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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto (Plano de Lavra) da mina de Ribeiro Seco, em fase de
projeto de execução, foi elaborado pela VISA - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do
Ambiente, S.A., sob solicitação da empresa SARBLOCO - Areias Industriais S.A..
Os depósitos minerais a explorar nesta mina destinam-se à produção de quartzo e caulino para
abastecimento das indústrias cerâmica, vidreira e de construção civil. De acordo com os trabalhos de
prospeção e pesquisa realizados pela SARBLOCO, verifica-se que esta área possui importantes reservas
destes recursos minerais, principalmente de quartzo, como fonte de areias especiais quar tzosas para a
indústria vidreira.
A área proposta para a área de concessão mineira com aproximadamente 67,6 ha (675 800 m2) engloba
duas pedreiras denominadas Ribeiro Seco com 4,6 ha e Ribeiro Seco n.º 1 com 3,4 ha.
Nos termos do ponto 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n. 152-B/2017, de 11 de dezembro, os projetos que pela sua natureza,
dimensão ou localização, sejam considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no
Ambiente, têm que ser sujeitos a procedimento prévio de AIA, como formalidade essencial para a sua
aprovação e, ou licenciamento, por parte dos ministérios da tutela e do ambiente
De acordo com os diplomas supramencionados, a tipologia de projeto que o propone nte pretende
implementar enquadra-se no âmbito do número 18 do anexo I, o que determina a obrigatoriedade de
sujeitar a procedimento de AIA as minas a céu aberto com área superior a 25 ha.
Com o EIA e respetivo procedimento de AIA e ainda com o Plano de La vra será efetivado o pedido de
concessão de exploração da mina de Ribeiro Seco, nos termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março.1
Por fim, destaca-se que a elaboração do Plano de Lavra e do EIA decorreu de forma concomitante, pelo
que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos foram sendo sucessivamente
integrados e conciliados. Assim, o objetivo da elaboração destes dois documentos é identificar
antecipadamente os principais impactes ambientais positivos e negativos associados ao projeto da mina
de Ribeiro Seco e dotar a SARBLOCO de informação que lhe permita dar continuidade à adequada Gestão
Ambiental de todo o processo, de forma a garantir o maior equilíbrio possível entre a área mineira e o
meio biofísico, cultural e social que as enquadra.
Importa ainda referir que a SARBLOCO procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos
estabelecimentos industriais de aproveitamento de depósitos minerais constante no Decreto-Lei
n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área mineira
proposta não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos
particulares, especificamente, com o Plano Diretor Municipal de Alcobaça e com o Plano Diretor Municipal
da Nazaré, nem com a servidão e restrição de utilidade pública de Reserva Agrícola Nacional (RAN). 2

Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.
2 O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime de Regularização Extraordinário de Estabelecimentos Industriais,
em que se incluem os estabelecimentos industriais de aproveitamento de depósitos minerais que possuam título de exploração válido
e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial vinculativos dos particulares
ou com servidões e restrições de utilidade pública. Ainda de acordo com o n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de
novembro, especifica-se que no caso de estabelecimentos de exploração abrangidos pelo regime jurídico de AIA, a desconformidade
da localização com os instrumentos de gestão do territorial aplicáveis não condiciona o sentido de decisão da declaração de impacte
1
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A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do item i) da alínea a) e do
número 1 do Artigo 8º 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.
A obtenção de concessão de exploração de depósito mineral do projeto sujeito a procedimento de AIA
alcança-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, por contrato administrativo com Estado,
mediante requerimento dirigido à Direção Geral de Energia e Geologia.
No EIA elaborado, do qual este documento constitui o Resumo Não Técnico, são avaliados os impactes
induzidos pela implementação do projeto Mina de Ribeiro Seco.
A elaboração do EIA decorreu entre os meses de junho de 2017 e abril de 2018. Os trabalhos de campo
realizaram-se, essencialmente, entre setembro de 2017 e janeiro de 2018.

2. O PROPONENTE E A MINA RIBEIRO SECO
A SARBLOCO criada há cerca de três décadas dedicando-se desde então à extração, beneficiação e
comercialização de diversas tipologias de areias exploradas nas suas pedreiras (Ribeiro Seco e Ribeiro
Seco n.º 1). Os materiais aqui explorados têm como principais mercados a indústria vidreira e a
construção civil e obras públicas.
As pedreiras laboram de forma ininterrupta desde o início da década de 1990 e sempre com uma produção
mais ou menos constante. As solicitações de mercado e as crescentes exigências na qualidade dos
produtos justificaram os investimentos realizados desde então e de onde se destaca a unidade industrial
de lavagem e classificação de areia, a unidade industrial de secagem de areias e a draga para a
exploração abaixo do nível freático.
As pedreiras de Ribeiro Seco, contam atualmente com 10 empregados. Adicionalmente, e com
regularidade, trabalham nas instalações serralheiros, mecânicos e um eletricista1, para as manutenções
menores dos equipamentos. Pelas características que esta atividade possui, os recursos humanos da
empresa são exclusivamente provenientes da região (Nazaré, Alcobaça e Marinha Grande). Apesar de a
atividade não requerer uma mão-de-obra especializada, a SARBLOCO tem vindo a investir na formação do
seu quadro de pessoal, no sentido de assegurar a qualidade e continuidade dos seus produtos.
Para além dos cerca de 10 postos de trabalho diretos, a SARBLOCO contribui ainda para a manutenção de
vários postos de trabalho indiretos induzidos pela economia local, gerados pela sua atividade no setor
desta indústria. Num futuro próximo a Mina virá a ter 25 postos de trabalho.
Como referido, a área de concessão mineira pretendida pela SARBLOCO, com cerca de 67,6 ha, integra
duas pedreiras licenciadas, com os respetivos Planos de Pedreira aprovados. A exploração dos depósitos
minerais pretendidos pela SARBLOCO não será substancialmente diferente da exploração que ocorre
atualmente nessas duas pedreiras, recorrendo aos mesmos meios técnicos e humanos. Deste modo, este
Plano de Lavra seguirá, com as necessárias adaptações, as orientações constantes nos Planos de
Pedreira.

