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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de ampliação da Mina do Barroso foi elaborado pela
VISA - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., para a Savannah Lithium, Lda.
O Plano de Lavra (projeto) de ampliação da Mina do Barroso, em fase de Estudo Prévio, tem como objetivo obter a
Concessão de Exploração da ampliação da Mina do Barroso, nos termos da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março1, para minerais de quartzo, feldspato e lítio.
A área de concessão de exploração concessionada pelo Estado Português (C 100) à SAVANNAH possui cerca 542 ha,
encontra-se atualmente em atividade a Mina do Barroso (para o aproveitamento do aplitopegmatito 2). A Mina do
Barroso contempla atualmente nove cortas de exploração com um total de cerca de 27,5 ha, com uma área global a
intervencionar de cerca de 88,36 ha. Assim, a SAVANNAH pretende proceder à:
• Ampliação da área de concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio para cerca de
593 ha.
• Ampliação da área de exploração para cerca de 70,5 h, embora reduzindo o número de cortas, passando estas a
ser quatro, e ampliação da área a intervencionar pela Mina que pode ser no mínimo de cerca de 384 ha e no máximo
de 476 ha.
• Instalação de Estabelecimento Industrial de tratamento da mineralização, para produção de concentrados de
espodumena e de quartzo e feldspato.
• Construção de um acesso desde o exterior à Mina do Barroso, especificamente, ao Estabelecimento Industrial
(lavaria).
• Realização de um acesso entre a área Este e Oeste da Mina.
• Armazenamento dos resíduos produzidos, onde serão acomodados os estéreis (resultantes de uma pré-seleção do
material escavado) e os rejeitados (resultantes do processo de beneficiação e tratamento na lavaria). Essas zonas
de armazenamento são classificadas como Instalações de Resíduos.
• Implantação de instalações de apoio: os escritórios, as instalações sociais e armazéns, e as oficinas.
Para além do Projeto (Plano de Lavra) e das instalações para beneficiação da mineralização (lavaria), sujeitos a
avaliação de impacte ambiental, serão construídas Instalações de resíduos. Destes, conforme estipulado no DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
encontram-se sujeitos a procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA):
• o projeto da Mina do Barroso que se enquadra no âmbito do número 18 do anexo I, que determina a obrigatoriedade
de sujeitar a procedimento de AIA as Minas a céu aberto com área superior a 25 ha, no caso, a sua ampliação.
• a lavaria, já que no âmbito da alínea e) do número 2 do anexo II se especifica que estão sujeitos a procedimento de
AIA as instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de minério, com capacidade superior a
200 000 t/ano.
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 o Estado, mediante
requerimento dirigido á Direção Geral de Energia e Geologia.

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 Depósitos minerais de aplitopegmatíticos (com quartzo e feldspato) e mineralizações associadas com Lítio (hospedadas em espodumena).
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2. O PROPONENTE E A MINA DO BARROSO
A SAVANNAH LITHIUM, LDA. é uma subsidiária detida a 100% pela Savannah Resources Plc. (Savannah). A
Savannah Resources Plc é uma empresa cotada na bolsa de valores de Londres AIM (London Stock Exchange), focada
na prospeção e desenvolvimento de ativos minerais, operando projetos em várias jurisdições do mundo, estando
focada na construção de operações mineiras viáveis. Atualmente, a Savannah tem três projetos em desenvolvimento:
um projeto de areias pesadas em parceria com a empresa Rio Tinto em Moçambique, onde um contrato de exploração
foi recentemente concedido; um projeto de cobre em Omã, que está na fase final de licenciamento da Mina; e o projeto
da Mina do Barroso em Portugal.
A Savannah assinou um acordo de parceria com a Slipstream Resources da Austrália e outros parceiros em maio de
2017 para desenvolver trabalhos de prospeção e pesquisa em pegmatitos com lítio na exploração da concessão C-100
Mina do Barroso. Era sabido que a área continha aplitopegmatitos com espodumena e que tinha sido anteriormente
explorada pelas empresas Saibrais Areias e Caulinos S.A e Imeyrs, S.A., para produção de matéria-prima para a
indústria da cerâmica. Em junho de 2019, a Savannah adquiriu 25% da participação no projeto detidos pela Slipstream
Resources da Austrália e por outros detentores, passando, desta forma, a deter 100% da participação no projeto.

3. LOCALIZAÇÃO E CARATERÍSTICAS DA ÁREA
A área de concessão de exploração (Mina do Barroso) localiza-se na freguesia de Dornelas e na freguesia de Covas
do Barroso, no concelho Boticas. (Figura 1), e (as duas alternativas de) os acessos propostos à Mina na freguesia de
Canedo e na freguesia de Santa Marinha, no concelho de Ribeira de Pena (Figura 2).
Na Figura 3 é possível identificar a área de concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e
lítio, na qual serão continuados os trabalhos de prospeção e pesquisa e onde se procederá à exploração da
mineralização. As povoações (Figura 4) que se encontram na envolvente próxima da Mina são: a Oeste Vila Grande a
1200 m e Dornelas a 720 m; a Noroeste: Vila Pequena a 1800 m, Espertina a 1200 m e Antigo a 650 m; a Norte: Covas
do Barroso a 750 m, Romainho a 200 m e Muro a 400 m; a Nordeste: Alijó a 1300 m e a Sudoeste: Lousas a 800 m.
A área de intervenção do Projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Covas, afluente da bacia hidrográfica do rio
Tâmega. Em termos fisiográficos, esta zona apresenta, de uma forma geral, declives acentuados alternando com
pequenos planaltos em altitude, característicos da paisagem transmontana da Serra do Barroso. A rede de drenagem
apresenta elevada densidade, sendo os cursos de água principais de regime permanente. As principais linhas de água
que ocorrem na área de intervenção e envolvente próxima são o rio Covas, o ribeiro do Couto, o Corgo do Fojo, e o
Corgo dos Lamais.
Em termos de ocupação atual do solo refere-se que existem três tipologias gerais: áreas florestais de produção de
pinheiro bravo parcialmente ardidas em 2011; áreas semi-naturais, tais como as galerias ripícolas que se desenvolvem
descontinuamente ao longo das linhas de água de carácter permanente e os matos do tipo arbustivo; e áreas agrícolas
nomeadamente de sequeiro (cereais e forrageiras), de regadio por gravidade (lameiros), que surgem associadas às
linhas de água e aos aglomerados urbanos do tipo rural.
Na área de concessão do Barroso, concessionada em 2006, encontra-se em atividade a Mina do Barroso, em pequena
corta no NOA e apenas para o aproveitamento do aplitopegmatito. Contudo, e muito antes de 2006, encontra--se
identificado no local de concessão e envolvente próxima a existência de diversas 1 Minas, algumas de estanho.
Na área de concessão encontra-se ainda em fase avançada a identificação do corpo mineralizado e as áreas (quatro
cortas) onde se procederá à exploração da mineralização (a céu aberto).
No interior da área mineira utilizar-se-ão os caminhos municipais e os caminhos florestais existentes e, sempre que
necessário, proceder-se-á à abertura de novos caminhos.
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De acordo com o extrato da carta geológica, folha 6 C, podem ser identificadas mais de duas dezenas de Minas.
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Figura 1 – Localização da Mina do Barroso a nível nacional e regional.
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Figura 2– Localização administrativa da Mina do Barroso.
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Figura 3– Localização da área e proposta de ampliação da concessão de exploração da Mina do Barroso.
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Figura 4– Distância às povoações envolventes à Mina do Barroso.
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Nos termos da alínea a) do artigo 2.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, são consideradas áreas sensíveis:
“i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; ii) Sítios da Rede Natura 2000,
zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das
aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens; eiii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.”
O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas
Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas ao
abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente Zonas Importantes para
as Aves (IBA - Important Bird Areas), sítios Ramsar e áreas da Rede de Reservas da Biosfera, tendo-se incluído as
mesmas na presente análise.
Ainda que a área proposta para a Mina de Barroso não se integre em qualquer área sensível do ponto de vista
ecológico, de acordo com os diplomas mencionados, importa notar as áreas classificadas mais próximas da área de
concessão de exploração, que são: Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês/Xurês, localizada cerca de 2 km a
Oeste; Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão (PTCON0003), localizado a cerca de 9 km a Sul; Zona Importante
para Aves Serras de Alvão e Marão (PT049), localizada a cerca de 9 km a Sul; Parque Nacional da Peneda-Gerês,
localizado a cerca de 16 km a Noroeste; Zona Proteção Especial Serra do Gerês (PTZPE0002), localizado a cerca de
20 km a Noroeste; e a Zona Importante para Aves Serras da Peneda e Geres (PT002), localizado a cerca de 20 km a
Noroeste.
A área proposta para a Mina de Barroso também não se integra em qualquer área sensível do ponto de vista
patrimonial, ainda de acordo com os diplomas mencionados, contudo importa referir a classificação da região do
Barroso, especificamente, os concelhos de Boticas e de Montalegre, como sítio GIAHS (Globally Important Agricultural
Heritage System1). Isto é, classificado como património agrícola mundial, pela FAO 2 (Food and Agriculture
Organization), a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

