de proceder à atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

150. Garantir, nos termos do disposto no Decreto-Lei n° 10/2010, de 4 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n° 31/2013, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a 

que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 

garantir que: 

i. O projeto cumpre as condições previstas no Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios, devendo ainda ser garantida a elaboração e implementação das Medidas de 

Autoproteção previstas na legislação vigente; 

ii. Na fase de exploração das instalações de resíduos, o SMPC de Vila Nova de Foz Côa é informado, 

no prazo máximo de 48 horas, de quaisquer ocorrências suscetíveis de afetar a estabilidade da 

instalação ou de causar efeitos significativos, prejudiciais ao ambiente, demonstrados pelos 

respetivos procedimentos de controlo e monitorização da instalação de resíduos; 

iii. O Plano de Emergência Interno (PEI) é testado por intermédio de simulacros a realizar pelo 

operador em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Vila Nova de 

Foz Côa. Desejavelmente, todos os colaboradores da empresa deverão estar cientes e 
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familiarizados com os procedimentos definidos no PEI, de forma a que os apliquem 

corretamente em situação de emergência; 

iv. No pedido de licenciamento da instalação são fornecidas ao SMPC de Vila Nova de Foz Côa as 

informações necessárias à elaboração do plano de emergência externo, o qual deverá abranger 

o conjunto de medidas a tomar fora da instalação e anexos mineiros, em caso de acidente. 

151. Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos do risco de incêndio rural, 

previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Foz 

Côa, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente. 

Adicionalmente, prever a observância, na fase de obra e de exploração, do disposto nos artigos 22.° 

(Condicionamento) e 30.° (Maquinaria e Equipamento) do Decreto-Lei n° 124/2006, de 28 de junho, 

na sua atual redação, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços 

florestais e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados, quer 

no período crítico, quer fora dele, em dias de risco de incêndio superior a elevado. 

152. Antes do início das operações de exploração, e no sentido de dispor de um valor de referência para 

futuras análises, assegurar a colheita de amostras e a análise dos piezómetros da rede de controlo 

previstos no Estudo de Impacte Ambiental. 

153. Visando a deteção atempada de eventuais ruturas e de problemas na integridade estrutural da 

camada de selagem da bacia de "águas do processo", da bacia de "águas limpas" e das instalações 

de resíduos (das escombreiras e dos rejeitados), bem como de problemas no correto 

funcionamento dos separadores de hidrocarbonetos e da normal fluência nas redes de drenagem 

(dos lixiviados, das "águas sujas" e das águas pluviais) elaborar um plano de manutenção preventiva 

e um plano de inspeções internas que abranja, pelo menos, as referidas 

instalações/redes/dispositivos. 

154. Efetuar uma modelação das consequências dos impactes cumulativos do projeto da Mina de 

Numão sobre os projetos existentes/a instalar, que se encontram identificados no Estudo de 

Impacte Ambiental para a área envolvente (linha de muito alta tensão Armamar — Lagoaça; 

aproveitamento mini-hídrico do Catapereiro e as concessões mineiras MNPCOI 114, MNPC01214, 

MNPC00136 e MNPC000064), em particular o efeito que a execução do projeto terá sobre a 

possibilidade da respetiva afetação, em caso de acidente. 

155. Garantir, como medida preventiva de situações hidrológicas extremas, que o movimento de terras, 

na fase de construção, não compromete a livre circulação das águas na linha de água que atravessa 

a área do projeto, minimizando igualmente as situações do respetivo estrangulamento. 

156. Garantir as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado aos meios de socorro a 

envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção e de exploração. 

 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

MEDIDAS GERAIS 

157. O Plano de Fecho da mina a submeter à Entidade Licenciadora deve também ser apresentado 

Autoridade de AIA, para análise e pronúncia, identificando as ações a realizar, a forma de 

implementação das mesmas, a sua calendarização/ faseamento, e a(s) entidade(s) responsável(eis) 

pela sua implementação. Deve ter em conta a legislação aplicável à data e integrar as medidas 

propostas para outas fases aplicáveis à desativação. 

158. Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração mineira são 

devidamente recuperadas, de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística definido, 

procedendo aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, 

uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 
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159. Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na Mina procedendo às 

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, estes equipamentos serão 

reutilizados ou reciclados ou, na sua impossibilidade, enviados para destino final adequado. 

160. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, os materiais sobrantes, não devendo 

permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de 

incêndios. 

161. Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques 

de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado 

encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA e estabelecido no Plano 

de Gestão de Resíduos.  

162. Assegurar que nas zonas de oficina ou de manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas 

destinadas ao armazenamento de lubrificantes não existirá contaminação do solo por quaisquer 

tipo de substâncias poluentes, sendo que, após demolição, todos os materiais que tenham estado 

em contacto com essas substâncias serão separados e encaminhados para aterro controlado. 

163. Evitar ao máximo que nos vazios subterrâneos criados com as escavações, fiquem expostos 

sulfuretos, os quais em contacto com a água subterrânea e na presença de oxigénio, continuarão a 

dissolver-se provocando redução do pH da água e aumento da concentração de sulfatos, arsénio e 

outros elementos químicos potencialmente tóxicos ou indesejáveis na água. 

164. Assegurar a recolha dos lixiviados produzidos na lagoa de rejeitados após a exploração (fase de 

desativação) e o seu encaminhamento para destino adequado. 

165. Manter em bom estado de conservação e funcionamento as valas perimetrais de drenagem, 

mantendo-se a separação de águas sujas e águas limpas, impedindo-se assim o carreamento de 

substâncias poluentes para o meio hídrico envolvente. 

166. Assegurar a interdição de acesso a pessoal não autorizado à área. Manter em bom estado de 

conservação e funcionamento as valas perimetrais de drenagem, mantendo-se a separação de 

águas sujas e águas limpas, impedindo-se assim o carreamento de substâncias poluentes para o 

meio hídrico envolvente. 

167. Efetuar uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à 

exploração são devidamente recuperadas de acordo com o Plano de Recuperação definido, para 

que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área 

intervencionada e a paisagem envolvente.  

168. Garantir que a implementação do PRP só é dada como completamente concluída, após essa vistoria 

que comprove a reconversão de todas as zonas afetadas no decurso da atividade extrativa. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

169. Na fase desativação do projeto deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico.  

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Apresentar locais/áreas dentro da Zona Especial de Proteção do Bem do ADV bem como dentro 

do próprio Bem do “Alto Douro Vinhateiro” que se encontrem degradadas e para as quais deverá 

apresentar uma proposta de integração e recuperação paisagística. As áreas a serem 

consideradas deverão ser em acordo com as entidades locais - Câmaras Municipais e Juntas de 

Freguesia – e instituições privadas ou públicas (CCDR Norte) ou particulares, por exemplo ao nível 

das Quintas, e deverão totalizar, no mínimo, a área correspondente à área total afetada à 
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superfície pela mina. Esses acordos de colaboração e áreas a recuperar e a integrar deverão ser 

cartografadas e para cada uma deverá ser apresentada uma proposta de recuperação e 

integração paisagística para avaliação. 

2. Proceder, após a emissão da DIA e desde do início da exploração, ao planeamento de todo o 

espaço à superfície, assim como de algumas galerias, no sentido, de, após o final da exploração, 

os mesmos se tornem, futuramente, num espaço de visitação e de, eventual musealização, no 

âmbito do património geológico, mineiro e industrial. Nestes termos, todas a sequentes 

afetações do relevo - abertura de acessos e novo emboquilhamento - e de novas áreas deverão 

ser objeto de uma abordagem que minimize, a montante, substancialmente os impactes – 

redução da expressão dos taludes, consolidação dos taludes com recurso a técnicas menos 

impactantes - e não os torne totalmente irreversíveis. Toda a recuperação do espaço deve ter 

como linha orientadora este objetivo final. 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PRP) 

O Plano de Recuperação Paisagística apresentado no EIA/Aditamento deverá ser revisto com base nas 

seguintes orientações: 

1. Deverá ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Recuperação 

Paisagística, e não como “Plano”, com todas as peças desenhadas e escritas, incluindo Caderno 
de Encargos e Medições e Plano de Manutenção com Cronograma, necessárias à sua 

implementação. 

2. Orientado para que a área da mina se torne um espaço visitável e, de eventual, musealização, no 

término da sua Fase de Exploração. 

3. Ter em consideração as soluções implementadas no Projeto de Integração da Mina para a Fase 

de Exploração. 

4. Deve ser apresentada a proposta final de modelação do terreno em planta devendo prever 

micromodelações nas zonas mais planas como as das atuais bacias, instalações de resíduos de 

estéreis, zona de portaria e administrativa. 

5. A proposta de plantação não traduz o padrão da Paisagem existente na Situação de Referência. 

Revela-se ela mesmo uma intrusão visual pela sua continuidade e densidade adotadas. 

6. Cumulativamente, deve ser prevista uma certa descontinuidade entre copas de árvores de modo 

a que não constituam uma forma de propagação de fogo. 

7. As espécies a utilizar deverão ter em consideração o padrão atualmente existente pelo que a 

proposta e a composição deve pautar-se pela mimetização da Situação de Referência, que apenas 

não se verifica possível, nas Instalações de Resíduos de Rejeitados. A plantação de espécies que 

não traduzam o padrão existente deve fazer-se pontualmente e, se em maciços, de reduzida área. 

8. Utilizar vegetação na recuperação paisagística que respeite o elenco florístico da região, 

nomeadamente, utilizando plantas, que se incluem no habitat de matos, nomeadamente: 

• a Azinheira (Quercus rotundifolia); 

• o Zimbro (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus); 

• a Roselha (Cistus albidus); 

• o Sargaço (Cistus monspeliensis); 

• o Trovisco (Daphne gnidium); 

• a Giesta-branca (Cytisus multiflorus); 

• o Piorno-amarelo (Retama sphaerocarpa); 

• o Rosmaninho (Lavandula pedunculata). 