ambiental a emitir, sendo apreciada no âmbito do procedimento de regularização previsto no âmbito do presente diploma. A instrução
do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de aproveitamento de depósitos minerais cuja alteração ou
ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial obriga ainda a apresentação de Declaração de Interesse
Público (DIP), no caso, emitida pela Câmara Municipal de Alcobaça e pela Câmara Municipal da Nazaré, que se possui.
1 Verifica-se que foram, entretanto, criados 10 postos de trabalho. Esperando-se que em breve possam ser criados mais 5 postos de
trabalho.
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As alterações mais significativas prendem-se com a exploração abaixo do nível freático e com a
beneficiação da matéria-prima.
Ao nível da exploração abaixo do nível freático, a SARBLOCO já investiu na aquisição de uma draga que
permite uma exploração até 25 m de profundidade, podendo ser adaptada para atingir profundidades da
ordem dos 50 m. Atualmente a exploração é desenvolvida com recurso a escavadoras e complementada
com a draga. No futuro, a exploração será desenvolvida, maioritariamente, pela draga.
Relativamente à beneficiação da matéria-prima, a SARBLOCO irá produzir, para além das areias especiais
quartzosas, o caulino. É intenção da SARBLOCO melhorar o sistema de beneficiação atualmente existente,
no sentido de permitir o aproveitamento do caulino e produzir uma maior gama de produtos com as areias.
Para o efeito, será instalado um novo circuito de lavagem para substituir o circuito atualmente existe (já
obsoleto) e um circuito de moagem de areias que irá funcionar junto ao circuito de secagem já existente.
A SARBLOCO pretende, ainda, aproveitar o material já existente nas bacias de lamas para a produção do
caulino. A prazo, as bacias de lamas deixarão de existir à medida que o caulino é comercializado, embora
se preveja numa fase inicial o aumento da área das bacias de lamas para fazer face a um aumento na
produção e até que o mercado do caulino esteja devidamente incorporado na atividade da empresa .

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
A mina de Ribeiro Seco localiza-se na freguesia União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes no
concelho de Alcobaça e na freguesia e concelho da Nazaré (Figura 1).
O acesso à Mina far-se-á a partir da Estrada Municipal 549 que liga Pataias Gare a Maiorga, por um
caminho particular em terra batida, que entronca nesta via 2,5 km a Sul de Pataias Gare, e que possui
boas condições de transitabilidade. Este é o acesso existente e que permite atualmente o acesso às
pedreiras. (Figura 2)
As povoações e lugares que se encontram na envolvente próxima da mina são: Pataias Gare que se situa
aproximadamente 1800 metros a Norte; Fanhais que se situa a 1700 m para Sudeste; e Alpedriz a 1600 m
para Sudoeste (Figura 3).
A mina de Ribeiro Seco insere-se numa região caraterizada pela sua densidade florestal, a qual se
caracteriza pelo predomínio de uma grande mancha contínua de pinheiro bravo que cobre os terrenos
arenosos da faixa litoral até praticamente à zona marítima, por alguns aglomerados urbanos e algumas
vias de comunicação rodoviária, das quais se destaca a A 8 (Figura 3 e Figura 4).
Na área mineira, o atual uso do solo é, maioritariamente, florestal (pinhal), embora a propriedade
apresente as duas pedreiras e a unidade de beneficiação (lavagem, secagem e classificação de areias).
Em termos de edificações, na área em estudo não se verifica uma grande densidade de aglomerados
urbanos ou industriais nem manifestos fenómenos de edificação dispersa identificam -se, ainda assim,
três povoações com alguma importância em termos urbanos, a mais de 1500 metros da área mineira,
designadamente, Pataias, Fanhais e Alpedriz. O isolamento da área relativamente a esses povoados é
acentuado pelo facto de apresentar um denso coberto vegetal onde se destacam espécies arbóreas como
o pinheiro bravo.
As áreas mais densamente povoadas e industrializadas localizam-se a mais de 5000 metros da área de
projeto, designadamente, Martingança, Maceira e um pouco mais afastado Marinha Grande e Leiria.
O Projeto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro 1.
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Quadro 1– Enquadramento do Projeto.
Localização:
Área de Intervenção:
Tipologia:
Justificação do projeto no local:
Uso atual do solo:

Freguesia União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes no
concelho de Alcobaça e na freguesia da Nazaré no concelho
da Nazaré
A área de intervenção do projeto terá cerca de 67,6 ha em
prédio da Sarbloco.
Mina de quartzo e caulino
Ocorrência de um depósito mineral com características
apropriadas para a indústria vidreira e cerâmica nacionais.
Pedreira em exploração e áreas não intervencionadas onde
predominam as explorações de pinhal bravo.

Planos e Figuras de Ordenamento:

PROTOVT
Resolução do Conselho de Ministros n.º nº 64-

A/2009, de 6 de agosto 1

PDM ALCOBAÇA
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N .º 177/1997, DE 25 DE OUTUBRO2.

PDM NAZARÉ
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS
N .º 7/97, DE 16 DE JANEIRO3

REN

- Sistema Urbano e de Competitividade: Áreas de
Desenvolvimento Agrícola e Florestal – Horticultura e Floresta
de Produção
- Sistema de Mobilidade: Ligações Viárias Estruturantes
- Sistema Ambiental, não afeta a rede primária da ERPVA,
nem os Corredores Ecológicos Estruturantes, nem as Áreas
Nucleares Estruturantes
PDM de Alcobaça:
- Planta de Ordenamento - Espaços Florestais, Rede
Rodoviária Nacional; REN e RAN.
- Planta de Condicionantes: Reserva Ecológica Nacional,
Reserva Agrícola Nacional e Rede Rodoviária Nacional.
PDM da Nazaré:
- Planta de Ordenamento: Espaços Florestais e Reserva
Agrícola Nacional;
- Planta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional
REN Alcobaça: Curso de linhas de água
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2000, de 14 de
julho4)
REN Nazaré: REN sem publicação