4. ANTECEDENTES, OBJETIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
A Mina do Barroso situa-se na área de concessão homónima, no Campo de Aplitopegmatítico do Barroso-Alvão, nas
freguesias de Dornelas e Covas do Barroso, concelho de Boticas, a Sul da povoação de Covas do Barroso.
Em 2001 o Estado Português atribuiu à Saibrais – Areias e Caulinos, S.A os direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais de feldspato, quartzo, lítio, estanho, tungsténio, nióbio e tântalo. No âmbito deste contrato, a
Saibrais realizou estudos conducentes à identificação da estrutura dos filões de aplitopegmatitos portadores de
feldspato, com recurso a cartografia geológica, sondagens (destrutivas e carotadas), análises químicas e ensaios
industriais de aptidão. Estes estudos confirmaram a existência de reservas de mineralização e a enorme potencialidade
dos feldspatos. Acresce que associados aos feldspatos destes aplitopegmatitos foi verificada a ocorrência de minerais
de lítio, como a petalite e a espodumena.
Em 2003, perante os promissores resultados obtidos nos trabalhos de prospeção e pesquisa a Saibrais dá início ao
processo de obtenção da concessão de exploração de depósitos minerais de feldspato, tendo cumprido o procedimento
de avaliação de impacte ambiental.
Em 2006 foi assinado o contrato de concessão entre a empresa Saibrais e o Estado Português para a Mina do Barroso,
para uma área de concessão de aproximadamente120 ha.
Em 2010 a Saibrais altera a sua denominação social para Imerys Ceramics Portugal, S.A., tendo-se procedido à
atualização do Plano de Lavra da Mina do Barroso com o objetivo de obter a atribuição dos direitos de exploração para
os diversos corpos mineralizados identificados e caracterizados no âmbito dos trabalhos de prospeção e pesquisa
entretanto desenvolvidos.

1
2

Sistema Importante do Património Agrícola Mundial.
A FAO é uma agência integrada na Organização das Nações Unidas (ONU).
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Esse Plano de Lavra aprovado pela DGEG, ainda em 2010, deu origem à alteração ao Contrato de Concessão,
concluído em 2016, tendo sido ampliada a área de concessão para cerca de 542 ha e considerado o lítio como
substância concessível.
No início de 2017 a SAVANNAH (à data Slipstream Resources Portugal Unipessoal, Lda.) obteve a transmissão da
posição contratual1 que era detida pela Imerys para a Mina do Barroso, tendo desenvolvido, nos últimos anos, um
conjunto de trabalhos de reconhecimento da mineralização. Pelo facto de até muito recentemente os trabalhos de
prospeção e pesquisa e de exploração se concentrarem na produção destinada à cerâmica e não ao lítio para produção
de baterias, há ainda a necessidade de atualizar o Plano de Lavra, com ampliação de cortas, bem como instalar uma
unidade industrial de beneficiação da mineralização (lavaria), com o objetivo de produção de concentrado de
espodumena e subprodutos de feldspato e quartzo.
É neste contexto que a SAVANNAH está a trabalhar, para expandir a área de intervenção incluindo a instalação de uma
unidade de processamento e beneficiação para produzir um concentrado de espodumena e subprodutos de quartzo e
feldspato.
Com a elaboração do Plano de Lavra, em fase de estudo prévio, a SAVANNAH pretende ampliar a área de concessão
(Figura 3) de exploração atual de 542 ha, para 593 ha.
A necessidade deste aumento da área de concessão é motivada pelos resultados obtidos nos trabalhos de
reconhecimento da jazida mineral (mais de 45 sondagens, com 4200 m) e que revelaram que alguns corpos
mineralizados, se estendem para fora da atual área da concessão (Figura 6). Desta forma, a empresa pretende
assegurar a exploração desse corpo mineralizado (fora da atual área de concessão) para garantir a viabilidade da
Mina.
A prospeção desenvolvida permitiu também identificar com detalhe a configuração e características dos corpos
mineralizados, levando a um redimensionamento dos jazigos. No corpo do Grandão foi identificada uma continuidade
do corpo mineralizado para Oeste que se pretende considerar neste Plano de Lavra. Os jazigos do Pinheiro e do NOA
mantêm-se com uma configuração semelhante à anteriormente prevista. Relativamente aos outros jazigos, foi
considerado que nesta fase não possuem características que permitam o seu aproveitamento com condições de
viabilidade económica, carecendo de prospeção adicional.

Figura 5– Cronologia do projeto da Mina do Barroso.