9. Promover a  regeneração natural, a plantação (incluindo retanchas) e manutenção de exemplares 

de Zimbro Juniperus oxycedrus (de proveniência local), em 50% da área a renaturalizar, com uma 

densidade de 500 exemplares por hectare. 

10. A proposta de plantação de carvalhos Quercus robur deve ser revista não só quanto à espécie em 

si mesma, sugerindo-se a plantação de Quercus pyrenaica ou de Quercus rotundifolia, quer 

quanto à densidade proposta.  

11. Efetuar a plantação de alinhamento de oliveiras, amendoeiras e outras arvores ao longo dos 

caminhos e nos limites das instalações de resíduos, tirando partido de um modo positivo das 

novas formas criadas na paisagem, rematando-as e assegurando a sua conetividade ecológica e 

visual;  

12. Sugere-se a plantação e estimulação ao desenvolvimento de núcleos de azinheiras, 

medronheiros, oliveiras e amendoeiras. 
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13. No plano de rrecuperação paisagística, na instalação de resíduos para estéreis, é proposta a 

plantação de oliveira com substrato herbáceo ou substrato herbáceo e arbustivo. Uma vez que 

esta área atualmente é ocupada por matos e vinha, sugere-se a manutenção destes usos, 

privilegiando-se a plantação de vinha. 

14. No plano de recuperação paisagística, para as bacias de água é proposta uma sementeira de 

espécies herbáceas. Sugere-se, igualmente, a plantação de um estrato arbustivo (matos), uma vez 

que é o atributo atualmente dominante.  

15. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado de 

certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua 

origem deverá ser local.  

16. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 

vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza 

erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada 

a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em 

alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

17. Toda e qualquer espécie vegetal mais ornamental, exótica e, sobretudo, exóticas invasoras 

deverão de todo ser excluídas da proposta. 

18. As terras vegetais decapadas em áreas de matos e preservadas em separado deverão ser 

aplicados em exclusivo nas áreas que visem recuperar as áreas anteriormente de matos. 

19. Deverá contemplar em peça desenhada a solução pormenorizada de recuperação e integração 

dos 2 emboquilhamentos, devendo o segundo ser claramente identificado. 

20. As áreas de acessos propostos manter deverão ser substancialmente reduzidas. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Monitorização dos Recursos Hídricos 

Aspetos quantitativos 

 Nível freático 

Objetivo: Monitorizar a evolução do nível freático ao longo do ano hidrológico e detetar eventuais 

anomalias no padrão hidrodinâmico. 

Pontos de amostragem: furos de captação existentes, captação de água subterrânea referenciada no 

inventário hidrogeológico como “CAP23291” e piezómetros a instalar na envolvente às bacias de água 

e de rejeitados. 

Frequência de amostragem: Trimestralmente durante a fase de exploração e nos dois primeiros anos 

de desativação. 

Parâmetros a monitorizar: nível freático 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários: Os níveis hidrostáticos deverão ser medidos, 

no caso dos furos equipados com bomba submersível, após repouso de exploração de 12 horas com 

recurso a sonda de medição de níveis. Esta última, deverá ser introduzida em tubo guia (exclusivo para 

esta função) preso à coluna de impulsão da água.   

Critérios de avaliação: os resultados obtidos serão analisados com base na situação de referência. 

 

 Volumes armazenados nas bacias de águas 

Objetivo: Monitorizar os volumes das bacias de águas. 

Pontos de amostragem – Bacias de águas do processo e bacia de águas limpas. 

Frequência de amostragem: Mensal durante a fase de exploração. 

Parâmetros a monitorizar: volume armazenado. 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários: Inclusão de réguas graduadas nas bacias. 

 

Efluentes domésticos 

 Manter um registo dos volumes de efluente doméstico recolhido e dos seus respetivos destinos 

Aspetos qualitativos:   

Objetivo: Garantir que a qualidade das águas superficiais e subterrâneas contíguas à área de Projeto 

não é comprometida pela implementação do mesmo. 

Pontos de amostragem:  

• Bacia de retenção/decantação denominada de “Bacia de águas limpas” (à superfície do espelho 
de água) 
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• Linha de água contígua ao Projeto (ponto de amostragem a montante de qualquer 

infraestrutura relacionada com o projeto mineiro); 

• Linha de água contígua ao Projeto (ponto de amostragem a jusante da área mineira, antes da 

confluência com a ribeira do Numão); 

• Nos piezómetros a construir junto da bacia de águas sujas, da bacia de águas limpas, da bacia 

de rejeitados, do depósito de estéreis e do depósito de rejeitados. 

• Nos furos de captação existentes. 

Parâmetros a monitorizar: Condutividade elétrica, pH, turbidez, sólidos suspensos totais, sulfatos, 

nitratos, azoto amoniacal, alumínio, arsénio, ferro, manganês, cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, 

estanho, vanádio e zinco, fósforo total e hidrocarbonetos totais.  

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários:  

• Condutividade elétrica, pH e turbidez - Equipamento portátil desde que devidamente calibrado 

com soluções-padrão certificadas e dentro da validade; 

• SST - Centrifugação seguida de secagem e pesagem ou, filtração através de membrana filtrante 

de 0,45 µm, secagem e pesagem; 

• Sulfatos - Centrifugação seguida de secagem e pesagem ou, filtração através de membrana 

filtrante de 0,45 µm, secagem e pesagem;  

• Nitratos e Azoto amoniacal - Espectrometria de absorção molecular ou cromatografia iónica;  

• Alumínio e Ferro - Espectrometria atómica; espectrometria de absorção molecular;  

• Arsénio - Espectrometria atómica; espectrometria de absorção molecular;  

• Fósforo total - espectrometria de absorção molecular;  

• Hidrocarbonetos totais: Espectrometria no infravermelho após extração com solventes ou 

Gravimetria após extração com solventes. 

Os métodos de análise e os critérios de desempenho mínimo deverão dar cumprimento ao 

disposto no Decreto-Lei nº83/2011, de 20 de junho. 

Frequência de amostragem: Trimestralmente, durante a fase de exploração devendo o controlo do 

volume de lixiviados continuar a ser efetuado, mesmo após encerramento/desativação. A 

monitorização só poderá ser dada como concluída após a aprovação por parte da APA/ARH-N, no 

âmbito da pós-avaliação. 

 

Fase de Exploração 
Bacia de Águas 

Limpas 

Linha de Água de 

Água Contígua ao 

Projeto 

Piezómetros e Furos 

Verticais Equipados 

Condutividade 

elétrica, pH 
Semanal Semanal Semanal 

Turbidez Semanal Semanal Mensal 
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Fase de Exploração 
Bacia de Águas 

Limpas 

Linha de Água de 

Água Contígua ao 

Projeto 

Piezómetros e Furos 

Verticais Equipados 

Sulfatos, arsénio Trimestral Trimestral Trimestral 

SST, nitratos, azoto 

amoniacal, alumínio, 

ferro, cádmio, cobre, 

chumbo, mercúrio, 

estanho, vanádio e 

zinco, fósforo total e 

hidrocarbonetos totais 

Semestral Semestral Semestral 

 

Fase de Desativação e 

Três Anos 

Subsequentes 

Bacia de Águas 

Limpas (#1) 

Linha de Água de 

Água Contígua ao 

Projeto (#2) 

Piezómetros (#5) e 

Furos Verticais 

Equipados 

Condutividade 

elétrica, pH 
Mensal Mensal Mensal 

Turbidez, sulfatos, 

arsénio, SST, nitratos, 

azoto amoniacal, 

alumínio, ferro, 

cádmio, cobre, 

chumbo, mercúrio, 

estanho, vanádio e 

zinco, fósforo total e 

hidrocarbonetos totais 

Semestral Semestral Semestral 

 

Critérios de avaliação: os resultados obtidos serão analisados com base na situação de referência. 

Por solicitação da CA, o Plano de Monitorização consagra também a inspeção visual, com registo 

fotográfico, das redes de drenagem perimetral da área da mina (lavaria, área de britagem, bacias, 

instalações de resíduos e escritórios), e dos depósitos de estéreis e rejeitados. Durante a fase de 

exploração o registo fotográfico terá uma periodicidade mensal, sendo que as fotos devem ter 

associadas georreferenciação e sentido em que foram captadas. 

A inspeção visual, com registo fotográfico nas linhas de água a jusante da exploração terá igualmente 

periodicidade mensal e os pontos de observação deverão situar-se na linha de água que atravessa a 

área mineira (logo após a portaria da área da mina) e na ribeira de Murça, junto da confluência com a 

linha de água que atravessa a área mineira. 

O Plano de Monitorização, a implementar durante a fase de desativação, apenas será dado por 

concluído após a aprovação por parte da APA/ARH-Norte. 
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2. Ambiente Sonoro 

Realizar, no 1.º ano de plena laboração, uma campanha de medição acústica nos pontos recetores 

avaliados no EIA e num dos recetores sensíveis de Murça mais próximos da EN324, para verificação dos 

valores previstos, da adequação de medidas de minimização de ruído traçadas no EIA (de carácter 

genérico) e para aferir da eventual necessidade da construção de lombas sobrelevadas de pendente 

suave naquela via, à entrada e saída da povoação de Murça, para garantir a velocidade máxima de 50 

km/h e a contenção dos níveis sonoros gerados pela passagem de veículos pesados 

Parâmetros a monitorizar: 

• LAeq em modo fast; 

• LAeq em modo impulsivo; 

• Análise em classes de frequência da banda de terços de oitava. 

 

Locais de medição 

 P1 em Seixas (Rua da Costa) a cerca de 400m do limite oeste da mina 

 P2 em Mós (perto da Junta de Freguesia) a cerca de 1670m do limite este da mina 

 P3 em Murça (Rua da Moreira) a cerca de 1000 m do limite sul da mina 

 Recetor sensível mais próximo da EN 324, Murça 

 

Equipamento: Utilizar um Analisador de Ruído em tempo real de classe 1, equipado com filtro de 

terços de oitava. Deverá igualmente ser utilizado um Termohigroanemómetro. Efetuar as avaliações 

na presença e na ausência do ruído gerado pelos trabalhos. 