1 Retificada pela

Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 de outubro de 2009, e pelos Aviso (extrato) n.º 7164/2010, de 9 de abril,
e Aviso (extrato) n.º 9247/2010, de 7 de maio.
2 Alterado pela Retificação n.º 2113/2007, de19 de dezembro, alterado por adaptação pelo Aviso n.º 21749/2008, de 12 agosto, alterado
por adaptação pelo Aviso n.º 6554/2010, de 30 de março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 714/2010, de 12 de abril,
alterado por adaptação pelo Aviso n.º 24804/2011, de 28 de dezembro, alterado por adaptação pelo, Aviso n.º 2112/2012 de 10 de
fevereiro, alterado materialmente pela Declaração de retificação n.º 334/2012, de 5 de março, alterado materialmente pela Declaração
de retificação n.º 335/2012, de 5 de março, alterado por adaptação pelo Aviso n.º 7447/2013, de 6 de junho, e pela adaptação Aviso
n.º 2013/2014, de 10 de fevereiro
3 Alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 168/2002, de 1 de junho, alterado em regime simplificado pelo Edital n.º 975/2007,
de 9 de novembro, e alterado materialmente pelo Aviso n.º 7031/2016, de 2 de junho.
4 Com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 322/2012, de 15 de outubro, pelo Aviso n.º 10426/2013, de 21 de agosto e pelo Aviso
n.º 6119/2017, de 31 de maio.
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Figura 1– Localização administrativa mina de Ribeiro Seco.
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Figura 2– Localização e acesso da mina de Ribeiro Seco.
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Figura 3– Proximidade da mina Ribeiro Seco aos aglomerados populacionais.
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Figura 4– Fotografia aérea da área envolvente à pedreira.
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4. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O objetivo do Projeto (Plano de Lavra) é de obtenção de conceção de exploração, para a mina de quartzo
e caulino Ribeiro Seco, já requerido nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março.
Os depósitos minerais a explorar nesta mina destinam-se à produção de quartzo e caulino para
abastecimento das indústrias cerâmica, vidreira e de construção civil, a nível nacional.
A área para a qual a SARBLOCO requer a concessão cifra-se em cerca de 67,6 ha e engloba duas pedreiras
- Ribeiro Seco e Ribeiro Seco n.º 1. Essas duas pedreiras serão integradas na área a concessionar,
passando a fazer parte da mina de Ribeiro Seco.
A atividade extrativa ocorre no local desde o início da década de noventa do século passado. No âmbito
da concessão Mineira proceder-se-á à atualização da Estabelecimento Industrial composto por uma
central de lavagem, por crivo e classificação, pelo que será possível um melhor e mais nobre
aproveitamento do material explorado, nomeadamente, de quartzo e caulino. Destacando -se a utilização
de areias quartzosas para produção de vidro e a utilização de caulino para a indústria cerâmica.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
5.1. INTRODUÇÃO
Na elaboração do Plano de Lavra teve-se em consideração os Planos de Pedreira aprovados para as
duas pedreiras ao nível da lavra, segurança e saúde e recuperação paisagística. Na exploração da mina
de Ribeiro Seco pretende-se dar seguimento às orientações técnicas contidas nesses planos, com as
necessárias adaptações introduzidas pelo Estudo de Impacte Ambiental e pela evolução tecnológica. Foi,
ainda, considerado o descritivo técnico do Plano de Lavra estabelecido pelo n.º 2 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março.
Os principais objetivos que se pretendem alcançar com o Plano de Lavra são:
• Racionalizar a exploração do depósito mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e
compatibilizar a Mina com o espaço envolvente durante as atividades de exploração e desativação;
• Garantir uma gestão adequada dos resíduos a produzir (mineiros e não mineiros) e o respeito pelo
meio ambiente;
• Garantir as adequadas condições de segurança e saúde no trabalho com o cumprimento do Plano
de Segurança e Saúde;
• Reconverter paisagisticamente o espaço afetado pela Mina, em concomitância com o
desenvolvimento da lavra, através da implementação do Plano de Recuperação, possibilitando a
requalificação ambiental dos espaços finalizados pela lavra e sem comprometer os trabalhos futuros.

5.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS
O Plano de Lavra constitui um vasto documento técnico, que descreve todas as atividades associadas à
exploração e no qual se incluem:
• o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de extração
e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações auxiliares, e que garante
a gestão racional da Mina, com claras vantagens para o aproveitamento do recurso mineral e para
a qualidade do ambiente na sua envolvente;

10

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.193065.05.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DE RIBEIRO SECO

• o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objetivo de auxiliar a gestão da segurança e saúde no
trabalho, apresentando uma análise de riscos (com indicação das principais medidas de seguranç a
a implementar para a sua minimização), bem como os planos de prevenção adotados ao nível da
sinalização e circulação, da Proteção Coletiva, da Proteção individual, dos meios de emergência e
de primeiros socorros, referindo ainda o modo como são organizad os os serviços de segurança e
saúde no trabalho;
• o Plano de Recuperação onde são definidas as ações de recuperação a implementar,
designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação final. Incluindo o Caderno de
Encargos e as Medições realizadas.
• o Plano de Lavra inclui ainda o Plano de Desativação, com as operações complementares do
processo de recuperação paisagística. As intervenções previstas no âmbito da desativação visam
devolver as áreas intervencionadas em condições adequadas de segurança e enquadradas com o
meio envolvente. A desativação constitui, assim, um processo de desafetação da atividade mineira,
traduzindo-se num abandono controlado das áreas recuperadas paisagisticamente;
• as Medidas de Minimização de Impactes identificadas no EIA;
• o Plano de Monitorização conforme definido no EIA.

5.3. PLANO DE LAVRA
A atividade extrativa da areia envolve um conjunto de ações sequenciais traduzidas no circuito produtivo
esquematizado na Figura 5. A metodologia de extração a adotar deverá aproximar-se da que tem vindo a
ser praticada, com as necessárias correções e ajustamentos resultantes das evoluções técnicas e das
orientações decorrentes do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.
As ações de desmonte do maciço, serão precedidas por um conjunto de operações preparatórias que
visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom aproveitamento do recurso mineral e
de proteção ambiental. A preparação da lavra incluirá, ainda, a traçagem gradual dos acessos e das
rampas.
Assim, a exploração da areia será precedida pelas operações de desmatagem (corte do coberto vegetal),
seguindo-se a decapagem do material superficial sem interesse económico, fundamentalmente, a terra
vegetal. A terra vegetal será colocada em pargas para posterior reutilização na recuperação paisagística
da mina, incluindo a que já se encontra atualmente armazenada nas pargas (Desenho 2).
O desmonte do maciço é realizado fundamentalmente por draga, sendo complementado por escavadoras
ou pás carregadoras.
A remoção da areia é feita por bombagem, em meio aquoso, da draga para a unidade industrial de
beneficiação. De forma complementar, a remoção também é realizada para os dumpers que transportam
a areia para essa mesma unidade industrial, no caso do desmonte com escavadora ou pá carregadora.
Por vezes, o desmonte é feito diretamente para expedição caso se pretenda expedir a areia tal qual.
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DESMATAÇÃO

Remoção do coberto vegetal
existente

DECAPAGEM

Remoção dos materiais
superficiais para pargas

DESMONTE

Desagregação do maciço por
ação de draga ou escavadora
Carregamento de dumpers
através de pás carregadoras
frontais ou escavadoras

REMOÇÃO

Transporte da areia até à
instalação de beneficiação
através de dumpers ou em
meio aquoso

TRANSPORTE

BENEFICIAÇÃO

Lavagem, crivagem, secagem e
moagem para produção de
areias especiais quartzosas e
caulinos.