1

Diário da República n.º 52 - 2ª série (Aviso n.º 260/2017, 14 de março).
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Figura 6– Área de concessão C-100 e localização dos depósitos e dos afloramentos de pegmatito.
A Mina do Barroso passará a contemplar quatro cortas de exploração, Grandão, Pinheiro, Reservatório e NOA. Para
além do aumento da área de concessão de exploração e do aumento das cortas do Reservatório e do Grandão, por
extensão dos corpos mineralizados, as outras alterações significativas ao Plano de Lavra anteriormente aprovado
incluem:
• a eliminação da exploração em cinco áreas (passa de 9 cortas para 4 cortas);
• a inclusão de uma unidade de beneficiação de pegmatito litinífero, para produção de concentrado de espodumena
e concentrado de quartzo e feldspato;
• o aumento da extração média de pegmatito litinífero para cerca de 1 500 000 t/ano;
• o tempo de exploração de 12 anos (16 anos considerando a instalação e desativação);
• a inclusão de duas a quatro instalações de resíduos mineiros para acolher o rejeitado e cerca de 6 850 000 t/ano de
estéril.
Os trabalhos de exploração a realizar na Mina, no futuro, terão como foco principal a exploração de pegmatito litinífero
para produção de um concentrado de espodumena para posterior alimentação de estabelecimentos mineralúrgicos de
processamento de lítio, tendo como subprodutos o feldspato e quartzo para alimentar a indústria cerâmica e vidreira.
Importa ainda referir que o lítio é um elemento estratégico para Portugal e para a Europa, dada a sua aplicabilidade
na indústria moderna, com a emergente procura para inclusão em baterias de automóveis movidos a energia elétrica,
pelo que existe um interesse pelos recursos minerais europeus de lítio, onde se enquadra o Campo Aplitopegmatítico
Barroso-Alvão. O contexto geopolítico e as alterações socioeconómicas a nível mundial alteraram a visão da União
Europeia no que diz respeito à sustentabilidade da exploração de recursos minerais no seio da Europa. Desta forma
os países comunitários têm atualmente uma postura de valorização dos recursos minerais existentes dentro do espaço
comunitário, com vista a diminuir a dependência de mercados externos ao nível de fornecimento de matérias-primas
minerais.
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É neste contexto que a SAVANNAH tem como objetivo ampliar a área da Mina do Barroso, e proceder à instalação de
um estabelecimento industrial de tratamento da mineralização, para produção de concentrado de espodumena e
subprodutos de feldspato e quartzo.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
5.1. INTRODUÇÃO
Os trabalhos de exploração a realizar na Mina terão como foco principal a exploração de pegmatito litinífero para
produção de um concentrado de espodumena tendo como subprodutos o feldspato e quartzo para alimentar a indústria
cerâmica e outras.
Fazem parte do Projeto (Plano de Lavra) as seguintes peças técnicas:
• O Plano de Lavra que tem o objetivo de planear a extração e o aproveitamento do recurso mineral, com recurso a
equipamentos, técnicas e procedimentos que minimizem os potenciais impactes ambientais, aplicando soluções
economicamente viáveis. Neste âmbito integra-se ainda a fase de construção que estabelece a estratégia de
instalação e construção da Mina.
• O Plano de Gestão de Resíduos que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos resultantes da exploração,
bem como o seu destino final, com o objetivo de minimizar os impactes, dando cumprimento ao Decreto-Lei
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro.
• O Plano de Recuperação Paisagística define as atividades de reabilitação da Mina, designadamente a estrutura
verde a implantar, de modo a integrar paisagisticamente a área da Mina na paisagem envolvente, no decurso e no
final da exploração, garantindo a reabilitação da área.
• O Plano de Desativação apresenta as ações que serão necessárias para o encerramento da atividade industrial da
Mina e do abandono controlado do espaço.
• O Plano de Segurança e Saúde constitui um auxiliar na gestão da segurança e saúde no trabalho da Mina, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro.
• O Estudo de Pré-viabilidade da Exploração visa provar que o empreendimento mineiro é economicamente rentável,
incorporando os custos das vertentes de segurança, instalação de infraestruturas, exploração,
processamento/beneficiação, proteção ambiental, recuperação paisagística e desativação, aliadas também a outros
parâmetros económicos relacionados com os preços de venda, as contribuições, impostos e taxas devidas.
Os principais objetivos que se pretendem manter e cumprir com esta atualização do Plano de Lavra são:
• Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e compatibilizar a Mina
com o espaço envolvente durante as atividades de exploração, através da implementação do Plano de Lavra, e
após o encerramento da Mina;
• Garantir as adequadas condições de segurança e saúde nos trabalhos 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 Paisagística, possibilitando desde logo a gradual requalificação
ambiental dos espaços afetados, e a reabilitação total da área após o encerramento. O facto da Mina se integrar em
área classificada como Barroso Património Agrícola Mundial determina a importância do Plano de Recuperação
Paisagística;
• Minimizar os impactes ambientais induzidos pela exploração, através da adoção de medidas preventivas e corretivas
cuja eficácia será avaliada por atividades de monitorização contempladas no Plano de Monitorização definido.
Uma vez que o projeto é apresentado em fase de estudo prévio, foram consideradas três alternativas de projeto. As
alternativas propostas foram estabelecidas com a garantia que qualquer uma é tecnicamente e economicamente viável.
Uma vez que a localização da mineralização e respetivas cortas não é passível de relocalização, as alternativas
distinguem-se maioritariamente por:
•
•
•
•
10

Localização dos acessos ao exterior;
Localização da Lavaria e instalações de apoio;
Localização das instalações de resíduos;
Sequência de exploração das cortas.
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Em termos sucintos, podem-se caracterizar as três alternativas de acordo com as figuras seguintes:
Alternativa 1
Esta alternativa caracteriza-se por implantar as instalações de resíduos o máximo possível no interior das cortas.
Assim, as cortas do Pinheiro e do NOA serão completamente tapadas (aterradas), sendo a corta do Grandão
parcialmente aterrada. Todas as instalações de resíduos terão apenas estéreis (rocha extraída sem qualquer
transformação), com exceção da instalação de resíduos Sul que também receberá os rejeitados da lavaria. A instalação
de resíduos Escombreira Norte terá também a função de cortina visual e acústica, sendo a primeira a ser construída.
A lavaria ficará a NE da corta do Pinheiro e o caminho para o exterior da Mina terá um percurso para Norte a partir da
Lavaria. A linha elétrica existente terá um novo troço (desvio) por Oeste da corta Grandão. A sequência de exploração
desta Alternativa 1 é iniciada no Grandão, explorando-se o Pinheiro ao mesmo tempo que o Grandão (no 3º ano de
exploração), seguindo-se o NOA e finalmente o Reservatório (Figura 7).

Caminho para
o exterior
Corta Reservatório

Linha elétrica
existente

Instalação de Resíduos
Escombreira Oeste
(sobre a corta NOA)

Instalação de Resíduos
Escombreira Norte
Corta Grandão

Limite da Mina

Limite da
Concessão
Instalação de
Resíduos Este

Caminho
Este Oeste
Instalação de Resíduos
Escombreira Sul (sobre a
corta Pinheiro)

Desvio da
linha elétrica

Figura 7– Esquema da Mina na Alternativa 1.
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Alternativa 2
A sequência de exploração desta alternativa é iniciada no Pinheiro, iniciando-se o Grandão logo de seguida. Dois anos
antes da exploração do Grandão terminar, inicia-se a do NOA (que dura 2 anos) e cerca de 1,5 anos depois inicia-se
a do Reservatório (Figura 8).
Esta Alternativa 2 caracteriza-se por implantar a lavaria a NW da corta do Pinheiro e o caminho para o exterior da Mina
terá um percurso para Sul e Sudeste a partir da Lavaria. A linha elétrica existente terá um novo troço (desvio) por Este
da corta do Grandão. As instalações de resíduos sobrepõem-se às cortas do Pinheiro e do NOA, bem como
parcialmente no Grandão. Todas as instalações de resíduos terão apenas estéreis (rocha extraída sem qualquer
transformação), com exceção da instalação de resíduos (Escombreira) Sul que receberá rejeitados da lavaria, além de
estéreis. A Instalação de resíduos Lóbulo Este será menor nesta alternativa em relação à anterior.
Linha elétrica
existente

Corta Reservatório

Desvio da
linha elétrica

Instalação de Resíduos
Escombreira Oeste
(sobre a corta NOA)

Corta Grandão
Instalação
de Resíduos
Lóbulo Este
Limite da Mina

Limite da
Concessão
Caminho
Este Oeste

Instalação de Resíduos
Escombreira Sul (sobre a
corta Pinheiro)
Caminho para
o exterior

Figura 8– Esquema da Mina na Alternativa 2.
Alternativa 3
A sequência de exploração desta alternativa é iniciada no Pinheiro, iniciando-se o Grandão logo de seguida. Um ano
antes da exploração do Grandão terminar, inicia-se a do Reservatório e seguidamente a do NOA, terminando a
exploração destas duas em simultâneo (Figura 9).
A Alternativa 3 caracteriza-se por implantar a lavaria a NW da corta do Pinheiro e o caminho para o exterior da Mina
terá um percurso para Sul e Sudeste a partir da Lavaria (idêntico ao definido na Alternativa 2). A linha elétrica existente
terá um novo troço (desvio) por Nordeste da corta do Grandão. As instalações de resíduos não se sobrepõem às
cortas, exceto à do Pinheiro. Todas as instalações de resíduos terão apenas estéreis (rocha extraída sem qualquer
transformação), com exceção da instalação de resíduos (escombreira) Sul que receberá rejeitados da lavaria, além de
estéreis.
As características das cortas do Grandão, Reservatório, NOA e Pinheiro são idênticas nas três alternativas: com
dimensões significativas nos casos do Grandão (36 ha e cota de exploração a 340) e do Reservatório (18 ha e cota de
exploração a 465) e dimensões moderadas nos casos do NOA (5 ha e cota de exploração a 610) e do Pinheiro (11 ha
e cota de exploração a 460).
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Figura 9– Esquema da Mina na Alternativa 3.