 

Frequência: Realizar uma campanha de monitorização anual durante a o 1º ano de exploração 

execução do projeto. A periodicidade da campanha será avaliada em função dos resultados da 1ª 

campanha. 

Critérios de avaliação de desempenho:  

• Valores limite estabelecidos para as zonas sensíveis e mistas, para os parâmetros Lden e 

Ln, de acordo com o Regulamento Geral do Ruído - RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro); 

• Critério de incomodidade estabelecido pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º do Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Desvio: No caso de serem identificados desvios que possam gerar novos impactes, à luz dos critérios 

apresentados anteriormente, devem ser analisadas as causas e identificado o responsável, com vista 

à resolução do problema. Estes podem estar associados a: 

i. Utilização de equipamentos mais ruidosos do que o permitido; 

ii. Utilização de vários equipamentos ruidosos em simultâneo; 

iii. Gestão acústica dos trabalhos desadequada; 

iv. Desrespeito do horário de trabalho permitido por lei; 
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v. Presença de locais sensíveis ou de atividades que requerem concentração e sossego, cuja 

instalação seja posterior à data de elaboração do presente estudo; 

vi. Desfasamento da modelação face à realidade. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio: Adotar medidas capazes de eliminar 

ou minorar os efeitos desses desvios, que podem ser técnicas (equipamentos utilizados), acústicas 

(por exemplo, implantação de barreiras acústicas), organizacionais (alocação espacial e temporal 

de meios e com a organização espacial da área de intervenção) ou gerais (sensibilização dos 

trabalhadores). 

 

3. Vibrações 

Monitorizar da velocidade de pico das vibrações com geofones triaxiais, da sua resultante, da frequência 

dominante, da distância fonte-recetor e do valor das cargas de explosivo por retardo. 

Efetuar a mediação das vibrações em todas as detonações. 

Efetuar medições efetuadas a 300 m da detonação e na estrutura mais próxima desta. 

Avaliar eventuais desvios das vibrações face ao previsto e propor medidas. 

 

4. Qualidade do ar 

Parâmetros a avaliar: concentração de partículas PM10 (μg/m3). 

Local de Amostragem - O local selecionado para a campanha na situação de referência. 

 

Metodologia de amostragem: Norma europeia de referência EN 12341- “Determination of the PM10 

fraction of suspended particulate matter” e os constantes na secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº 
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102/2010 de 23 de setembro e ainda todos os procedimentos analíticos constantes na norma portuguesa 

NP2266. 

Frequência de amostragem – Realizar uma campanha de medição de PM10, no mesmo local utilizado para 

a avaliação da situação de referência, durante o 1º ano de laboração. As medições a realizar terão que ter 

uma duração mínima de 14 dias. Se os valores forem ultrapassados, a monitorização será anual devendo 

as medições ter uma duração mínima correspondente a 14% de um ano civil (52 dias), distribuídas ao 

longo do mesmo. Se os limites estabelecidos legalmente não forem ultrapassados em nenhuma das 

medições, só será necessária nova campanha daí a 5 anos.  

Em caso de desvio adotar medidas de minimização que poderão incluir as seguintes: 

 Limite e controlo da velocidade de circulação nos acessos interiores da mina; 

 Reforço do procedimento de aspersão com água; 

 Criação de barreiras naturais e/ou artificiais à dispersão dos poluentes. 

 

5. Saúde Humana 

Incluir no Plano de Segurança e Saúde os seguintes planos: 

 Plano de monitorização e vigilância da saúde dos trabalhadores, não só na altura da construção 

como está previsto mas também durante todo o período da exploração, relativo a esta exposição, 

de acordo com o definido na legislação em vigor e o acompanhamento da Medicina no Trabalho. 

o Elaborar Criar e implementar um Plano de monitorização da exposição dos trabalhadores 

à sílica. 

o Elaborar um plano de prevenção e controlo de Legionella associado a 

equipamentos/dispositivos produtores de aerossóis, tendo em conta o processo 

transformativo constituído por um processo de flutuação que funciona em meio hídrico. 

 Plano de Monitorização do risco relativo ao desenvolvimento e proliferação de vetores, 

associados à existência das bacias de retenção e decantação e/ou outros sistemas com águas 

estagnadas. 

 

6. Plano de Monitorização da qualidade química dos solos 

1. Determinação dos Valores de Fundo Naturais (VFN) e definição dos valores de referência 

 Para elementos químicos (metais, metaloides e não metais), BTEX, PAH, hidrocarbonetos 

halogenados voláteis, clorobenzenos, clorofenóis e bifenilos policlorados (PCB), os valores 

obtidos em resultado das sondagens de caracterização da situação de referência efetuadas. 

Estes assumem-se como o referencial das concentrações a manter nos solos durante e após 

a exploração do depósito mineral.  

 Para qualquer outro parâmetro para o qual não tenham sido propostos VFN, deverão ser tidos 

em conta os valores de referência constantes na tabela C, do Guia Técnico - Valores de 

Referência para o Solo (APA, 2019). 

 Para o Arsénio - para determinação de um VFN deverão ser apresentados novos dados, a 

obter através de novas análises ao solo, em locais próximos da área mineira (no mínimo mais 

quinze novas amostragens), mas que não tenham sido ainda objeto de intervenção, ou por 

recurso a dados de estudos geoquímicos dos solos que porventura possam ter sido realizados 

no âmbito da caracterização da área da concessão mineira. Estes dados deverão ser 

submetidos a um tratamento estatístico simples, com definição da média, mediana, percentil 
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90, percentil 95, entre outra informação que possa contribuir para a sustentação do VFN a 

submeter a aprovação da Autoridade de AIA. 

 Enquanto não for definido um VFN para o arsénio, o valor de referência deste elemento será 

o constante na tabela C do Guia Técnico suprarreferido - 11 mg/kg. 

 

2. Monitorização dos solos 

  

Pontos de Amostragem: 

 17 pontos de amostragem - os 15 pontos de amostragem propostos pela Minaport, Lda. (S01 

a S15) utilizados para definição dos valores de fundo natural, a que acrescem dois outros 

pontos, um a localizar na zona da britadeira de minério (S16) e o outro sob os tapetes 

transportadores do minério britado para o parque de minério (silos de minério) e destes para 

a lavaria (S17).  

 

Quadro I - Identificação dos pontos de amostragem e periodicidade da sua avaliação 

Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(latitude / 
longitude) 

Localização 
Periodicidade de 

monitorização 

S1 
41,11877 / -

7,22454 
A jusante de escombreira 

No mínimo a cada 5 
anos 

S2 
41,11706 / -

7,22440 
Entrada/saída de viaturas da 

área mineira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S3 
41,11568 / -

7,22498 

Ponto para despistagem de 
eventual contaminação por 

dispersão atmosférica 
resultante de ventos 

predominantes de norte e 
oeste 

No mínimo a cada 5 
anos 

S4 
41,11485 / -

7,22678 
Depósito de pargas 

No mínimo a cada 10 
anos 

S5 
41,11392 / -

7,22675 
A jusante da bacia de rejeitados 

No mínimo a cada 5 
anos 

S6 
41,11622 / -

7,22781 

Caminho entre bacia de águas 
de processo e bacia de águas 

frescas 

No mínimo a cada 5 
anos 

S7 
41,11605 / -

7,23145 
Proximidade a chaminé de 

ventilação 
No mínimo a cada 5 

anos 

S8 
41,11535 / -

7,23836 

Proximidade a chaminé de 
ventilação (fora da área de 

intervenção) 

No mínimo a cada 5 
anos 

S9 
41,11950 / -

7,22996 
Fundo regional natural a norte 

da área de intervenção 
No mínimo a cada 10 

anos 
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Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(latitude / 
longitude) 

Localização 
Periodicidade de 

monitorização 

S10 
41,11275 / -

7,22858 
A sul da instalação de 

rejeitados Pe2 
No mínimo a cada 5 

anos 

S11 
41,12127 / -

7,23878 

Fundo regional natural a 
noroeste da área de 

intervenção 

No mínimo a cada 10 
anos 

S12 
41,11735 / -

7,22646 
A sul de escombreira 

No mínimo a cada 5 
anos 

S13 
41,11774 / -

7,23972 
Fundo regional natural a oeste 

da área de intervenção 
No mínimo a cada 10 

anos 

S14 
41,11533 / -

7,23137 
A sul de chaminé de ventilação 

e a sudoeste da lavaria 
No mínimo a cada 5 

anos 

S15 
41,11556 / -

7,22939 
A sul do emboquilhamento da 

mina e a sudoeste da britadeira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S16 (a indicar) Britadeira 
No mínimo a cada 5 

anos 

S17 (a indicar) 

Sob os tapetes transportadores 
de minério da britagem para os 

silos de armazenamento e 
destes para a lavaria 

No mínimo a cada 5 
anos 
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Fonte: Aditamento  

 

Parâmetros a monitorizar: 

 

Quadro II – Parâmetros a analisar, valores de referência e periodicidade de monitorização 

Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Elementos 
químicos 

Antimónio 0,88 
No mínimo a cada 5 

anos 

Arsénio (2) 11 
No mínimo a cada 5 

anos 

Bário 151 
No mínimo a cada 5 

anos 

Berílio 2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Boro (total) 9,3 
No mínimo a cada 10 

anos 

Cádmio 0,43 
No mínimo a cada 10 

anos 

Chumbo 25,3 
No mínimo a cada 5 

anos 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 146 
Projeto de Execução 

Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Cobalto 23,9 
No mínimo a cada 5 

anos 

Cobre 98,1 
No mínimo a cada 5 

anos 

Crómio (total) 56,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Mercúrio 0,2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Molibdénio 1,1 
No mínimo a cada 10 

anos 

Níquel 51,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Prata 0,5 
No mínimo a cada 10 

anos 

Selénio 2 
No mínimo a cada 5 

anos 

Tálio 0,5 
No mínimo a cada 10 

anos 

Vanádio 40,5 
No mínimo a cada 5 

anos 

Zinco 142 
No mínimo a cada 5 

anos 

BTEX 

Benzeno 0,02 
No mínimo a cada 5 

anos 

Etilbenzeno 0,02 
No mínimo a cada 5 

anos 

Tolueno 0,1 
No mínimo a cada 5 

anos 

Xileno 0,03 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fenóis Fenól (3) 9,4 
No mínimo a cada 10 

anos 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 
policíclicos 

(PAH) 

Acenafteno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Acenaftileno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 
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Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Antraceno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(a)antraceno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(b)fluoranteno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(k)fluoranteno 
0,01 

No mínimo a cada 5 
anos 

Benzo(g,h,i)perileno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Benzo(a)pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Criseno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

PAH  

(continuação) 

Fenantreno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fluoranteno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Fluoreno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Naftaleno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Pireno 0,01 
No mínimo a cada 5 

anos 

Hidrocarbonetos 
halogenados 

voláteis 

Cloroetileno (cloreto de 
vinilo) 

0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorofórmio 
(Triclorometano) 

0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,1-dicloroetano 0,03 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-dicloroetano 0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 
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Grupo de 
parâmetros 

Parâmetro 
Valor de Referência 

(1) (mg/kg) 
Periodicidade de 

monitorização 

Diclorometano 0,8 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-dicloropropano 0,1 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorobenzenos 

Clorobenzenos 0,01 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,3-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,4-diclorobenzeno 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

1,2,4-triclorobenzeno 0,03 
No mínimo a cada 10 

anos 

Clorofenóis 

2-clorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

2,4-diclorofenol 0,04 
No mínimo a cada 10 

anos 

Pentaclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

2,4,5-triclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

2,4,6-triclorofenol 0,02 
No mínimo a cada 10 

anos 

Bifenilos 
policlorados 

(PCB) 
PCB 0,021 

No mínimo a cada 10 
anos 

Hidrocarbonetos 
de petróleo 

(TPH) 

TPH C6-C10 10 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C10-C16 3 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C16-C34 16 
No mínimo a cada 5 

anos 

TPH C34-C50 (3) 2.800 
No mínimo a cada 5 

anos 

(1) Valores propostos pela Minaport, Lda., no âmbito do EIA. 
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(2) Valor baseado na tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso 
agrícola do solo, solo com textura grosseira, com uso de água subterrânea, a usar como referencial 
enquanto não for definido o Valor de Fundo Natural (FVN). 
(3) Tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola do solo, 
solo com textura grosseira, com uso de água subterrânea. 

 

Profundidade de amostragem: A amostragem deverá ser superficial, com recolha de material cerca de 5 

a 10 cm abaixo da superfície do solo. No caso de se verificar contaminação neste nível, deverão ser 

realizadas amostragens complementares, de forma a permitir determinar a profundidade da 

contaminação. 

Tipo de amostra: Deverão ser recolhidas amostras simples. 

Periodicidade de monitorização: 

 Os pontos de amostragem S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S12, S14, S15, S16 e S17 deverão ser 

analisados com uma periodicidade de, no mínimo, cinco anos.  

 Os pontos de amostragem S4, S9, S11 e S13 deverão ser analisados com uma periodicidade de, 

no mínimo, dez anos. 

 Os elementos químicos antimónio, arsénio, bário, berílio, chumbo, cobalto, cobre, crómio, 

mercúrio, níquel, selénio, vanádio e zinco; BTEX; PAH e TPH deverão ser analisados com uma 

periodicidade de, no mínimo, cinco anos.  

 Os restantes parâmetros propostos pela MINAPORT, Lda. deverão ser analisados com uma 

periodicidade de, no mínimo, dez anos - elementos químicos boro, cádmio, molibdénio, prata e 

tálio; fenóis (fenol), hidrocarbonetos halogenados voláteis; clorobenzenos; clorofenóis e PCB. 

No final da vida útil da exploração mineira, após a demolição de edificado e o desmantelamento das 

instalações e equipamentos, deverá ser realizada uma avaliação 

 final do estado do solo, devendo ser analisados os parâmetros constantes no quadro II, 

bem como pesticidas organoclorados caso tenham sido usados produtos 

fitofarmacêuticos durante a exploração mineira. 

• Apresentação dos resultados - Os resultados das campanhas de amostragem devem ser 

apresentadas em ficheiro Excel, conforme modelo incluído no anexo II a este Parecer. 

 

3. Remediação dos solos contaminados 

Caso uma das campanhas de avaliação do solo desenvolvidas no âmbito do Plano de Monitorização do 

Solo determine a excedência dos valores de referência (VFN ou valor da tabela C do Guia Técnico - Valores 

de Referência para o Solo (APA, 2019), conforme o caso), para pelo menos um parâmetro, deverá ser 

realizada intervenção para remediação da contaminação, de acordo com os procedimentos legais em 

vigor à data. 

As concentrações dos contaminantes no solo, durante a exploração mineira e após a sua cessação deverão 

tendencialmente convergir para os VFN, não podendo, se tal se revelar de difícil concretização, serem, em 

qualquer circunstância, superiores aos valores de referência constantes na tabela C do Guia Técnico - 

Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) – uso agrícola do solo, com utilização de água subterrânea.  
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4. Documentos de apoio 

 

Para além do Guia Técnico – “Valores de Referência para o Solo” (APA, 2019) referido supra, 

sugere-se também a consulta do Guia Técnico – “Plano de Amostragem e Plano de Monitorização 

do Solo” (APA, 2019), disponíveis em:   

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535 

 

 

5. Plano de Monitorização do Chasco-preto (Oenanthe leucura) 

Objetivos: monitorização da população de chasco-preto, de forma a acompanhar a evolução da sua 

abundância e distribuição na área de exploração e sua envolvente permitindo, desta forma, avaliar os 

impactes que a Mina do Numão tem no núcleo populacional local desta espécie, avaliando: 

 a utilização do espaço pela espécie e o eventual efeito de exclusão (abandono da área de 

exploração);  

 a utilização do espaço pela espécie ao longo do tempo de forma a definir eventuais padrões;  

 os eventuais alterações nos efetivos populacionais da área em estudo;  

 o sucesso reprodutor da espécie na área de estudo  

 

Local de Estudo 

Na zona da Mina do Numão, numa envolvente que engloba os territórios de distribuição da espécie 

mais próximos, e numa área controlo, localizada na margem direita do rio Douro e que engloba outro 

conjunto de territórios de distribuição de chasco-preto (definidos pelos trabalhos da Equipa Atlas, 

2008). 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535
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Periodicidade da monitorização – 

 Período de instalação das infraestruturas de apoio à exploração, durante a fase de exploração, ao 

longo de três anos consecutivos. Findo este período, deverá ser avaliada a necessidade de prologar a 

monitorização. 

Parâmetros de monitorização  

 Áreas de ocorrência da espécie-alvo;  

 Estimativas dos efetivos ocorrentes na área de estudo, discriminando por tipo de habitat, se 

relevante – abundâncias relativas e totais (quando possível)  

 Confirmação de nidificação.  

Técnicas de amostragem  

Numa primeira fase, serão selecionadas áreas de amostragem na área de implantação da Mina 

e envolvente e também na área controlo, em locais adequados à espécie (presença dos habitats 

previamente descritos como preferenciais). Nestas áreas serão realizados transeptos pedestres 

e pontos de escuta e observação, aproximadamente sobrepostos às quadrículas de 1x1 km do 

sistema UTM Hayford-Gauss, que intersectem a área de estudo, isto é, a zona de influência direta 

e controlo. 
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Efetuar nesta fase inicial do projeto, o censo de casais de Chasco-preto, realizando uma 

cartografia detalhada dos casais/ninhos. 

Com base nesta informação, deverá ser implementado um programa de monitorização desta 

espécie, com avaliação da situação nidificante e dos impactes do projeto até 5 anos após a 

entrada em exploração. O relatório do censo inicial e os relatórios anuais de monitorização 

deverão ser submetidos à DGEG e à Autoridade de AIA que dará conhecimento, dos mesmos, ao 

ICNF. 

Numa segunda fase, selecionar-se-ão os locais com presença da espécie, onde se efetuará uma 

segunda fase de amostragem. Todos os contactos com a espécie serão anotados em mapas 

detalhados da área de estudo, registando todos os comportamentos territoriais e reprodutores 

que indiquem a ocupação de territórios, tais como: presença de ninhos, transporte de alimento 

para crias, registo de casais, machos em canto nupcial, encontros agressivos e vocalizações de 

juvenis. 

Para além do registo em mapa, todas as localizações, bem como os habitats onde estas 

ocorreram, serão registados através de GPS. 

A monitorização da totalidade das quadrículas deverá envolver, no mínimo, quatro visitas anuais 

para realização dos censos, duas no período de nidificação (fevereiro a junho) e duas no período 

de invernada (novembro a janeiro). 

Os censos deverão ser realizados durante as primeiras quatro horas da manhã (após o nascer do 

sol) e as quatro horas antes do pôr-do-sol para coincidir com o período de maior atividade das 

aves. 

Após identificação dos locais de presença da espécie deverá ser definida a periodicidade e 

frequência de amostragem para avaliação dos parâmetros de reprodução. 

 

Tratamento dos dados: A recolha sistemática de dados e o acompanhamento de determinadas 

situações requer a aplicação de métodos de tratamento e análise orientados para os objetivos 

preconizados, de modo a obter a informação de suporte para as tomadas de decisão. 

 

Como resultado desta metodologia, deverão ser elaborados mapas de ocorrência/nidificação, e 

deverá ser feita a comparação interanual das áreas de ocorrência/nidificação. 