Carregamento do material
vendável para expedição

EXPEDIÇÃO

Figura 5– Ciclo de produção geral da atividade extrativa na mina.
A extração da areia deverá ser precedida por um conjunto de operações preliminares, com vista a serem
simultaneamente garantidos os parâmetros de segurança, de funcionalidade e de bom aproveitamento do
recurso mineral. Assim, previamente à extração, deverá preceder-se à remoção da camada de terra
vegetal. Os materiais a decapar deverão ser depositados em pargas na bordadura das escavações, à
semelhança do que se verifica atualmente, afastadas pelo menos 2 m.
A decapagem será efetuada com recurso aos equipamentos de extração (pá carregadora ou escavadora).
Na operação de remoção da terra vegetal o equipamento deverá funcionar com o balde (pá) em posição
rasante ao solo. Essa atividade antecederá a extração da massa mineral propriamente dita, permitindo,
simultaneamente, preservar a terra viva e diminuir a diluição do recurso mineral com esses materiais.
As terras vegetais serão aplicadas na modelação da mina, no âmbito do processo de recuperação
paisagística.
As atividades de desmatação e decapagem decorrerão antes do desmonte, mas suficientemente próximas
da extração, em termos temporais, para que não se afete a área de intervenção mais do que o necessário
em cada período. Contudo, a desmatação e decapagem deverão decorrer a uma distância suficiente da
frente de desmonte, que não motive a interrupção da atividade extrativa ou o conflito entre as operações.
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O método de desmonte das frentes será realizado com recurso a uma draga que desagrega o maciço
arenoso e o transporta em meio aquoso para a unidade industrial. A draga procede à desagregação do
maciço arenoso por ação de jatos de água e posterior aspiração e transporte em meio hídrico (em
tubagem) até à unidade industrial. Esse método de exploração será desenvolvido sempre abaixo do nível
freático. Sempre que se verifique necessário, a exploração será complementada com a utilização de uma
escavadora giratória que desagrega o maciço arenoso existente, criando pequenos depósitos junto às
frentes, que são seguidamente transportados por dumpers até à unidade industrial ou carregados
diretamente para camiões no caso da expedição de areia tal qual. A SARBLOCO pretende que a exploração
seja realizada, maioritariamente, com a draga de forma a reduzir os custos de exploração.
A exploração será efetuada de cima para baixo em bancadas. A exploração acima do nível freático será
desenvolvida com uma bancada de desmonte que terá uma altura variável (em função da topografia), mas
sempre inferior a 15 m e uma inclinação inferior a 45º. A exploração abaixo do nível freático será realizada
com uma bancada com uma altura máxima de 25 m e uma inclinação de 20º. Entre as duas bancadas de
desmonte será deixado um patamar com 5 m de largura. No caso da exploração em contínuo com a draga,
conforme se pretende venha a ocorrer com maior frequência, a exploração será realizada com uma única
frente, onde a areia acima do nível freático irá caindo à medida que a draga avança.
Como referido, a área de concessão para a qual a SARBLOCO requer a exploração de depósitos de
minerais de quartzo e caulino, cifra-se em cerca de 675 800 m2 (cerca de 67,6 ha) e engloba duas
pedreiras licenciadas (Figura 4). Essas duas pedreiras serão integradas na área a concessionar,
passando a fazer parte da mina de Ribeiro Seco, com a consequente caducidade das licenças de
exploração das pedreiras.
A área de concessão encontra-se inserida em terrenos pertencentes à SARBLOCO, sendo constituída por
um conjunto de prédios rústicos com uma ocupação florestal (pinheiro bravo) e industrial (atividade
extrativa). A área de concessão é atravessada pela autoestrada A8 na zona Sudeste numa área de
aproximadamente 4,4 ha que não será alvo de qualquer exploração e cujos terrenos já não pertencem à
SARBLOCO, como resultado do processo de expropriação.
Identifica-se ainda o rio das Azenhas uma linha de água de regime torrencial (classificada como REN no
concelho de Alcobaça) que não será, de igual modo, afetada pela exploração.
A exploração desenvolvida pela SARBLOCO nas pedreiras resultou numa área intervencionada de
aproximadamente 34 ha. A SARBLOCO possui um conjunto de instalações de apoio à atividade de
exploração das pedreiras, onde se inclui uma unidade industrial de lavagem e classificação de areias, as
instalações sociais e de higiene, local de primeiros socorros, laboratório, báscula e armazéns que ocupam
uma área de aproximadamente 3,5 ha.
A SARBLOCO tem intenção de proceder à exploração das areias e do caulino na totalidade da área de
concessão, com exceção da zona da autoestrada A8 e zona das instalações de apoio (Desenho 3).
No caso do caulino, a SARBLOCO pretende avaliar a qualidade, características e mercado, uma vez que
desconhece a sua aptidão. O caulino irá resultar do processo de lavagem das areias e irá constituir um
subproduto da exploração. Atualmente, os rejeitados da lavagem das areias são encaminhados para uma
instalação de resíduos à saída do circuito de lavagem (Desenho 2). Os materiais aí depositados
constituem atualmente resíduos de extração, prevendo-se no futuro o seu reaproveitamento como
subproduto, pelo que a instalação de resíduos terá um uso temporário. Nesse sentido, a produção de
resíduos de extração será insignificante (provavelmente inferior a 1%), pelo que a sua gestão continuará
a ser feita através da instalação de resíduos existente.
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No caso das areias, apesar de se encontrarem devidamente consolidadas na atividade, a SARBLOCO
pretende melhorar as características do produto, no sentido de produzir uma maior gama de produtos
para a indústria vidreira. Para esse efeito, a SARBLOCO irá investir na construção de um novo circuito de
lavagem, que irá substituir o existente, e na aquisição de um circuito de moagem, a juntar ao circuito de
secagem já existente.
A produção média da mina estará associada à produção das areias que se estima em cerca de
400 000 t/ano. Perspetiva-se que o caulino venha a ser expedido ao ritmo da sua produção, sempre
condicionado à lavagem prévia das areias. Nesse sentido, estima-se que a mina venha a ter um período
de vida de aproximadamente 28 anos.
A modelação a realizar na mina utilizará os estéreis a produzir no processo de beneficiação, não se
antevendo quaisquer problemas relativos à estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos de
assentamento, dado que a sua deposição será realizada para preenchimento dos vazios de esca vação.