5.2. PLANO DE LAVRA
5.2.1. INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO
A instalação e construção será realizada num período aproximado de 2 anos e serão necessários cerca de 300 a 350
trabalhadores para a construção das infraestruturas mineiras (lavaria, acessos, sistemas de controlo de água, de
abastecimento de água, eletricidade e combustível). Todas as atividades de construção decorrerão no período diurno
(das 7 às 20 horas).
Estrada de Acesso
Como parte das infraestruturas de apoio do projeto, será construída uma estrada de acesso que irá estabelecer a
ligação da unidade de processamento (lavaria) à rede nacional de estradas (Figura 10). Será construída, apenas uma
das opções de acesso, dependente da localização da lavaria (Figura 10). A estrada permitirá o acesso dos
trabalhadores, facilitará a entrega de materiais e irá permitir a expedição dos produtos.
Serão ainda construídas duas estradas internas de transporte de material entre as infraestruturas de exploração para
permitir a transferência de mineralização e estéril extraídos dentro da área da Mina. Uma estrada irá ligar as áreas de
extração do Reservatório e do NOA à lavaria e a outra estabelecerá a ligação entre a área da corta do Grandão à
unidade de processamento. Outras estradas de menor dimensão ligam a lavaria à Escombreira Sul (corta do Pinheiro)
e a estrada interna Este-Oeste à Escombreira Oeste (Figura 11).
Será ainda necessária a construção de uma ou duas pontes para permitir a travessia de rios, dependendo da opção
selecionada (Figura 11). Uma ponte será construída como parte do traçado da Estrada de Acesso Sul (se selecionado),
atravessando o rio Beça. A outra ponte será construída no rio Covas (comum em ambas as opções de acesso), como
parte da construção da estrada interna de transporte de material necessárias para transferir para a lava ria a
mineralização extraída nas cortas do NOA e do Reservatório.
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Figura 10– Localização das opções para a estrada de acesso ao projeto.

Figura 11– Localização das Travessias Existentes e Propostas.
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Estruturas de desvio e controlo de águas superficiais
O Projeto mineiro contempla três opções no que respeita à gestão das águas superficiais dentro dos limites da área
mineira: 1) Opção que minimiza a construção de estruturas de controlo dos escoamentos superficiais e transporte de
sedimentos e, consequentemente, não fornece garantias da qualidade das águas libertadas para o meio hídrico natural,
nomeadamente o rio Covas; 2) Opção que prevê a construção de um conjunto de infraestruturas para desvio de águas
limpas, separação entre águas limpas (águas não perturbadas) e águas resultantes das áreas intervencionadas (águas
perturbadas), consequência das atividades mineiras e, instalação de uma unidade de filtração/tratamento das águas
previamente à sua devolução ao meio hídrico natural; 3) Opção com filosofia idêntica à opção 2 mas dimensionada
para acomodar caudais resultantes de eventos extremos de pluviosidade, de tal forma que se garanta o melhoramento
da qualidade da água que aflua ao rio Covas.
Abastecimento de água à lavaria
Os recursos hídricos superficiais, nomeadamente a sua disponibilidade, são fator crítico para o sucesso do projeto
mineiro, uma vez que o Projeto prevê uma necessidade hídrica de 0,570 hm 3 de água para o seu primeiro ano de
funcionamento e 0,510 hm 3 para os restantes anos de operação mineira. O Projeto mineiro contempla três opções em
termos de origens de água para suprimento das necessidades hídricas: 1) Aproveitamento das águas acumuladas no
fundo das cortas complementada com um conjunto de captações de água subterrânea (furos verticais); 2)
Aproveitamento de caudais de escoamentos superficiais (que não os do rio Covas), aproveitamento da água das cortas
com eventual construção de infraestrutura de armazenamento de água (em estruturas de desvio de água e de controlo
de sedimentos); 3) Origem mista e que inclui água proveniente do escoamento superficial, das cortas, águas
superficiais captadas na área da concessão mineira e, em caso de carência hídrica, água captada diretamente no rio
Covas.
Abastecimento de energia elétrica
Existe uma linha aérea de 60 kV que liga a Mini-Hídrica de Covas de Barroso à subestação da EDP localizada em
Fonte de Mouro. A linha de energia atravessa a área da Mina do Barroso, sobre a corta do Grandão, e precisará ser
deslocada antes do início da exploração desta corta. Está previsto que a maior parte da energia necessária para o
projeto seja fornecida a partir desta linha. A subestação principal da Mina consistirá em aparelhagem externa de 60 kV,
transformador redutor de 60 kV/11 kV e um quadro de distribuição principal de 11 kV instalado num compartimento
dedicado.
Combustíveis, efluentes e comunicações
Existirão 2 tanques de gasóleo, com 55 000 L cada, que possuirão bacia de retenção e ilha de abastecimento,
equipada com bacias de retenção e separador de hidrocarbonetos, no sentido de evitar a contaminação de solos e
águas. A comunicação interna será realizada com rádios bidirecionais (por área operacional), e a co municação
externa com sistemas de telecomunicações móveis existentes (voz e dados). Existirá também uma ETAR com
biorreatores de membranas (com capacidade de até 50 m3/dia).