 

Com os dados obtidos através das metodologias aplicadas, deverão ser apresentadas as estimativas 

da abundância da espécie-alvo, relativa, ou, se possível absoluta, e também a estimativa do número 

de casais nidificantes e sucesso reprodutor. 

 

Se possível, deverão ser aplicados modelos de análise geostatística e estatísticas univariadas e 

multivariadas para a avaliação das variações espaciais de abundância e de seleção de habitat. 

Relatórios de monitorização – Deverá ser considerada a produção de relatórios anuais, devendo 

obedecer à estrutura determinada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

No segundo relatório de monitorização, e seguintes, deverá ser feita a comparação com os resultados 

do(s) ano(s) anterior(es). No último relatório do programa de monitorização, deverá ser feita uma 

revisão geral de todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, 

devendo também ser avaliada a necessidade ou não de prolongamento do plano. 
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Em cada relatório deverá, também, ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem e de 

tratamento da informação, e se as mesmas permitem responder aos objetivos definidos para a 

monitorização, devendo ser propostas alterações caso a equipa responsável pelo estudo considere 

necessário. O plano também poderá ser alvo de revisão caso se detete uma mudança anormal na 

população de chasco-preto, que não esteja a ser convenientemente amostrada nos censos. 

Preconiza-se a existência de três tipologias de relatórios: 

• Relatórios de monitorização parcelares -  devem descrever, para cada uma das ações de 

monitorização programadas, os trabalhos desenvolvidos, os resultados obtidos e a sua 

análise crítica. Serão produzidos com a periodicidade estabelecida para as atividades a 

que se referem. 

• Relatórios de monitorização de rotina - devem apresentar, feito o enquadramento do 

projeto, a descrição das ações desenvolvidas, a descrição dos resultados obtidos e a sua 

interpretação e confrontação com as previsões efetuadas no Projeto. Serão elaborados a 

partir da informação de base fornecida pelos relatórios parcelares e reportar-se-ão, pelo 

menos, a um ciclo completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que 

sejam realizados e enviados para a Autoridade de AIA e para a DGEG, com uma 

periodicidade anual. 

• Relatórios de monitorização extraordinários – devem ser elaborados e remetidos para a 

Autoridade de AIA e para a DGEG na sequência da deteção de qualquer desvio relevante 

para os objetivos ambientais estabelecidos no presente documento. Estes relatórios 

deverão detalhar as medidas corretivas ou os planos de contingência que se pretende 

implementar ou, em alternativa, uma proposta justificada de redefinição dos objetivos 

do plano de monitorização. 

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização serão devidamente 

fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA e à 

DGEG. 

 

6. Monitorização da Paisagem  

Apresentar uma Proposta de Monitorização da Paisagem de acordo com as seguintes orientações:  

i. Deverá ser definida uma Área de Estudo em torno de toda a área e das diversas 

componentes do projeto que se encontram dispersas que serão afetadas, direta ou 

indiretamente, pelas atividades que se irão desenvolvendo à superfície da mina. Esta 

poderá ter por base a área de influência estudada no EIA (5km). 

ii. Deverá ser avaliada a integridade física dos muros e taludes dos socalcos existentes; 

iii. Deverá ser avaliado o estado da vegetação natural e de produção – vinhas, olival e outras 

culturas - decorrente da deposição de poeiras no que se refere à folha, flor e fruto, que 

deverá ser objeto de registo fotográfico quando se registem problemas associados; 

iv. Deverá ser avaliado o estado da linha de água e da vegetação quer da extensão que foi 

modificada quer da restante extensão a jusante da mina e o nível de acumulação de 

sedimentos finos no talvegue; 

v. O relatório deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-

se acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim 

como indicar medidas de correção dos problemas detetados; 
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vi. Para elaboração registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 

estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços 

de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve 

fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação 
direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim 

como a envolvente. Sugere-se que, num primeiro momento, a identificação final dos 

pontos de visibilidade notável seja articulada com a CCDRN, bem como a periodicidade dos 

levantamentos fotográficos.  

vii. Definir mecanismos de registo da evolução e transformação da paisagem, através do 

recurso a fotografia, levantamento com recurso a drone e mapeamento em sistemas de 

informação geográfica, partindo dos pontos de visibilidade notável identificados. 

viii. O relatório deve ser apresentado de acordo com a seguinte periodicidade: Antes de 

qualquer nova intervenção; antes do término da abertura das escavações para as 

instalações de resíduos; após a abertura de novo emboquilhamento e durante a Fase de 

Exploração com uma periodicidade bianual. Sugere-se que durante a construção das 

instalações de resíduos, os levantamentos fotográficos tenham uma periodicidade mensal. 

ix. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

 

Recomenda-se que a implantação das medidas de valorizarão e recuperação paisagística sejam 

acompanhadas obrigatoriamente por um arquiteto paisagista. 

 

 

 

 

Pela Comissão de Avaliação 

 

 

Margarida Grossinho 
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ANEXO I 

 

Implantação da Mina de Numão 

 

  



 

 

 

Figura 1– Localização da Mina do Numão a nível nacional e regional. 
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ANEXO II 

 

Ficheiro Excel para apresentação dos resultados das campanhas de amostragem dos solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a indicar) (a indicar)

2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.jan.14 2029.xx.xx 2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.jan.14 2024.xx.xx 2019.out.21 2024.xx.xx 2019.out.21 2029.xx.xx 2019.out.21 2024.xx.xx 2019.out.21 2029.xx.xx 2019.out.21 2024.xx.xx 2019.out.21 2029.xx.xx 2019.out.21 2024.xx.xx 2019.out.21 2024.xx.xx 2024.xx.xx 2024.xx.xx

0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2

VFN 
(1)

VR
 (2) VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Metais e outros elementos químicos

antimónio 0,88 7,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 0,88 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,82 <0,5 <0,5 <0,5

arsénio n.d. 11 647 166 561 210 701 638 3 790 472 848 110 83,5 645 182 382 795

bário 151 390 72,9 97 38,1 44,5 54,6 43,5 56,6 151 87,1 88,8 43,6 80,7 49 106 48,8

berílio 2 4 1,77 1,99 1,78 1,41 1,84 1,36 1,48 1,5 1,35 0,99 1,2 1,45 1,38 1,68 1,31

boro (total) 9,3 120 <1 <1 1,5 <1 9,3 1,8 1,2 <1 <1 1,4 <1 <1 <1 <1 <1

cádmio 0,43 1 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,43 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

chumbo 25,3 45 12,5 7,3 16,5 22,3 25,3 15,2 11,7 14 17,2 12,2 15,6 16,7 17,9 14,8 15

cobalto 23,9 22 17,3 14,7 18 15,7 20,6 17,6 15,5 15,3 13,4 19 15 15,5 15,2 17,9 23,9

cobre 98,1 140 35,4 44 47,4 34,9 60,4 42,2 98,1 37 96,9 25,9 27,6 35,9 30,2 36,5 54,7

crómio (total) 56,5 160 54,3 39,8 56,5 42,6 53,2 40,6 35,9 36,5 24,1 41,7 31,4 32,8 33,2 41,9 35,8

mercúrio 0,2 0,25 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

molibdénio 1,1 6,9 <0,4 0,41 <0,4 0,5 1,05 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

níquel 51,5 100 44,1 38,3 48,4 35,5 51,5 44 40,3 24,8 26,8 31,8 34,3 24,7 35,1 31,1 45,4

prata 0,5 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

selénio 2 2,4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

tálio 0,5 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

vanádio 40,5 86 37,6 28 41,3 30,2 38,3 27,4 24 37,4 21,2 40,5 25,1 30,6 27,4 38,2 28,9

zinco 142 340 79,9 61 103 142 141 94,1 74,6 62,2 57,3 73,2 84 54,3 83,5 79,3 84,6

Compostos aromáticos

Hidrocarbonetos monoaromáticos

benzeno 0,02 0,17 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

estireno 0,7 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

etilbenzeno 0,02 1,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

tolueno 0,1 2,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

xileno (total) 0,03 3,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fenóis

fenol n.d. 9,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2,89 <0,2 <0,2 2,89 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)

acenafteno 0,01 7,9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

acenaftileno 0,01 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

antraceno 0,01 0,67 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(a)antraceno 0,01 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(b)fluoranteno 0,01 0,78 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(k)fluoranteno 0,01 0,78 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(g,h,i)perileno 0,01 6,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(a)pireno 0,01 0,078 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

criseno 0,01 7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

dibenzo[a,h]antraceno 0,01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fenantreno 0,01 6,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fluoranteno 0,01 0,69 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fluoreno 0,01 62 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

indeno[1,2,3-c,d]pireno 0,01 0,38 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

naftaleno 0,01 0,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

pireno 0,01 78 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Hidrocarbonetos halogenados

Hidrocarbonetos halogenados voláteis

cloroetileno (cloreto de Vinilo) 0,10 0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

clorofórmio (triclorometano) 0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,1-dicloroetano 0,01 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,2-dicloroetano 0,01 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis -dicloroetileno 1,9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

trans -dicloroetileno 0,084 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

diclorometano 0,8 0,1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

1,2-dicloropropano 0,1 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

tetracloreto de carbono (tetraclorometano) 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

tetracloroetileno 0,28 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1,1-tricloroetano 0,38 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,1,2-tricloroetano 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

tricloroetileno 0,061 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Clorobenzenos

clorobenzenos 0,01 2,4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1,2-diclorobenzeno 0,02 1,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,3-diclorobenzeno 0,02 4,8 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,4-diclorobenzeno 0,02 0,083 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

hexaclorobenzeno (HCB) 0,52 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

1,2,4-triclorobenzeno 0,03 0,36 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Clorofenóis

2-clorofenol 0,02 1,6 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

2,4-diclorofenol 0,04 0,19 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

pentaclorofenol 0,02 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

2,4,5-triclorofenol 0,02 4,4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

2,4,6-triclorofenol 0,02 2,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Bifenilo policlorados (PCB)

bifenilo policlorados (PCB) 0,021 0,35 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021

Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)

hidrocarbonetos de petróleo C6-C10 10 55 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

hidrocarbonetos de petróleo C>10-C16 3 98 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

hidrocarbonetos de petróleo C>16-C34 16 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 <10 16 <10 16 <10 10 <10

hidrocarbonetos de petróleo C>34-C50 n.d. 2 800 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Produtos fitofarmacêuticos (Pesticidas)

aldrina 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

clofenotano (4,4-DDT) 0,078 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

dieldrina 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

endossulfão 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

endrina 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

epóxido de heptacloro 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

γ-HCH & γ-BHC (hexaclorociclohexano / lindano) 0,056 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

heptacloro 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Vários

éter terc-butílico e metílico (MTBE) 0,75 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Características do solo

carbono orgânico total (COT) 0,99 1,02 1,57 0,85 1,35 0,49 0,87 0,92 1,38 1,46 1,54 0,43 0,64 1,27 0,34

condutividade elétrica 21,3 4,1 5,7 3,2 5,7 2,5 4,1 3,6 2,1 6,0 2,2 2,0 3,4 2,5

matéria orgânica 4,33 4,72 7,19 4,75 6,87 3,76 4,45 4,18 5,02 5,53 4,3 3,26 3,99 4,8 3,73

matéria seca 88,3 86,4 86,0 89,3 89,7 89,8 88,0 83,6 84,5 86,9 84,6 80,1 89,9 84,6 88,2

pH 6,7 7,1 7,1 7,0 7,2 6,1 6,7 6,7 5,9 7,2 5,9 6,2 7,0 6,4 6,9

teor de argila (< 2 µm) 1,31 0,72 1,0 1,59 1,51 0,14 0,20 0,43 0,54 0,31 0,23 0,49 0,28 0,34 0,22

teor de limo/silte (2 - 20 µm) 24,1 20,1 31,2 38,0 31,3 37,8 32,0 19,9 27,6 26,1 22,1 24,4 29,7 24,8 32,6

teor de areia (20 - 2 000 µm) 74,6 79,1 67,8 60,4 67,2 62,1 67,8 79,6 71,9 73,6 77,7 75,2 70,0 74,9 67,1

Legenda:

LQ - Limite de quantificação

n.d. - Não determinado

VA - Valor amostrado

VEI - Valor do estado inicial

VFN - Valor de fundo natural 

VOR - Valor objetivo de remediação

VR - Valor de referência

LQ < VA ≤ VFN ou VR…………….………………………………. VA

VA ≤ LQ …………………………………………………………………. VA

VA > VR ou VOR ou VEI ou VFN………………..………………...…. VA

(1)
 VFN (Valor de Fundo Natural) - Proposta da Minaport, Lda., em função dos resultados analíticos obtidos nas campanhas de 2019

(2)
 VR - Valor de Referência da Tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo  (APA, 2019) - uso agrícola do solo, 

textura grosseira, com uso de água subterrânea. No caso do arsénio, será usado o VR enquanto não for aprovado pela APA um 

VFN

(mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca)(mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca)

─

Nota: Preencher a coluna referente aos VR, VOR ou VFN, conforme adequado, e eliminar as restantes. 

Inserir tantas colunas quantas as amostras de solo recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.

Eliminar as linhas correspondentes aos contaminantes não analisados ou inserir linhas para contaminantes não constantes da tabela.

%

%

%

(mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca) (mg/kg de massa seca)

solo franco-limososolo franco-arenososolo franco-limososolo franco-arenososolo franco-arenososolo franco-arenososolo franco-arenososolo franco-arenososolo franco-limososolo franco-limososolo franco-limososolo franco-limososolo franco-limososolo franco-arenososolo franco-limoso

Contaminantes

%

%

mS/cm

(mg/kg de 

massa seca)

Unidades
%

(mg/kg de massa seca)

Material amostrado:

Profundidade de amostragem (m):

Data da amostragem (AAAA-MM-DD):



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3282 

Mina de Numão 
Projeto de Execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Pareceres Externos 

 

 

 

 











 

  

 
 

Estudo de Impacte Ambiental analisado 

Designação do Projecto Mina de Numão 

Localização Freguesia de Freixo do Numão no concelho de Vila Nova de Foz Côa 

Identificação do 
Proponente 

Minaport - Minas de Portugal, Lda 

Área Sensível 
X Não 

 Não 

Fase do projecto 

 Ante-projeto 
Estudo Prévio 
Projecto de Execução 
(Em exploração)1 

Nº de Processo de AIA / CCDRN 
AIA_ nº 3282: 
Mina de Numão 

 

x 

 

Fator(es) Ambiental(is) DESCRITOR ECOLOGIA 

Entidade / Unidade 
Orgânica representada 
na CA 

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTA  

Nome do Técnico António Espinha Monteiro 

Contacto antonioc.monteiro@icnf.pt 

                                                           
 

 I - ENQUADRAMENTO 
 
(retirado do TNT-EIA): 
 
“ ……. 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Numão foi elaborado pela VISA - Consultores de 
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., para a Minaport - Minas de Portugal, Lda (Minas de 
Portugal, Lda., doravante denominada MINAPORT, com sede em Estrada Nacional 324, km 22,350, 
5155-780 Seixas - Vila Nova de Foz Côa). 
 
O Plano de Lavra (projeto) da Mina do Numão, em fase de execução, tem como objetivo obter a 
Concessão de Exploração da Mina do Numão, nos termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do 
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, para minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, antimónio, 
estanho e volfrâmio. 
 
Para além do Projeto (Plano de Lavra), sujeito a avaliação de impacte ambiental, serão construídas 
instalações para a beneficiação do minério (lavaria) e Instalação de resíduos (rejeitados se os materiais 
provêm da lavaria e estéreis se não possuem minério). Estes projetos encontram-se sujeitos a 
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estipulado no Decreto-Lei 
n.º 151-B/20132, de 31 de outubro, uma vez que: 
 
• o projeto da Mina do Numão enquadra-se no âmbito da alínea b) do número 2 (área sensível) 
do anexo II, aplicável a minas, no caso, em subterrâneo, com uma área superior a 15 ha. 
 



 

  

 
 

  

• Instalação de resíduos de rejeitados, no âmbito do número no n.º 9 do Anexo I onde se 
especifica que estão sujeitos a procedimento de AIA as instalações destinadas ao aterro de resíduos 
perigosos (D1). 
…….” 
 
------ 
 
A área proposta para a Mina do Numão integra-se em zona de proteção dos bens imóveis classificados. 
Especificamente, na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZPE do ADV), a cerca de 500 
m da área classificada como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro e como tal em área sensível. 
 
Tal como referido no RNT do EIA (pag. 3 – último paragrafo), a Mina do Numão já se encontra em 
atividade como resultados dos trabalhos previstos na exploração experimental, prevendo-se agora 
a passagem a exploração definitiva. 
 
 



 

  

II  - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 
 
O Projeto localiza-se na Freguesia de Freixo do Numão no concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
 
A área de concessão de exploração, onde se procederá à exploração de depósito minerais e à 
instalação de anexos mineiros, nomeadamente lavaria e instalações sociais e de apoio, abrange uma 
cerca de 80 hectares. 
 
A principal justificação do Projeto neste local corresponde à existência de jazigo de Ouro. 
 
A Mina do Numão constitui um empreendimento mineiro para aproveitamento de um depósito 
mineral, no caso com mineralização em ouro, para produção de concentrado de ouro. Este projeto 
mineiro foi precedido de uma exploração experimental, pelo que já se encontram implantadas parte 
das infraestruturas mineiras que serão aproveitadas para a fase de exploração definitiva, 
nomeadamente a lavaria, a bacia 1, a bacia 2 e a instalação de resíduos de rejeitados. 
 
EXPLORAÇÃO SUBTERRANEA 
 
A exploração do depósito mineral será realizada em subterrâneo pelos métodos de Câmaras e Pilares 
e “Sub-Level Stoping” que se revelaram os mais ajustados na sequência dos trabalhos de exploração 
experimental. Para o arranque da rocha serão utilizados meios mecânicos (movidos a gasóleo), sendo 
o desmonte realizado com recurso a explosivos. Os trabalhos subterrâneos serão apoiados pelos 
vários sistemas de transporte, ventilação, iluminação, drenagem, ar comprimido, telecomunicações 
e abastecimento de água. 
 
Os trabalhos de desmonte serão desenvolvidos em 8 níveis (ou pisos), sendo o primeiro nível 
desenvolvido à cota das galerias atualmente existentes (cota 236 aproximadamente) e o oitavo nível 
definido a 140 m de profundidade em relação ao primeiro piso (cota 96 aproximadamente). Será 
deixado um maciço de segurança com 15 m de espessura entre cada piso de exploração, no sentido 
de garantir a estabilidade estrutural do maciço rochoso. 
 
O primeiro nível de exploração terá uma galeria (rolagem) em toda a sua extensão (400 m), de onde 
sairão perpendicularmente 6 galerias de desmonte com aproximadamente 500 m de comprimento 
cada, espaçadas no mínimo 15 m entre elas. Os restantes níveis terão 3 galerias de desmonte com 
aproximadamente 500 m de extensão cada, espaçadas no mínimo 15 m entre si, ao longo de uma 
extensão de 400 m onde se integra a galeria de rolagem. As galerias são retangulares, com uma 
largura de 4 m e uma altura de 5 m. 
 
Sempre que numa galeria de desmonte seja intersetada uma zona mineralizada, será desenvolvida 
uma travessa (pequena galeria) perpendicularmente até à galeria adjacente (Figura 7), onde se 
procede ao desmonte do recurso mineral. As travessas terão uma secção retangular, com uma largura 
de 2,7 m e uma altura de 3,5 m. Para garantir as condições de segurança estrutural do maciço 
rochoso, as travessas terão um espaçamento mínimo de 10 m entre si. O desmonte do minério nas 
travessas, em cada piso de exploração, traduzir-se-á no método de desmonte por Câmaras e Pilares. 
 