5.4. A RECUPERAÇÃO DA MINA
O principal objetivo do Plano de Recuperação é planear e orientar, de forma integrada (em articulação
com as diversas atividades de lavra), a recuperação e integração paisagística das áreas de exploração,
tendo como objetivo a recuperação ambiental e paisagística, seguindo princípios de ordem estética,
funcional e de sustentabilidade. Nesse sentido, a intervenção preconizada foi concebida de forma a
garantir a recuperação de toda a área intervencionada pela exploração mineira, permitindo a sua
integração na paisagem envolvente e com isso a minimização dos impactes visuais e paisagísticos
gerados. Dentro dos principais objetivos a atingir com o Plano de Recuperação destacam-se os seguintes:
• Anular ou minimizar, com efeito imediato, o impacte visual e paisagístico associado à exploração e
respetivas infraestruturas mineiras associadas para os principais recetores sensíveis;
• Atenuar a emissão de poeiras e ruído para a envolvente;
• Conduzir, em tempo útil, o sistema resultante da recuperação a um novo equilíbrio e compatibilizar
a recuperação paisagística com as operações de lavra e modelação topográfica, minimizando a área
total afetada com a exploração mineira, ocultando dessa forma a sua presença na paisagem
envolvente;
• A restituição imediata do coberto vegetal nas áreas exploradas de modo a valorizar a área do ponto
de vista biofísico, através do seu enriquecimento florístico e, ao mesmo tempo, garantir a sua
integração na paisagem envolvente de modo a nunca existirem parcelas concluídas em termos de
exploração que não estejam recuperadas ou em recuperação;
• Garantir o restabelecimento da vegetação autóctone, utilizando espécies da flora local, exceto nos
casos em que haja vegetação mais adequada aos objetivos pretendidos, d esde que adaptada às
condições edafoclimáticas existentes;
• Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a permanência de
uma paisagem equilibrada e sustentável no período pós-exploração mineira.
A solução de conceção do projeto foi pensada no âmbito de recuperar ambiental e paisagisticamente a
área mineira de modo concomitante com a lavra. Nesse sentido, o projeto de integração e recuperação
desenvolve-se simultaneamente com o avanço das frentes de exploração, de modo a que, sempre que se
terminem as parcelas correspondentes a cada fase da lavra, essas sejam imediatamente recuperadas.
A solução adotada neste projeto entende-se como a mais indicada, tendo em consideração a situação
atual e os usos futuros pretendidos para o espaço, propondo-se a manutenção e ampliação das lagoas
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atualmente existentes, as quais resultaram da atividade de exploração abaixo do nível freático. A sua
manutenção irá favorecer e acelerar a recuperação e a consolidação biofísica local , trazendo benefícios
no que respeita à minimização dos impactes causados, pela exploração, na paisagem envolvente.
As zonas contíguas e marginais das lagoas serão alvo de uma modelação topográfica simples,
possibilitando a criação de zonas inundáveis de baixa profundidade, onde será possível potenciar a
instalação de uma galeria ripícola densa e multiespecífica que fomentará o desenvolvimento da fauna
local, nomeadamente, a nidificação de aves, visto que os planos de água são locais que exercem grande
atração para este tipo de fauna (Desenho 6).
Nesse sentido, as medidas e operações definidas no Plano de Recuperação, têm como objetivo, anular o
acesso visual potencial, tanto no momento da escavação, como no período pós-exploração, atenuando a
artificialidade associada às suas atividades. A solução desenvolve-se essencialmente no sentido de
integrar a atividade industrial através de uma recuperação ativa, concomitante com o avanço da lavra,
eliminando a sensação visual de artificialidade associada às suas atividades industriais durante as fases
de exploração, desativação e pós-exploração, contribuindo para um melhoramento estético e ecológico e
permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais do espaço, tendo em conta o definido nos
planos de ordenamento do território em vigor para a região.
Para tal serão utilizadas unicamente espécies bem-adaptadas às condições edafoclimáticas da região,
cujos critérios de seleção se conjugaram de modo a conciliar aspetos funcionais, ecológicos e a respetiva
integração paisagística.
Importa também referir que os lagos permitirão, com a conclusão da a atividade mineira a possibilidade
de outras atividades socioeconómicas e ambientalmente compatíveis, nomeadamente, o uso de recreio e
lazer, nomeadamente, para a observação de aves, pesca desportiva e desportos náuticos (sem motor) e
ainda como reservatório de abastecimento de meios de combate a incêndios ou rega para produção
agrícola.