Figura 12– Exemplos das unidades de abastecimento de gasóleo e da ETAR.
Lavaria
Proceder-se-á à construção de uma lavaria para o tratamento da mineralização, em uma das duas opções
apresentadas em Figura 10. A Mina possuirá ainda um conjunto de instalações auxiliares, que servirão de apoio às
atividades a desenvolver, nomeadamente, as instalações sociais e de higiene para uso dos trabalhadores, oficina e
armazéns de apoio para os diversos consumíveis da Mina e ferramentas diversas.
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5.2.2. EXPLORAÇÃO
A exploração decorrerá num período de 12 anos e requererá de 201 a 243 trabalhadores. Na fase de exploração
mineira, as atividades da Mina decorrem com horários diferenciados, dependendo da operação e do local em causa,
podendo as operações menos ruidosas decorrer 24 horas por dia. A lavaria trabalhará 24 h por dia, durante 365 dias
por ano.
A quantidade média de mineralização explorada é cerca de 1 446 000 t/ano. Ao longo dos 12 anos a extração variará
entre 1 023 000 t/ano e 1 604 000 t/ano. Em termos de estéril, a quantidade média a extrair anualmente será cerca de
6 851 000 t/ano, com um mínimo de 2 119 000 t/ano e um máximo de 11 528 000 t/ano.
Extração
O desmonte do material será realizado a céu aberto, com recurso a explosivos. O material desmontado será carregado
por pás carregadoras ou escavadoras giratórias para dumpers e transportados para os seus diferentes destinos. A
mineralização bruta será transportada para a unidade de processamento (lavaria) onde será beneficiada para a
obtenção de dois produtos: concentrado de espodumena (exportação), quartzo e feldspato (indústria cerâmica e
vidreira nacional). O estéril da exploração será encaminhado para aterro (instalações de resíduos). Da mesma forma,
o rejeitado da lavaria será depositado na Escombreira Sul (nas imediações dessa instalação).
Equipamentos
O número de unidades de equipamentos necessárias para a operação varia ao longo da vida útil do projeto, com o
volume de movimentação de materiais e a distância de transporte do estéril e da mineralização, e será composto por:
Escavadoras giratórias, buldózeres, camião de rega de caminhos, dumpers, niveladora, pá carregadora frontal,
camião, veículos ligeiros e perfuradora.
Lavaria
Na Mina do Barroso proceder-se-á à exploração de pegmatito litinífero que será beneficiado e tratado em lavaria,
procedendo-se à produção de um concentrado de espodumena, tendo como subprodutos o feldspato e quartzo. A
lavaria irá receber a rocha com um teor médio de cerca de 1 % de Li2O concentrando-o até aproximadamente 5,5 a
6,0 % de Li2O. Durante este processo, a massa será reduzida de cerca de 1 500 000 t/ano (entrada) para
aproximadamente 180 000 t/ano (saída).
A lavaria da Mina do Barroso irá conter as seguintes áreas do processamento primário: britagem; britador primário e
britadores secundário e terciário; remoção da mica; classificador de refluxo; moagem; moinho de bolas; separação
magnética; WHIMS; flutuação; filtragem, remoção do excesso de água e armazenamento do concentrado e filtragem
e remoção do excesso de água e armazenamento dos rejeitados.
Instalações auxiliares
Integrada na lavaria, existirão outras instalações de apoio à exploração, das quais se destacam depósitos de
combustível, oficina mecânica, armazém, escritório, laboratório, balneários, sanitários, posto médico e de primeiros
socorros, refeitório, etc. Existirá também, junto à lavaria, uma zona de parqueamento de automóveis. Junto à lavaria
será também instalada uma Estação de Tratamento de Águas Mineiras (ETAM), com vista a recolher as águas que
circulam nas valas e zonas de expedição, tratá-las e incorporá-las no processo da lavaria. Junto a cada corta em
exploração, existirão instalações sanitárias contentorizadas para servir os funcionários que operam nessa corta.
5.2.3. GESTÃO DE RESÍDUOS
Na exploração das várias cortas da Mina estima-se que os estéreis assumam valores na ordem das 83 792 000 t,
essencialmente constituídos por pedras e terras (estéril) e rejeitados. A maior parte destes resíduos serão enquadrados
em Instalações de Resíduos (escombreiras definitivas) e no processo de recuperação paisagística, mais
concretamente no enchimento e na modelação das áreas exploradas.
Salienta-se ainda a produção de resíduos não mineiros como resultado das atividades acessórias a desenvolver na
área da Mina. Esses resíduos terão uma gestão totalmente autónoma e independente dos resíduos mineiros, sendo
encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. Os resíduos não mineiros serão
produzidos nas diversas instalações de apoio e serão devidamente acondicionados, por tipologias, até à recolha por
parte dos operadores de gestão de resíduos. No caso dos resíduos resultantes das manutenções dos equipamentos
(como são o caso dos óleos usados e filtros de óleo) serão armazenados, em separado, em bacias de retenção e
cobertos, no sentido de evitar quaisquer fugas para o exterior, sendo posteriormente expedidos para entidade
credenciada.
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5.2.4. SEGURANÇA E SAÚDE
Tendo em conta a relevância que os acidentes de trabalho e doenças profissionais têm nos aspetos mais importantes
da vida dos seus colaboradores e famílias, a SAVANNAH procederá à elaboração do Plano de Segurança e Saúde
(PSS), respeitando as determinações legais.
5.2.5. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
A proposta de recuperação paisagística apresentada tem como objetivo garantir que toda a área a intervencionar se
integra devidamente na paisagem envolvente quer durante a fase de construção, quer na fase de exploração (lavra)
quer no final, no período pós-exploração.
Na fase de construção do projeto serão criados e reforçados os elementos que funcionarão como barreira visual para
minimização dos impactes resultantes das alterações na paisagem. Em concreto, destaca-se a:
• Plantação de cortinas com manchas arbóreo-arbustivas sobre cordões de terras sobrelevados no terreno de forma
a criar barreiras visuais densas e com isso reduzir a acessibilidade visual a partir dos locais com maior número de
recetores sensíveis;
• Plantação de alinhamentos de vegetação arbórea ao longo dos caminhos internos de acesso mineiro, tendo como
objetivo a redução da emissão de poeiras para a envolvente;
• Delimitação das zonas de circulação e de depósito de materiais.
A metodologia de exploração consiste numa estratégia de intervenção faseada por cada corta mineira, ou seja, apenas
será explorada uma área de cada vez e quando a lavra terminar na respetiva corta será imediatamente objeto de
aterro, modelação e recuperação ambiental e paisagística.
Dessa forma, pretende-se criar um balanço constante entre áreas em exploração e áreas em recuperação, permitindo
a libertação sucessiva de áreas à medida que a lavra avança para as cortas seguintes e um menor tempo de operação
e redução do período de uso do solo para exploração, com uma maior garantia que, no final da exploração, a área se
encontra reabilitada para outros usos.
É importante referir também que, em todas as operações de regularização e modelação topográfica, serão utilizados
os estéreis produzidos no decurso da exploração do recurso mineral. Assim que se atingirem as cotas finais de projeto,
as áreas modeladas serão revestidas com uma camada de terra vegetal, sobre a qual serão efetuadas as sementeiras
e plantações, com exceção dos locais que ficarem com planos de água.
Foram realizadas propostas de recuperação e integração paisagística a efetuar em cada um dos espaços
intervencionados em questão:
• Corta do Grandão e Corta do Reservatório – A tipologia de recuperação preconizada pressupõe a realização de
operações de aterro e modelação ao longo de todos os patamares e tardozes dos taludes de escavação de cotas
superiores a 490 e 590, respetivamente. Considerando a interceção do nível freático e que estas serão alimentadas
por uma linha de água a montante, propõe-se que estas sejam inundadas criando uma lagoa a um nível máximo de
490 m e 590 m, respetivamente, a partir desse nível será dada continuidade ao escoamento, para as linhas de
drenagem natural na envolvente. Ao longo da área marginal das lagoas será instalada galeria ripícola autóctone
com vista a estabilizar as margens e aumentar a biodiversidade nesse local (Figura 13).
• Corta do Pinheiro – A solução de recuperação pressupõe a construção de uma instalação de resíduos estéreis e
rejeitados mineiros, que irão contribuir para o enchimento completo desta corta e criação de um aterro sobrelevado
que acompanhará a topografia atual em flanco de encosta.(Figura 14).
• Corta do NOA – A tipologia de intervenção em termos de recuperação paisagística proposta nesta corta localizada
no quadrante Noroeste da área de concessão, propondo-se a realização de operações de aterro e modelação ao
longo dos patamares e tardozes dos taludes de escavação e na base da corta (Figura 15).
• Áreas ocupadas com as Instalações de Resíduos – As instalações de resíduos desenvolvem-se no tempo à
medida que a exploração mineira avança, uma vez que as mesmas são construídas com os materiais de aterro
estéreis provenientes da lavra e rejeitados provenientes da lavaria (no caso da Escombreira Sul), sobre os quais,
será espalhada uma camada de terra vegetal de modo a permitir a instalação de vegetação e integração da área
mineira na paisagem envolvente (Figura 14).
• Áreas infraestruturadas – Correspondem a todos os espaços ocupados com edificações e infraestruturas mineiras,
nomeadamente instalações industriais (lavaria) e de apoio e equipamentos. O procedimento para a recuperação e
integração paisagística começa com a desativação e remoção dessas infraestruturas e passa por mobilizar e
E.203097.08.01.aa
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regularizar o terreno através de ripagem ou escarificação e lavoura, procedendo, seguidamente ao espalhamento
da terra vegetal e adequado revestimento vegetal (Figura 16).
Topografia original

Aterro e vegetação nos
patamares

Topografia após
exploração

Nível de pleno
armazenamento da lagoa

Maciço rochoso

Figura 13– Perfil esquemático da recuperação paisagística nas cortas com solução de aterro e revegetação dos
patamares e lagoa na base da corta.

Aterro com estéreis
da exploração

Plantações e
sementeiras

Topografia original

Topografia após
exploração

Maciço rochoso

Figura 14– Perfil esquemático da recuperação paisagística nas cortas com solução de enchimento e com
instalação de resíduos.
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Topografia original

Aterro e vegetação nos
patamares

Topografia após
exploração

Maciço rochoso

Figura 15– Perfil esquemático da recuperação paisagística nas cortas com solução de aterro nos patamares de
escavação.

Maciço rochoso

Figura 16– Perfil esquemático da recuperação paisagística nas áreas infraestruturadas.
5.2.6. DESATIVAÇÃO
Nos anos 15 e 16, dedicados à desativação da Mina e trabalhos remanescentes de recuperação paisagística, as
atividades decorrerão apenas no período diurno, ou seja, das 7 h às 20 h. A desativação da Mina visa a preparação
da área de concessão para a sua devolução, em condições de permitir o uso futuro, nas adequadas condições de
segurança e enquadramento com o meio envolvente.
As instalações sociais e de apoio, bem como a oficina e armazém serão desmanteladas e remobilizadas para fora da
área da Mina. Contudo, dependendo das conversações que vierem a ser estabelecidas com entidades locais, poderá
ser equacionada a manutenção de algumas instalações no local. O desmantelamento da lavaria e restantes instalações
industriais de apoio, designadamente os depósitos de combustível, assim como os equipamentos semi-móveis e fixos
da Mina, incluindo os geradores, serão também remobilizados para fora da área da Mina.
No que se refere às estruturas de desvio das linhas de água que confluem para a corta do Grandão e para a Corta do
Reservatório, a sua desativação ocorrerá apenas quando as lagoas no interior dessas cortas estiverem com uma cota
próxima do nível de máximo enchimento. Assim, o enchimento de água dessas lagoas, nos anos iniciais, será realizado
pelas águas da chuva e infiltração de águas subterrâneas. Desta forma, garante-se que o fluxo de água para o rio
Covas não é comprometido no período de enchimento das lagoas. Nesta fase os furos de captação serão selados.
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6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E PREVISÃO DE IMPACTES
A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes ambientais
potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, culturais, de planeamento e qualidade do
ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes ambientais estudadas o EIA
considerou medidas de minimização específicas que se encontram compiladas no capítulo seguinte.