A aplicação do método de desmonte “Sub-Level Stoping” será obtida pela exploração do recurso 
mineral entre pisos de exploração. Neste caso a altura do desmonte será de 15 m e uma extensão 
máxima de 400 m, caso a mineralização ocorra em toda a extensão do nível. 
 
Após a extração do recurso mineral, haverá uma operação acessória de beneficiação que consiste na 
produção do concentrado de ouro. Assim, após o desmonte e fragmentação primária ainda no fundo 



 

  

da mina, o minério será transportado para o exterior por uma correia transportadora, através dos 
acessos internos, sendo parqueado junto ao emboquilhamento (pré-stock). O primeiro circuito de 
beneficiação é constituído por uma unidade industrial de britagem, onde se procede à fragmentação 
primária da rocha através de um britador e um moinho e à classificação numa bateria de crivos. Dessa 
unidade, o material segue por correia transportadora para o segundo circuito, na lavaria, onde se 
procede à concentração do ouro, pelo método de flutuação. 
 
Nesse segundo circuito, o material é fragmentado num moinho de bolas para permitir a aplicação do 
método de flutuação, amplamente utilizado na indústria mineira para obtenção de concentrados. A 
flutuação consiste num processo físico-químico, realizado em meio aquoso, com adição de reagentes 
que permitem a separação do ouro dos restantes minerais sem interesse económico. O concentrado 
obtido na flutuação segue para um espessador (ou tanque de decantação) e depois para um filtro 
prensa para retirada da água em excesso que é reutilizada na lavaria. Será assim obtido o concentrado 
de ouro pronto para expedição, a qual será realizada em contentores marítimos com transporte 
rodoviário até ao porto de Leixões para exportação. 
 
LAVARIA 
 
O tratamento do minério será realizado em Lavaria, por processo de flutuação e será desenvolvido 
em meio hídrico, prevendo-se que a utilização da água seja realizada em circuito fechado, no sentido 
de evitar a delapidação desse recurso natural. As perdas de água irão ocorrer no concentrado, nos 
rejeitados e por evaporação natural. De referir que tanto os concentrados como os rejeitados, apesar 
de passarem por uma última fase de retirada da água através de um processo de decantação e 
prensagem, não será possível a retirada total da água, o que se refletirá em perdas de água no 
processo. 
 
RESÍDUOS DE REJEITADOS 
 
A gestão dos resíduos mineiros será feita através das instalações de resíduos e do preenchimento dos 
vazios de escavação, havendo o cuidado de separar claramente os estéreis dos rejeitados em termos 
de destino final, sendo que: 
 
• Os estéreis serão encaminhados preferencialmente para o preenchimento dos vazios de 
escavação e uma parte, numa fase inicial, para uma instalação de resíduos para estéreis a construir à 
superfície; 
 
• Os rejeitados serão exclusivamente depositados em duas instalações de resíduos, uma 
construída e outra a construir, ambas diferentes da instalação de resíduos para a deposição dos 
estéreis, sendo dimensionadas e construídas para deposição de resíduos perigosos. 
 
Para a construção das instalações de resíduos que serão construídas em áreas virgens, haverá uma 
fase prévia de decapagem das terras vegetais, no sentido de salvaguardar a sua posterior utilização 
na recuperação paisagística dessas áreas. As terras vegetais, apesar de não serem abundantes, uma 
vez que os solos são pouco desenvolvidos, serão armazenadas numa parga já existente na área da 
mina. A sua aplicação na recuperação paisagística será feita à medida das necessidades. 
 
INSTALAÇÕES AUXILIARES 
 
A mina possui ainda um conjunto de instalações auxiliares, para além da lavaria, que servem de apoio 
às atividades a desenvolver, nomeadamente, as instalações sociais e de higiene para uso dos 
trabalhadores, e armazéns de apoio para os diversos consumíveis da mina e ferramentas diversas. 
Das instalações sociais e de higiene fazem parte a portaria, os escritórios, os vestiários, balneários, 



 

  

sanitários, sala de refeições e salas de convívio. Os armazéns, ainda a construir, servirão de apoio à 
atividade industrial para armazenamento e reparação de equipamentos (oficina). Os armazéns 
atualmente existentes (contentores), junto à lavaria, serão para remover, estando previsto o seu 
funcionamento apenas enquanto durar a fase de instalação e construção de todas as infraestruturas 
da mina. 
 
A mina possuirá ainda dois depósitos de combustível (gasóleo), no sentido de garantir o fornecimento 
contínuo aos equipamentos móveis. Esses depósitos possuirão bacia de retenção e ilha de 
abastecimento equipada com separador de hidrocarbonetos, no sentido de evitar a contaminação de 
solos e águas. De referir que um dos depósitos de combustível já se encontra instalado junto à 
portaria, o qual será desmantelado e instalado junto aos futuros armazéns ainda a construir. O 
segundo depósito de combustível, 
 
NOTA: Não foi encontrada, no RNT, qualquer referência à instalação de linha elétrica. É referido na 
cartografia a existência de um PT já existente. 
 
 

 
Figura 1 – Enquadramento geográfico do projeto. 
 



 

  

 
Figura 2 – Plano de lavra – situação atual (retirado do RNT). 
 
 

 
 
Figura 3 – Imagens da situação atual (retirado do RNT). 
 



 

  

 

 
  

 
Figura 4 – Plano de lavra – proposta de zonamento (retirado do RNT). 
 
 



 

  

III - IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 
1) ÁREAS CLASSIFICADAS - ENQUADRAMENTO  
 
A área proposta para a Mina do Numão (Figura 5) não se integra em Área Protegida ou Sítio da Rede 
Natura 2000. Numa perspetiva de enquadramento, as áreas de importância conservacionista mais 
próximas incluem: a Área Protegida do Douro Internacional cujos limites distam cerca de 20 km da 
área de estudo, a Zona de Proteção Especial do Vale do Côa cujos limites distam cerca de 10 km da 
área de estudo e o Sítio PTCON0022 Douro Internacional, cujos limites distam cerca de 15 km da área 
de estudo. 
 

 
 
Figura 5 – Enquadramento da Mina de Numão e Áreas Classificadas. 
 
 



 

  

2) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DA FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS E IMPACTES 
DO PROJECTO 
 
…..“ …. 
Ao nível da flora o projeto em análise promove alguma perda de diversidade uma vez que são 
afetadas áreas naturais com comunidades típicas da região. Da implantação do projeto decorrerá um 
aumento do grau de artificialização, com degradação das comunidades das áreas envolventes. Ainda 
assim, os habitats e a biodiversidade encontrada não são exclusivos da área a concessionar, nem 
mesmo as espécies raras, locais, em perigo ou ameaçadas presentes e que incluem a dedaleira, o 
sobreiro e a azinheira, e, que se encontram bem representados na envolvente. Desta forma, 
considera-se que a perda de biodiversidade poderá ser sentida apenas a nível local. 
 
No que respeita à flora e à vegetação os impactes foram avaliados principalmente pela presença ou 
ausência de espécies ou habitats considerados de interesse conservacionista e/ou protegidos por 
legislação nacional e comunitária e pela qualidade do coberto vegetal. De forma sucinta, cabe referir 
que a área de estudo não alberga uma diversidade de comunidades vegetais considerável e, ao nível 
florístico, foram apenas detetadas três espécies relevantes: duas com estatuto de proteção legal (a 
azinheira e o sobreiro) e uma com estatuto conservacionista que é um endemismo português de 
distribuição restrita. No que respeita ao valor conservacionista dos habitats da área de estudo, 
destaca-se a presença da comunidade de matagais arborescentes de Juniperus spp. (habitat 5210pt1) 
típicos e abundantes nesta região. 
 
…..“ …. 
 
Nos últimos 10 anos a área prevista para esta mina foi alvo de diversas intervenções agrícolas e 
florestais. Ocorreram também diversos incêndios. Em 2018/2019 parte dos terrenos foram ocupados 
pela mina. A vegetação encontra-se presentemente em estado de grande degradação. Ocorrem 
pequenas bolsas de matos em processo inicial de regeneração natural. 
 
 
CONCLUSÃO: Não é conhecida a presença de qualquer espécie botânica rara na área de intervenção 
do projeto. Esta área possui um baixo valor florístico, seja pela escassa representatividade de habitats 
seja por esta zona estar fortemente perturbada devido aos trabalhos experimentais já realizados. 
Considero assim que o impacte do projeto é reduzido em termos da flora e Habitats (senso lato). 
Dentro do polígono correspondente à área de intervenção da Mina de Numão, a área do Habitat 
5210pt1 tem uma expressão reduzida em termos espaciais, sendo contudo um Habitat que está 
presentemente em expansão por regeneração natural por toda a bacia do Douro. Assim considera-
se que o impacte desta intervenção é negativo, mas com reduzido significado na conservação deste 
Habitat.  
 



 

  

 
 
Figura 6 – Imagens aéreas 2011 e 2019, assinalando área de matos em regeneração. 
 
3) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DA FAUNA E IMPACTES DO PROJECTO 
 
…..“ …. 
Das 112 espécies faunísticas de vertebrados consideradas no elenco total (confirmadas e potenciais) 
para a área em estudo, 8 espécies encontram-se classificadas com estatuto de ameaça: duas 
“Criticamente em Perigo”, duas “Em Perigo” e quatro “Vulneráveis”. Foi possível detetar a ocorrência 
de 36 espécies (1 anfíbio, 31 aves e 4 mamífero), destas apenas uma encontra-se ameaçada: o chasco-
preto (Criticamente em Perigo). 
 
Ao nível dos biótopos e comunidades faunísticas a estes associadas, salientam-se os matos, utilizados 
como território de caça e eventual nidificação. Estes constituem o habitat com maior 
representatividade, e caracterizam-se por uma elevada biodiversidade potencial. 
No decorrer da conversão de áreas naturais em áreas artificializadas, tendencialmente o nível de 
biodiversidade poderá diminuir localmente. No entanto, dada a mobilidade das espécies faunísticas, 



 

  

é possível que esta perda de diversidade faunística tenha um significado reduzido do ponto de vista 
da conservação. Para a espécie mais sensível- o chasco-preto, este fator será apurado no decorrer da 
Monitorização proposta. 
 