6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O objetivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao projeto
da mina de Ribeiro Seco, face à situação de referência, considerada como a que atualmente existe no
local de implantação do projeto.
A área de intervenção do projeto foi caraterizada através do estudo de todas as componentes ambientais
potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, patrimoniais, de
planeamento, qualidade do ambiente, riscos ambientais e saúde humana. As componentes estudadas
foram: o clima e alterações climáticas, a geologia e geomorfologia, os recursos hídricos superficiais, os
recursos hídricos subterrâneos, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, os solos e a ocupação
atual dos solos, a ecologia e biodiversidade, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, a paisagem, a
sócioeconomia, o ordenamento do território, o património cultural e a saúde humana.
Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes ambientais estudadas, o
EIA considerou medidas de minimização específicas.
Relativamente ao clima e alterações climáticas, não se prevê que as atividades da mina venham a ter
influência no clima e, ou nas alterações climáticas. No entanto, verificou-se que algumas características
climáticas, por exemplo, os ventos e a chuva, poderão influenciar a dispersão de poeiras.
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Relativamente à geologia, não existem quaisquer aspectos de interesse particular que importem
preservar, pelo que não existem quaisquer impactes gerados pelo projeto.
Em relação à geomorfologia, o impacte direto e negativo que resulta da modificação do relevo, é
permanente e irreversível, uma vez que os estéreis não são suficientes para repor a topografia inicial,
criando-se lagos com a exploração abaixo do nível freático. Nestas condições, conclui-se que os impactes,
sendo negativos, serão pouco importantes.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a ocorrência de impactes resultantes
da escavação, embora a exploração se realize, como atualmente, em nível freático.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, não se prevê que haja impactes significativos, dado que a
permeabilidade das areias determina que linha de água (rio das Azenhas) cartografada na área mineira,
mesmo em épocas chuvosas, não possui praticamente água. O Projeto prevê ainda a manutenção desta
linha de drenagem preferencial, que não será afetada. Ainda assim, na fase de exploração, o projeto
prevê a instalação de valas de cintura que encaminham as águas.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os principais impactes negativos poderão ser
devidos a algum derrame acidental de esgotos das instalações sociais, ou no caso de se derramarem
acidentalmente óleos ou combustíveis, que poderiam afectar as águas subterrâneas. Perante uma
eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas será negativo e muito importante, se
não forem tomadas medidas imediatas de controlo.
A qualidade das águas superficiais poderá ser afectada pelas atividades extrativas devido ao
arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes
utilizados nas máquinas e veículos utilizados na exploração e transporte das areias. O impacte resultante,
ao nível da qualidade da água, por partículas de poeiras é considerado pouco importante, uma vez que
não existem linhas de água de carácter permanente ou temporário que as transportem. O derrame de
óleos e lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço de
tempo e de âmbito muito localizado, pelo que o impacte resultante, embora negativo, é considerado pouco
importante.
Os solos presentes na área de intervenção da mina são, essencialmente, areias e apresentam bastantes
limitações para a utilização agrícola, embora se encontre, junto à linha de água, uma área com cerca de
2 ha classificada como Reserva Agrícola Nacional. O Plano de Lavra prevê a retirada das terras de
cobertura, mais férteis, o seu armazenamento, tratamento e posterior colocação nas zonas a recuperar.
Deste modo, independentemente da capacidade produtiva que os solos em causa apresentam,
considera-se que os impactes serão pouco importantes, uma vez que os solos serão preservados.
Quanto à qualidade do ar, destaca-se que este tipo de atividade implica a produção de poeiras. Na
envolvente da mina existem algumas povoações, estas não serão, contudo, afetadas significativamente
pelas poeiras. O controlo das poeiras por aspersão de água, especialmente nos acessos não asfaltados,
contribuirá para uma importante redução da quantidade de poeiras no ar. Realizando -se a aspersão de
água, não são de esperar situações em que a quantidade de poeiras no ar atinja níveis superiores ao
legislado, pelo que os impactes gerados são pouco importantes.
As principais fontes de ruído associadas à mina devem-se, essencialmente, ao funcionamento dos
equipamentos associados à extração da areia e à unidade de beneficiação que se encontra confinada no
interior de um pavilhão. O tráfego de viaturas pesadas, que transportam as areias lavadas e escolhidas
para fora da mina, constituirá também uma importante fonte de ruído. Considera-se, por isso, que o projeto
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poderá conduzir a alterações no ambiente acústico da envolvente. No entanto, esta alteração será pouco
importante, resultando do volume de tráfego de viaturas induzido pela exploração. Uma vez que os
recetores sensíveis não se encontram próximos da mina não se esperam situações de incomodidade
devido ao ruído.
No que respeita à flora e à vegetação, foram analisados dois aspectos fundamentais: a presença ou
ausência de plantas raras ou ameaçadas de extinção em Portugal, ou protegidas por legislação nacional
e comunitária, e a qualidade do coberto vegetal, tendo-se concluindo pela ausência de valores ou
aspectos muito relevantes, para além da presença de florestas característicos desta região. Os impactes
associados ao projeto, durante a exploração da mina são globalmente negativos, decorrentes
essencialmente da remoção do coberto vegetal. No entanto, a implementação das atividades de
recuperação paisagística vão assegurar a sua reversibilidade, compensando os impactes causados.
Relativamente à presença de fauna selvagem, a área em estudo apresenta um valor moderado/baixo.
Dado que o valor desta área para as espécies de animais é reduzido, considerando que a atividade
extrativa já existe atualmente no local, não se prevê a existência de impactes muito importantes.
Com vista à avaliação da afectação da paisagem, avaliaram-se os impactes visuais resultantes da
exploração da mina. Assim, face às características do relevo e da ocupação do território na envolvente ,
não se prevê que exista uma afectação significativa das povoações ou vias de comunicação aqui
presentes. Com a implementação do Plano de Recuperação, a visibilidade da mina será mais atenuada,
pelo que se concluiu que os impactes sobre a paisagem são globalmente negativos, embora pouco
importantes, temporários e reversíveis porque o projeto inclui a recuperação das áreas de lavra, isto é,
quando as cotas finais da exploração são atingidas é reposto um coberto vegetal com caraterísticas
semelhantes ao da envolvência. Também a manutenção dos lagos atualmente existentes permite afirmar
que será mantido um elemento de elevado valor na paisagem.
A avaliação dos impactes de um projeto associado à indústria mineira, sobre o fator sócio economia, é
a que apresenta maior complexidade. De facto, a determinação da sua importância não se pode aferir
simplesmente pelos empregos diretos que cria, no caso 25, ou pelo seu volume de faturação, dada a
importância que assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece, em especial para
o sector vidreiro, para o sector cerâmico, e para o sector da construção civil e obras públicas. Os impactes
do projeto são, na sua generalidade positivos, sendo muito importantes à escala regional e local, pois
garantirão a manutenção de emprego direto e, igualmente, muito relevantes ao nível da manutenção e
criação de emprego indireto, contribuindo de forma importante para a diversifi cação do tecido económico
local, regional e mesmo nacional.
Relativamente ao património cultural, no decurso dos trabalhos de campo não foram identificadas
ocorrências culturais na área mineira nem que possam ser afetadas pela sua atividade, pelo que não se
identificam impactes negativos decorrentes da implementação do projeto. No entanto, e como medida de
minimização geral, recomenda-se a execução de acompanhamento arqueológico para todas as operações
que envolvam o revolvimento da camada superior do solo.
No que respeita ao ordenamento do território, segundo o regulamento dos Planos Diretores Municipais
(PDM) de Alcobaça e da Nazaré, a área de intervenção do projeto enquadra-se em Espaços Florestais,
não compatíveis com a atividade mineira. No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública
a área insere-se em Domínio Hídrico, a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional (RAN),
de que será apenas afetada a área RAN.
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Importa ainda referir que a SARBLOCO procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos
estabelecimentos industriais constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria
n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área proposta para a ampliação solicitada não é, na totalidade,
compatível com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, especificamente com
os PDM de Alcobaça e da Nazaré. Neste âmbito foi ainda considerada as servidões e restrições de
utilidade pública da Reserva Agrícola Nacional.
A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de
depósitos minerais, cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão
Territorial obriga ainda a apresentação de Declaração de Interesse Público (DIP) emitida pela Câmara
Municipal de Alcobaça e pela Câmara Municipal da Nazaré, que a SARBLOCO obteve.
Por fim, na Saúde Humana, considerando o projeto mineiro, as sua características e dimensão, a sua
localização, não se prevê, que venham a ser gerados impactes relevantes na Saúde Humana, ou que
venha a gerar dificuldades no acesso aos serviços e equipamentos de saúde. Outro aspeto a destacar na
análise e avaliação em termos de Saúde Humana, é a forma como este fator se relaciona e interage com
outros aspetos ambientais ou fatores em estudo como o “Clima e Alterações Climáticas”, os “Recursos
Hídricos”, a “Qualidade do Ar”, o “Ambiente sonoro” e a população e outros aspetos que integram a
“Sócioeconomia” ou a “Análise de Risco Ambiental”. Como impactes negativos e positivos, importa rever
acima os fatores ambientais referidos.
Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do somatório
das afectações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área,
independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou privada. Verificou -se
que o resultado do somatório das afectações resultantes de ações humanas tem incidência sobretudo
sobre a Qualidade do ar e no Ambiente sonoro. No entanto, da avaliação efetuada concluiu-se que os
impactes cumulativos expetáveis são, de uma forma geral, pouco importantes e bastante semelhantes à
situação atualmente existente.

7. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação atual sem proceder à
implementação do Plano de Lavra da mina de Ribeiro Seco. Este exercício, tal como qualquer outro tipo
de projeção, define, essencialmente, uma evolução tendencial dos fatores ambientais considerados na
situação atual, por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere o
Projeto em causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território
definidos para a área. Não se pretende, contudo, proceder a uma análise exaustiva dos efeitos resultantes
da não implementação do Projeto, mas sim perspetivar a evolução tendencial de alguns dos fatores
ambientais.
No que respeita ao plano de ordenamento do território com incidência sobra a área em estudo, o Plano
Diretor Municipal (PDM) de Alcobaça e o PDM da Nazaré, destaca-se que esta zona se insere,
respetivamente, em Espaços Florestais, Rede Rodoviária Nacional, REN e RAN e em Espaços Florestais
e Reserva Agrícola Nacional 1 onde existem areias quartzosas e caulino em quantidade e qualidade que
1

O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 março, aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Portaria nº 162/2011, de
18 abril, define os limites e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola
Nacional. A exploração de minas é considerada uma utilização não agrícola compatível passível de ser viabilizada em área RAN.
Importa ainda referir que a SARBLOCO procedeu ainda à instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos
industriais de explorações de minas constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de
março, uma vez que a área proposta para a área de Mina não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares, especificamente com os Planos Diretor Municipal de Alcobaça e Nazaré.
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permite perspetivar a potencial implementação de um outro projeto de Mina nesta mesma área, se o
projeto mineiro ora em avaliação não for implementado.
Como cenário provável, existe a hipótese de não haver lugar à implementação de nenhum projeto mineiro,
pelo que a área, poderá manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com atividade das pedreiras e com
exploração florestal. Neste caso, a manutenção da situação atual terá, sobretudo, reflexos significativos
nos fatores de ordem socioeconómica, dado que as vertentes de carácter biofísico e ecológico se
apresentam bastante estáveis. Nesta situação, a SARBLOCO , continuará a exploração das pedreiras que
possui até que as reservas existentes se esgotem, verificando-se os impactes negativos e positivos que
daí podem ser inferidos. Finda a exploração do recurso, o encerramento das pedreiras continuará a ser
acompanhado da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, de acordo com a
licença em vigor.
Verifica-se ainda que a não obtenção da concessão mineira poderá afetar decisivamente o desempenho
da SARBLOCO, comprometendo a estratégia de desenvolvimento que tem prosseguido. Também, a curto
e médio prazo, esta situação irá traduzir-se na redução dos postos de trabalho, com consequente afetação
da qualidade de vida das famílias, aspeto esse que será sentido principalmente a nível local, de onde são
oriundos a generalidade dos trabalhadores da empresa, e poderá ter, ainda, reflexos na própria estrutura
produtiva da SARBLOCO. Do mesmo modo, através de efeitos indiretos, terá igualmente reflexos nos
concelhos de Alcobaça e Nazaré e na região envolvente, através dos efeitos indiretos noutras atividades
económicas (transportes, energia, combustíveis, serviços de apoio, etc.) e na indústria vidreira e
cerâmica.

8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projeto, definiram-se as
medidas corretivas e minimizadoras que garantem o adequado equilíbrio do ambiente na área de
intervenção e na sua envolvente. São apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as
várias fases de implementação do projeto, com vista à mitigação das perturbações previstas.
Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções inscritas
no Plano de Lavra como na própria laboração da mina. Outras referem-se às soluções técnicas e
ambientalmente mais adequadas, de forma a garantir que este Projeto constitua uma referência no
domínio da integração e da proteção ambiental.
Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os
fatores ambientais que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas medidas
serão integradas no próprio Plano de Lavra e passam pela correta gestão da exploração do recurso
mineral, já que é nesta fase que os impactes mais significativos foram detetados e, posteriormente, pela
implementação e manutenção adequada do Plano de Recuperação preconizado. Assim, sintetizam-se
seguidamente as medidas de carácter geral a implementar, após o que se descrevem as medidas
minimizadoras dos impactes ambientais detetados, específicas para os fatores ambientais que
apresentam maior sensibilidade em função da avaliação de impactes efetuada.
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8.2. MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas
seguintes atuações:
• o avanço da exploração será efetuado de forma a promover a revitalização das áreas
intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, concentrando as afetações em áreas bem
delimitadas;
• 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;
• o perímetro da área mineira será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais possível a entrada
de estranhos e, desta forma, evitar acidentes;
• a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos e a prossecução do Projeto garante que estas são convenientemente recuperadas no ma is
curto espaço de tempo possível (pelo avanço concomitante da recuperação em função da lavra);
• os locais de deposição dos stocks de materiais desmontados e da terra viva (pargas), encontram-se
devidamente definidos no Plano de Lavra;
• o Plano de Recuperação contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo
para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior
sucesso na implantação da vegetação;
• Os (poucos) estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas
a modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da
mina;
• será realizada a Gestão de Resíduos conforme definido no Projeto, que garante 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 (devidamente credenciado pela Agência Portuguesa
do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações;
• os equipamentos a utilizar na exploração da mina deverão respeitar as normas legais em vigor,
relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;
• a vegetação proposta no Plano de Recuperação respeitou o elenco florístico da região, garantindo
desta forma um maior sucesso na sua integração com menor esforço e custos de manutenção;
• o Projeto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração,
garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído;
• os acessos do interior da Mina terão que ser mantidos em boas condições de trafegabilidade, 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 explorador deverá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da sua Mina sobre
as normas e cuidados ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos;
• 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;
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• 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 envolven tes.
Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais:
• a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou 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 (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 vedação e
sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes.
A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Lavra (Projeto),
trará benefícios, diretos e indiretos, sobre a generalidade dos fatores ambientais, pelo que seguidamente
só se procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os domínios de
análise em causa.