6.1. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O clima da região do Barroso é caracterizado por clima temperado, com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco
quente. Relativamente ao clima, não se prevê que as atividades mineiras venham a ter impactes sobre este. No
entanto, verificou-se que algumas características climáticas, por exemplo, os ventos e a chuva, poderão influenciar
a dispersão de poeiras.
Quanto as alterações climáticas, verifica-se que a região enfrenta desafios particularmente relevantes, nomeadamente,
no que diz respeito à ocorrência de ciclos de seca mais frequentes, à menor disponibilidade de água, ao aumento da
probabilidade de ocorrência de cheias rápidas (precipitação intensa) ou fogos florestais (associados a temperaturas
elevadas extremas e reduzida humidade no ar). Contudo e considerando o período de vida útil da atividade (cerca de
12 anos), não se prevê que a mesma seja responsável ou possa vir a sofrer por alterações significativas no que respeita
às alterações climáticas.

6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
A geomorfologia regional, onde se localiza a Mina do Barroso, é marcada pela oposição entre relevos elevados e vales
profundos.
Na formação de aplitos e, ou pegmatitos encontram-se as principais mineralizações de estanho e lítio existentes na
região, tendo os trabalhos desenvolvidos na região revelado a presença de filões aplitopegmatíticos com elevados
conteúdos em lítio. Os filões com mineralizações litiníferas constituem um importante recurso mineral, possuindo
características como matéria-prima para o fabrico de pastas cerâmicas, vidro, lubrificantes, fármacos, cosmética e
mais recentemente como matéria-prima para a produção de baterias.
Atualmente existe um interesse exponencial no lítio existente neste contexto mineralógico, interesse esse, que visa a
obtenção de Li metal a partir de concentrados de Li 2O com subsequente tratamento metalogénico. Ou seja, atualmente
a economia mundial tende para a utilização de energias alternativas não poluentes em detrimento dos combustíveis
fósseis, existindo assim uma grande procura de lítio nos mercados internacionais para aplicação na indústria
automóvel, nomeadamente na nova geração de carros movidos a energia elétrica, aumentando de sobremaneira o
interesse nestes depósitos minerais.
Quanto aos impactes, as escavações a realizar nas cortas, a construção das instalações de resíduos e dos sistemas
de drenagem e a criação de plataformas para as instalações de apoio constituem uma alteração no relevo original, o
que constitui um impacte negativo, certo, permanente e de magnitude moderada, com exceção das cortas e das
instalações de resíduos, onde o impacte no relevo terá magnitude elevada, uma vez que envolvem cotas bastantes
diferentes das existentes.
As escavações a realizar nas cortas irão induzir a destruição das formações geológicas, o que constituirá um impacte,
negativo, certo e permanente, mas de magnitude reduzida, uma vez que não constituem valores geológicos a preservar
nem formações raras nem constituem uma perda significativa em termos geológicos, dada a abundância na região
destas formações geológicas.
No caso da escavação do recurso mineral propriamente dito, a sua exploração terá um impacte positivo, uma vez que
se traduz no aproveitamento de um recurso mineral passível de aproveitamento económico.

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
A Mina do Barroso insere-se na região hidrográfica do Douro, sendo atravessada pelo rio Covas, afluente da margem
direita do rio Beça. Este último, é afluente do rio Tâmega, um dos principais afluentes da margem direita do rio Douro.
Dentro dos limites da área de concessão, ou na sua proximidade, ocorrem ainda outras linhas de água de menor
expressão, nomeadamente, dois afluentes na margem esquerda do rio Covas (Corgo do Fojo e Corgo dos Lamais) e
um afluente na margem direita designado por ribeiro do Couto.
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Os impactes identificados nos recursos hídricos superficiais são:
• afetação dos afluentes do rio Covas pelas cortas, nos locais onde será explorado o minério;
• desvio de águas, passagens hidráulicas, valetas perimetrais e canais de cheia em torno das principais infraestruturas
a construir à superfície, acrescendo ainda a construção de bacias para controlo de sedimentos em redor das cortas
assim como das escombreiras e da lavaria;
• consumo de água de origem superficial1, principalmente para o consumo da lavaria, proveniente de duas origens
distintas, os afluentes do rio Covas (corgo dos Lamais e corgo do Fojo) e, se autorizado, o próprio rio Covas;
• afetação potencial do caudal ecológico do rio Covas, entre os meses de junho e agosto, isto de acordo com um
estudo de caudais ecológicos do rio Covas;
• Impermeabilização da sub-bacia hidrográfica do rio Covas com a instalação das principais infraestruturas de apoio
à Mina (lavaria, escombreiras, instalações sociais) que ocuparão uma área da 1,4 km2, com consequente incremento
dos caudais de ponta de cheia.
Os impactes acima identificados possuem caráter crescente durante a fase de construção, consideram-se estabilizados
na fase de exploração e diminuirão de magnitude na fase de desativação, nomeadamente, com a reposição das linhas
de água (sempre que possível), com a cessação de retenção e consumo de água de origem superficial. Após o
encerramento da Mina o regime hidrológico aproximar-se-á do atual regime hidrológico, antevendo-se ligeiras
atenuações dos caudais de ponta de cheia, consequência das pequenas lagoas criadas nas cortas2, com reduzida
capacidade de regularização de caudais.

6.4. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos e de acordo com informação existente, a região manifesta
escassos recursos hídricos subterrâneos, consequência da presença de relevos acentuados com declives fortes.
Sobre os impactes, há a referenciar os seguintes:
• A abertura de cortas (Grandão, Reservatório, NOA e Pinheiro) alterará eventualmente o padrão hidrodinâmico das
águas subterrâneas. Esta incerteza ver-se-á diminuída, num futuro próximo, com a medição dos caudais afluentes
às cortas (durante o seu avanço) e georreferenciação das exsurgências;
• Não é expectável existir algum impacte sobre captações de água subterrânea para abastecimento público uma vez
que estas se encontram afastadas das cortas, pelo menos a 1,3 km de distância;
• Não é expectável existir qualquer impacte sobre captações particulares de água subterrânea, atendendo à distância
que as mesmas se encontram das áreas de intervenção mineiras (nomeadamente as cortas) e atendendo ainda ao
enquadramento geológico;
• Atendendo às distâncias entre os lameiros e as localizações das cortas, considera-se existir um único lameiro
passível de ser afetado pelas escavações, o lameiro imediatamente a Norte da corta do Grandão.

6.5. QUALIDADE DA ÁGUA
Para o desenvolvimento do projeto da Mina do Barroso captar-se-á água para uso industrial (operações de desmonte,
beneficiação da mineralização e supressão de poeiras) no fundo das cortas, nos caudais de escoamentos superficiais
e, pontualmente, no próprio rio Covas.
A qualidade das águas superficiais e das águas subterrâneas poderá ser afetada pela atividade mineira pelo:
arrastamento de poeiras 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; problemas na ETAR e ETAM.
Os efluentes domésticos gerados nas instalações sociais serão encaminhados para fossas sépticas estanque, e
tratados na ETAR, deixando de constituir eventual foco de contaminação, desde que devidamente encaminhados para
destino final licenciado.

1
2

Comprovada que está a impossibilidade das águas subterrâneas se constituírem como principal origem de água.
De acordo com o Plano de Recuperação Paisagística (PRP) a reposição topográfica de três das cortas será parcial, com a criação de lagoas nas
cortas do Grandão e do Reservatório.
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O combustível utilizado na exploração será armazenado em depósito(s) à superfície com bacia de retenção acoplada
e, os óleos (novos e usados) serão armazenados em recipientes estanques, localizados sobre superfície
impermeabilizada e coberta.
A água potável para uso nas instalações sociais (refeitório, balneários e sanitários) e para ingestão provirá de uma
estação de tratamento de águas prevista para a área mineira.