Na fase de desativação do projeto, devido às ações de recuperação, prevê-se que biodiversidade 
venha a aumentar. De um modo geral, apesar da diversidade de espécies observadas e esperadas 
para a área de estudo e envolvente, não é expectável que esta tenha especial interesse para a 
conservação de comunidades faunísticas com estatuto de conservação desfavorável, com exceção 
talvez para o Chasco-preto 
…..“ …. 
 
 
Nos últimos 10 anos a área prevista para esta mina foi alvo de diversas intervenções agrícolas e 
florestais. Ocorreram também diversos incêndios. Em 2018/2019 parte dos terrenos foram ocupados 
pela mina. A vegetação encontra-se presentemente em estado de grande degradação. Ocorrem 
pequenas bolsas de matos em processo inicial de regeneração natural. 
 
CONCLUSÃO: A área de intervenção do projeto, possui um baixo valor faunístico, seja pela escassa 
representatividade de habitats de importância para a fauna seja por esta zona estar fortemente 
perturbada devido aos trabalhos experimentais já realizados. Considera-se assim que o impacte do 
projeto é reduzido em termos da fauna (senso lato). 
 
 
 
4) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DA AVIFAUNA (AVES RUPÍCOLAS) E IMPACTES DO PROJECTO 
 
Esta zona do vale do Douro possui uma reduzida disponibilidade de habitats rupícolas, com ausência 
de escarpas fluviais e afloramentos rochosos escarpados. 
 
De acordo com dados do ICNF (Projeto de Monitorização e Conservação de Aves Rupícolas 1995-
2020), é conhecido um local de nidificação de um casal de Águia-real (em árvore – Pinheiro-bravo) a 
cerca de 2500 m do local de implantação do projeto. A informação sobre a presença deste casal e da 
sua nidificação neste local é antiga (inicio dos anos 2000), não havendo informação sobre a sua 
situação atual. 
 
CONCLUSÃO: Tendo em conta a distância superior a 2 Km do local (potencial) de nidificação do casal 
de Águia-real de Mós o impacte deste projeto é muito reduzido sobre esta espécie rupícola. 
 



 

  

 
Figura 7 – Representação da zona de nidificação do casal de Águia-real de Mós (AC-DO-40). 
 
No RNT é referida a presença do Chasco-preto. De acordo com a informação disponibilizada no portal 
E-Bird (onde constam os dados do 3º Atlas Nacional de Aves Nidificantes – em curso) uma a área 
próxima ao projeto corresponde a uma zona com nidificação possível da espécie.  
 
CONCLUSÃO: A espécie (com o estatuto CR em Portugal) poderá ser afetada negativamente, na fase 
de exploração. Por outro lado interessa referir que a criação de zonas de depósito de inertes 
(escombreiras) pode ter um efeito, potencialmente favorável em termos de habitat de nidificação.  
 

 
 
Figura 8– Ocorrência do Chasco-preto na área do projeto (mapa E-bird). 
 
 



 

  

 
 
  

 
5) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DOS QUIRÓPTEROS E IMPACTES DO PROJECTO 
 
A informação disponível no ICNF não refere a presença de qualquer local importante para quirópteros 
nas proximidades deste projeto. 
 
CONCLUSÃO: Sem informação. 
 
6) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO LOBO-IBÉRICO E IMPACTES DO PROJECTO 
 
A área de estudo situa-se a mais de 25 Km do da alcateia mais próxima. A informação disponível não 
reconhece nenhum valor desta área para a conservação desta espécie, das suas presas ou do seu 
habitat. 
 
 
 



 

  

IV - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 
 
(retirado do RNT-EIA): 
 
…” … 
Na fase de exploração: 
• confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 
intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de veículos), 
as zonas limítrofes; 
• limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos, nomeadamente através da sinalização e balizamento das áreas com azinheiras e sobreiros, 
que não devem ser afetadas por qualquer ação do Projeto; 
• proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo com maior índice de 
matéria orgânica para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística; 
• implementar uma correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos, 
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e 
condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de 
acidentes e contaminações; 
• recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões 
gasosas e de ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 
• efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, 
garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 
• realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da mina acerca das normas e 
cuidados   a ter em consideração no decorrer dos trabalhos, nomeadamente sensibilizando estes para 
a não colheita ou danificação de espécimes vegetais, realçando o valor ecológico da flora, da 
vegetação e dos habitats e sensibilizando para o respeito pelos animais silvestres presentes na área; 
• isolar/conter e inspecionar periodicamente o aterro de estéreis, de modo a prevenir possíveis 
escorrências de águas contaminadas para as linhas de água adjacentes. 
Na fase de desativação: 
• efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas 
passíveis de serem removidas (eventuais fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, 
depósitos de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final; 
• efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente procedendo às necessárias 
diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na sua 
impossibilidade, enviado para destino final adequado; 
• garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração mineira são 
devidamente recuperadas, de acordo com o Plano de Recuperação Paisagística definido, procedendo 
aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação 
formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente; 
• utilizar vegetação na recuperação paisagística que respeite o elenco florístico da região, 
nomeadamente utilizando plantas já referidas neste relatório, que se incluem no habitat de matos, 
nomeadamente: a azinheira; o zimbro; a roselha; o sargaço; o trovisco; a giesta-branca; o piorno-
amarelo; o rosmaninho. 
• as áreas em recuperação deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir que são criadas 
as condições para o normal desenvolvimento do habitat natural. Desta forma, propõem-se o 
adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas de 
vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de recuperação natura. 
 
…” … 
 
 



 

  

 

 

 

  

 
Medidas de minimização sobre chasco-preto: 
 evitar as ações de desmatação e decapagem durante a época de reprodução do chasco -preto 
(essencialmente de fevereiro a junho); 
 evitar a destruição de muros de perda e/ou de socalcos. Em caso de necessidade de afetação 
deste tipo de estruturas, promover a sua substituição em áreas adjacentes à área de concessão, com 
características semelhantes; 
 promover a monitorização dirigida ao chasco-preto, com o objetivo de identificar as 
necessidades ecológica desta espécie na área de estudo e sua envolvente, para aferir os impactes 
estimados    e identificar a eventual necessidade de definir e implementar ações de gestão de 
habitats. 
 
…” … 
 
Interessa referir que o projeto inclui o cumprimento de um Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP), o qual tem como objetivo criar as condições necessárias para uma eficiente 
restauração dos usos originais dos solos nas áreas intervencionadas, nomeadamente, no que diz 
respeito, à devolução ou melhoria da capacidade de uso dos solos nas áreas intervencionadas; 
 
CONCLUSÃO: Relativamente a este programa de medidas de minimização o parecer é favorável, 
condicionado. 
 
 

V - MONITORIZAÇÃO 
 
O EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da avaliação de 
impactes ambientais efetuada. Como já referido, os descritores ambientais considerados para 
integrarem este plano de monitorização foram: a Qualidade da água, a Qualidade do ar, o Ambiente 
sonoro, as Vibrações, a Gestão de Resíduos, os Solos (geoquímica de solos), o Património e os 
Sistemas ecológicos (Chasco Preto). 
 
Neste âmbito, prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde 
serão apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e 
confrontação com as previsões efetuadas no EIA 
 
É referido no RNT que será promovida a monitorização dirigida ao Chasco-preto, com o objetivo de 
identificar as necessidades ecológica desta espécie na área de estudo e sua envolvente, para aferir os 
impactes estimados e identificar a eventual necessidade de definir e implementar ações de gestão de 
habitats. 
 
Relativamente a este programa de monitorização o parecer é favorável, condicionado. 
 
  



 

  

 

 
 

 

VI - CONCLUSÕES 
 
(retirado do TNT-EIA): 
… “  
Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspetos: 
 
• De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, os eventuais impactes negativos 
induzidos pelas ações do projeto determinam que este inclua planos específicos, como o Plano de 
Deposição e Gestão de Resíduos e o Plano de Recuperação Paisagística. Também o EIA inclui o 
acompanhamento e controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis 
através do Plano de Monitorização; 
 
• A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma evidente, 
a projeção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço afetado 
pela exploração. 
… “  
 
 
Pelo exposto, não preveem impactes negativos significativos sobre os valores de património natural 
existente na área de intervenção do projeto.  
 
Esta área não é abrangida, nem está próxima de qualquer área sensível no âmbito da conservação da 
natureza, e possui um baixo valor florístico e faunístico, seja pela escassa representatividade de 
habitats naturais seja por esta zona estar presentemente fortemente perturbada devido aos 
trabalhos experimentais já realizados. Considera-se assim que o impacte do projeto é reduzido em 
termos da flora, fauna e Habitats (senso lato). 
 
Assim, o parecer é favorável, condicionado ao cumprimento das seguintes medidas: 
 

- (Monitorização) Realizar, numa fase inicial do projeto, o censo de casais de Chasco-preto, 
realizando uma cartografia detalhada dos casais/ninhos. Com base nesta informação deve ser 
implementado um programa de monitorização desta espécie, com avaliação da situação 
nidificante e dos impactes do projeto até 5 anos após a entrada em exploração. O relatório do 
censo inicial e os relatórios anuais de monitorização devem ser submetidos ICNF. 

- (Medida Minimização) Caso seja instalada uma linha elétrica esta deve ser enterrada. 
- (PARP) O Plano Geral de Recuperação Paisagística deve prever a promoção da regeneração 

natural, a plantação (incluindo retanchas) e manutenção de exemplares de Zimbro Juniperus 

oxycedrus (de proveniência local), em 50% da área a renaturalizar, com uma densidade de 500 
exemplares por hectare. 
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