8.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Recursos hídricos superficiais e subterrâneos: Ainda que não se prevejam quaisquer impactes
negativos significativos sobre os recursos hídricos, reforça-se a necessidade de dar cumprimento a
medidas preventivas de onde se destaca a limpeza e manutenção das valas periféric as às áreas de
escavação e dos acessos às zonas de trabalho, a limitação das emissões de poeiras e o cuidado
redobrado no desmantelamento de todas as estruturas associadas à atividade industrial.
Qualidade das águas: A implementação das medidas sistematizadas anteriormente é essencial para a
garantia da proteção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, sendo de destacar a importância
da revisão e manutenção periódica da maquinaria, da implementação de sistemas de drenagem
adequados e da respetiva conservação, da manutenção adequada da fossa séptica estanque, da
contenção das fontes poluentes, especialmente no abastecimento do equipamento, e do
desmantelamento final das infraestruturas de apoio à mina.
Qualidade do ar: As poeiras constituem o principal poluente atmosférico que é emitido pelos trabalhos
de exploração da mina, pelo que é essencial o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes
dos caminhos não asfaltados no interior da mina, recorrendo à rega por aspersão de água, essencialmente
no semestre seco. Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao
controlo do estado de conservação e de limpeza das viaturas utilizadas para este transporte.
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Ambiente sonoro: De acordo com o Regulamento Geral de Ruído (RGR) sugere-se que Câmara
Municipal de Ourém, tenha em consideração as previsões efetuadas neste EIA, não devendo ser
autorizada a construção de habitações ou outros edifícios de ocupação sensível em áreas na envolvente
da mina.
Flora e vegetação e Fauna e habitats: A efetiva execução do Plano de Recuperação é um fator decisivo
para tornar reversíveis os impactes esperados uma vez que este prevê utilização de vegetação da região.
Paisagem: As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos consistem essencialmente
na efetiva implementação do Plano de Recuperação, incluído no Plano de Lavra, o qual garantirá a
recuperação da área intervencionada. Para a fase de desativação, considera-se essencial que a
implementação do Plano de Recuperação só seja dada como completamente concluída, após vistoria que
comprove a reconversão de todas as áreas afetadas no decurso da atividade mineira.
Sócioeconomia: Nos postos de trabalho a criar (estão preenchidos 10 e serão criados mais 15), com o
objetivo de reduzir os níveis de desemprego e permitir uma maior aceitação da incomodidade associada
à implementação do projeto, deve optar-se por contratação na população local. Para diminuição da
eventual incomodidade criada pela atividade, serão ainda adotadas as medidas de minimização de ruído,
qualidade do ar e paisagem, definidas especificamente para cada um dos factores ambientais referidos.
Património cultural: As atividades que envolvam a escavação ao nível do solo (desmatação,
decapagem) obrigam a acompanhamento integral dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo
em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos
Saúde Humana – também aqui as medidas de minimização são as consideradas para os fatores
ambientais “Clima e Alterações Climáticas”, os “Recursos Hídricos”, a “Qualidade do Ar”, o “Ambiente
sonoro” e a população e outros aspetos que integram a “Sócioeconomia”. Salientam-se apenas a
importância de criar sinalização eficaz para os perigos de afogamento e de possuir equip amentos de
salvação, como as bóias.

9. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Este 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 previsão de impactes, e q ue inclui
os seguintes factores ambientais Recursos Hídricos e também a sua qualidade, a Qualidade do Ar, o
Ambiente Sonoro e o Património Cultural.
A implementação do plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental da
área de implementação do projeto, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua
interpretação permitindo, através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro
evolutivo da situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré -definidos. Desta
forma será também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas
do projeto, assim como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais
desvios que venham a ser detectados.
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.
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10. CONCLUSÕES
De acordo com a avaliação realizada, não é previsível que o projeto da mina de Ribeiro Seco venha a
induzir impactes ambientais negativos tão significativos que o possam inviabilizar. De facto, os principais
impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, socioeconómico e
cultural/patrimonial terão, predominantemente, incidência local e carácter temporário, uma ve z que só se
farão sentir durante a fase de exploração. Quanto aos impactes positivos associados ao projeto, estes
relacionam-se sobretudo com a componente socioeconómica, sendo muito significativos às escalas
regional e local, pela criação de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para a diversificação
do tecido económico nacional.
As atividades de extração de areia decorrerão num período de 28 anos e as de recuperação paisagística
terminaram uns meses após a conclusão da lavra.
A correta implementação do Plano de Lavra, durante as fases de exploração e desativação da atividade
extrativa, permitirão a reconversão da área e a viabilização de um sistema, económica e ambientalmente
sustentável, minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração e
reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e permanente. Assim,
considera-se que a atribuição da concessão da mineira de Ribeiro Seco, contribuirá para o
desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, reforçados
pelo facto da mina, tal como está projetada, ser compatível com os interesses, também ambientais, da
região.
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ANEXO
Desenho 1 – Levantamento topográfico;
Desenho 3 – Zonamento da área da mina;
Desenho 6 – Plano de Recuperação.
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