6.6. QUALIDADE DO AR
A Mina do Barroso localiza-se em área rural com ocupação de matos e floresta de produção (pinheiro bravo), e
pequenas povoações. Para a caracterização da situação de referência da Qualidade do ar foi considerado um recetor
sensível, na povoação de Covas do Barroso, nas proximidades da Mina (a 300 metros), onde foram realizadas
medições de poeiras, por 14 dias, tendo-se verificado que os níveis de concentração de poeiras medidos não excedem
o valor limite estabelecido pela legislação em vigor.
Com o objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo projeto, foram realizadas simulações, que permitissem
determinar a concentração de poeiras na envolvente. Para o efeito, foram simuladas as emissões de poeiras na área
da Mina (vias não asfaltadas, britagem (lavaria) e a lavra, verificando-se que as operações decorrentes da laboração
da Mina do Barroso serão responsáveis pela ocorrência de impactes negativos não significativos ao nível da qualidade
do ar, prevendo-se o cumprimento dos limites legais de emissão.

6.7. AMBIENTE SONORO
A Mina do Barroso localiza-se em área rural com uma fraca ocupação humana, sendo de destacar as povoações mais
próximas da área de concessão: Covas do Barroso, Dornelas, Romainho e Muro.
Para a caracterização do Ambiente Sonoro procedeu-se a medições de ruído junto dos principais recetores sensíveis
potencialmente afetados pelo empreendimento mineiro e seus acessos verificando-se que os valores são inferiores ao
legalmente estipulado.
A avaliação de impactes foi realizada com recurso a software específico, concretamente o programa de previsão e
mapeamento de ruído ambiental, concluindo-se que na fase de exploração ocorrerão impactes negativos devido à
laboração dos diferentes equipamentos associados ao processo produtivo, bem como ao tráfego de viaturas. Apesar
disso, prevê-se o cumprimento dos valores limite de ruido legislados.

6.8. VIBRAÇÕES
Para a exploração das mineralizações associadas em lítio (hospedadas em espodumena) será necessário proceder
ao desmonte com recurso a explosivos. A detonação dos explosivos irá, inevitavelmente, gerar vibrações. No âmbito
dos trabalhos relacionados com a exploração da corta atual da Mina, foram feitas campanhas de monitorização de
vibrações, com recurso a sismógrafos de engenharia, tendo-se concluído que não será expectável a afetação das
estruturas existentes na envolvente da Mina.
Na Mina do Barroso o diagrama de fogo proposto contempla cargas máximas instantâneas regulares de 40 kg de
explosivos pelo que não são expectáveis impactes no fator vibrações .

6.9. SOLOS E GEOQUÍMICA DE SOLOS
Os solos que ocorrem na área de projeto e envolvente são solos predominantemente pobres em termos de fertilidade,
tendo como material originário os granitos e os xistos.
O Plano de Lavra prevê a retirada das terras de cobertura, mais férteis, o seu armazenamento e tratamento em pargas
e posterior colocação nas zonas a recuperar. Deste modo, independentemente da capacidade produtiva que os solos
em causa apresentam, considera-se que os impactes associados ao projeto serão pouco importantes, uma vez que os
solos aqui presentes serão preservados.
No âmbito da geoquímica de solos e com o objetivo de se estabelecer um referencial de base relativamente à
composição química (inorgânica e orgânica) dos solos da área mineira e sua envolvente próxima, realizou-se
campanha de amostragem de solos e subsequente análise laboratorial. Foram amostrados vinte seis locais
considerados representativos das várias áreas a intervencionar pelo projeto. Atualmente, verifica -se que as
características dos solos resultam essencialmente da mineralogia das formações geológicas.
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6.10. GESTÃO DE RESÍDUOS
Na exploração e tratamento da mineralização da Mina do Barroso haverá produção de resíduos mineiros (estéreis e
rejeitados) e não mineiros (óleos, efluentes domésticos, pneus, etc.). Por isso, a gestão de resíduos, merece Plano
específico no âmbito do projeto mineiro - o Plano de Deposição e Gestão de Resíduos. Assim, a capaz gestão de
resíduos, em cumprimento do Plano de Lavra (projeto), permite referir que não se anteveem impactes negativos.

6.11. SISTEMAS ECOLÓGICOS
A área de implantação do projeto caracteriza-se pela presença de extensas áreas de matos autóctones (73% da área
cartografada). Pontualmente, observam-se formações arbóreas de alto valor ecológico, como carvalhais e áreas de
vegetação ripícola bem conservada (<5% da área cartografada). A presença humana na área é relativamente baixa, e
observa-se pela presença de áreas de lameiro, áreas agrícolas e por algumas plantações de espécies exóticas, como
eucaliptais. As áreas artificializadas cartografadas dizem respeito a locais onde se desenvolvem as atividades da Mina
e áreas de prospeções já efetuadas, assim como caminhos já existentes.
Foram inventariadas 373 espécies de flora com potencial de ocorrência para a área de estudo distribuídas por 74
famílias botânicas, sendo que destas se destacam 22 com maior interesse para a conservação. Durante a realização
do trabalho de campo foram registadas 211 destas espécies, das quais 5 apresentam elevado valor para a
conservação: Veronica micrantha, Quercus suber, Ilex aquifolium, Dactylorhiza maculata e Serapias língua.
Foi confirmada a presença de 6 habitats naturais, entre os quais o habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior no rio Beça e no rio Covas. Nas linhas de água verifica-se ainda a presença do Habitat 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba, havendo outras áreas com presença de manchas de carvalhais
galaico-portugueses de Q. robur e Q. pyrenaica (habitat 9230).
O elenco faunístico da área de estudo conta com 142 espécies de invertebrados e 218 espécies de vertebrados.
Relativamente aos invertebrados, entre o elenco de 142 espécies destacam-se 10 espécies com estatuto: o gastrópode
Geomalacus maculosus, o bivalve Margaritifera margaritífera e os insectos, Lucanus cervus, *Callimorpha
quadripunctata (espécie prioritária), Euphydryas aurinia, Coenagrion mercuriale, Cerambyx cerdo, Gomphus graslinii,
Macromia splendens e Oxygastra curtisii.
Entre as 218 espécies de vertebrados, 31 apresentam estatuto de ameaça, das quais foi possível observar 2 durante
o trabalho de campo, uma ave (Circus pygargus) e um morcego (Miniopterus schreibersii). De entre as espécies
potencialmente presentes na zona sobressaem as espécies: a truta-de-rio (Salmo truta), a boga-do-norte
(Pseudochondrostoma duriense), o escalo-do-norte (Squalius carolitertii), a salamandra-lusitanica (Chioglossa
lusitanica), o tritão-palmado (Triturus helveticus), a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), a víbora-cornuda (Vipera
latastei), a víbora de Seoane (Vipera seoanei), a águia-caçadeira (Circus pygargus), o melro-das-rochas (Monticola
saxatilis), a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus
ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis
myotis), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai), o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o gato-bravo
(Felis silvestris), a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), o lobo (Canis lupus) e o
morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale).
No que respeita à presença de lobo, a área de estudo não intercepta o território conhecido de nenhuma alcateia, mas
é possível perceber que existem diversas alcateias na envolvente, segundo Pimenta et al.1, havendo registos de
indícios da sua presença junto à área de concessão (em 2014 2, em 20153 e 20174), havendo ainda conhecimento de
um local de criação a cerca de 5 km da área de concessão 56. Assim, acredita-se que a espécie possa utilizar a área
em estudo com regularidade, como local de passagem.
Quanto à toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), as linhas de água que atravessam a área de estudo são
consideradas como importantes para a conservação da espécie, nomeadamente o rio Beça e o rio Covas 7, tendo sido
confirmada a presença da espécie no rio Covas durante o trabalho de campo realizado.
Pimenta et al., 2005
ICNF, 2017
3 IBERDROLA, 2015
4 ICNF, 2017
5 Bioinsight, 2018
6 Bioinsight, 2019
7 Queiroz et al., 1998
1
2
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Os principais impactes sobre a flora durante a fase de construção, prendem-se com a destruição direta de biótopos
devido às atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo e às atividades
de construção propriamente ditas dos componentes de projeto (e.g.: lavaria, acessos), sendo os impactes daí
resultantes locais (pelo facto da desmatação ser confinada à área de intervenção) e de moderada ou baixa
significância, e minimizáveis pela aplicação de adequadas medidas de mitigação.
Os impactes sob a fauna decorrentes da fase de construção do projeto advêm da abertura ou melhoramento de
acessos, aumento da presença de pessoas, máquinas e veículos na área afeta à obra e emissão de ruído e luz artificial
decorrente da instalação dos vários elementos que constituem o projeto. Os impactes possivelmente resultantes das
referidas ações dizem respeito à alteração do uso do espaço por algumas espécies de fauna e à diminuição do número
de efetivos de populações de fauna em geral na área e advêm sobretudo da perturbação causada por todas as ações
a decorrer, assim como da perda de habitat e da mortalidade de indivíduos, devido a causas acidentais. Em qualquer
situação, os impactes esperados são locais.
Durante a fase de exploração dar-se-á início à extração na área de concessão através da exploração das diferentes
cortas. A fase de exploração está também associada à utilização das diversas escombreiras. Assim, os principais
impactes (transversais às várias alternativas) sobre a flora e vegetação relacionam-se com a remoção do coberto
vegetal e decapagem da camada superficial do solo nas áreas a explorar e nas áreas de escombreira. Prevê-se ainda
a degradação dos biótopos presentes em áreas circundantes, causado pelas diversas movimentações de pessoas e
veículos presentes na área, devido à deposição de poeiras, pisoteio e possível passagem e estacionamento de
veículos. Estes impactes são classificados como locais, de baixa a muito baixa significância, dependendo do valor
ecológico dos biótopos afetados.
Quanto ao favorecimento da instalação de espécies exóticas e invasoras, a presença de núcleos na área de estudo, e
em áreas próximas, faz prever a sua possível disseminação na área, facilitada pela abertura de espaços livres de
vegetação e pela presença de perturbações constantes. Este impacte considera-se de baixa significância e local,
confinado à área de projeto. Durante esta fase terão também início os trabalhos de recuperação paisagística, os quais
serão feitos concomitantemente com a exploração das cortas, e ainda que locais, se perspetivam como impactes
positivos.
Os principais impactes sobre a fauna nesta fase encontram-se relacionados com a presença de pessoas, máquinas e
veículos na área afeta à exploração e emissão de ruído decorrente da exploração das cortas, incluindo detonações
controladas, e a perda de habitat nos locais utilizados pelo projeto. Assim, durante a fase de exploração espera-se o
prolongamento dos impactes descritos para a fase de construção, havendo, no entanto, um maior volume de
deslocações de veículos na área, nomeadamente no acesso ao exterior e no período diurno.
Relativamente à fauna em geral, espera-se que exista uma diminuição no número de efetivos das populações,
provocadas pelo afastamento temporário devido à perda de habitats, perturbação e da mortalidade acidental. Nesta
fase, muitas espécies já deverão estar habituadas à perturbação existente, mesmo com a existência de detonações
para desmonte da rocha. Assim, considera-se que este impacte é temporário, de magnitude muito baixa e significância
muito baixa, com efeitos essencialmente à escala local.
No que se refere aos quirópteros e à avifauna, em particular para as espécies de maior sensibilidade, tendo em conta
a caracterização efetuada, considera-se que possíveis impactes, a acontecerem, serão negligenciáveis.
Quanto ao lobo, considera-se que a perturbação causada pelo projeto poderá causar uma alteração do uso do espaço
pela população. Este impacte, a ocorrer, terá maior significância na alternativa 1.
No que respeita à fauna aquática e à qualidade dos elementos biológicos das linhas de água, apenas são esperados
impactes relativos à construção e exploração de duas travessias, uma sobre o rio Covas (acesso interno) e uma
segunda sobre o rio Beça (apenas nas alternativas 2 e 3). Em qualquer circunstância são esperados apenas impactes
locais e de significância baixa a moderada.

6.12. PAISAGEM
O território onde se insere o projeto da ampliação da Mina do Barroso caracteriza-se pelo seu relevo vigoroso, com
montanhas, serras e vales encaixados.
A área de estudo possui uma sensibilidade visual global reduzida, pelo que qualquer intervenção no território é possível
sempre que não altere de forma drástica o conjunto em que se insere, devendo qualquer intervenção ser objeto de um
cuidado estudo e planeamento de modo a ser integrada na paisagem envolvente.
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As atividades mineiras como a desmatação e a decapagem das áreas a intervencionar, assim como as alterações
morfológicas geradas com a exploração e as instalações de resíduos constituirão impactes visuais negativos. Contudo,
o projeto pressupõe a recuperação paisagística faseada das áreas intervencionadas, à medida que as cotas finais das
respetivas componentes que integram o projeto mineiro vão sendo atingidas, sendo reposta uma paisagem produtiva
e sustentável no mais curto espaço de tempo possível, de acordo com o previsto no Plano de Recuperação Paisagística
PRP. De facto, o avanço da recuperação paisagística em concomitância com a lavra permitirá atenuar, de uma forma
eficaz, a generalidade dos impactes paisagísticos e visuais esperados.

6.13. TERRITÓRIO
De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Boticas a área a concessionar enquadra-se na carta de
Ordenamento, a área proposta para Mina inclui-se em Solo Rural (Espaços Agrícolas, Espaços Florestais e Espaços
Naturais - Afloramentos Rochosos e Cursos e Planos de Água), Estrutura Ecológica Municipal, Áreas de Potencial
Geológico (Dornelas/Cova do Barroso). Na carta de Condicionantes na área proposta para a Mina identificam-se as
seguintes servidões e restrições de utilidade pública: REN, RAN, Domínio Público Hídrico, Concessões Mineiras, Áreas
submetidas a Regime Florestal; Rede de Alta Tensão. Na Planta de Condicionantes das Áreas Percorridas por
Incêndios nos últimos 10 anos verificam-se a ocorrência de incêndios nos anos de 1995 a 2002. Já na Planta de
Condicionantes da Carta de Risco de Incêndio verifica-se a classificação de Muito baixa, Baixa, Média, Alta e Muito
Alta perigosidade.
Sobre a REN do concelho de Boticas há ainda a referir que o projeto mineiro afeta os seguintes ecossistemas: Leitos
dos Cursos de Água, Cabeceiras das Linhas de Água, Áreas de Máxima Infiltração e Áreas com Riscos de Erosão.
Importa ainda referir que a região do Barroso (que se estende pelos municípios de Boticas e de Montalegre), foi
classificada como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO).
Destaca-se que não foram detetados conflitos insanáveis entre a implementação do projeto e os usos preconizados
para a área em estudo, que se revelem impeditivos para o seu desenvolvimento.

6.14. SÓCIOECONOMIA
O projeto da Mina do Barroso insere-se numa área rural, num espaço pouco artificializado e com importantes recursos
naturais e paisagísticos. Sendo esparsa a ocupação humana na área envolvente do local de implantação do projeto,
verificando-se vastas áreas sem qualquer tipo de ocupação, as localidades mais próximas da Mina são: Vila Grande e
Dornelas (a 1800 m, 1200 m e 720 m na direção Oeste, respetivamente), Vila Pequena, Espertina e Antigo (localizadas
a Noroeste, a 1200 m e 650 m, respetivamente), Romainho, Covas do Barroso e Muro (a 200 m, 750 m e 400 m na
direção Norte, respetivamente), Alijó (1300 m a Nordeste) e Lousas (800 m a Sudoeste). Os concelhos abrangidos
(Boticas e Ribeira de Pena) apresentam fraca dinâmica populacional, com um progressivo aumento da população
envelhecida, e um tecido empresarial assente, maioritariamente, no setor terciário.
Da caracterização social e económica destacam-se os seguintes aspetos, de âmbito municipal e local:
• o concelho de Boticas registou, em 2011, um decréscimo de cerca de 10% de habitantes, face a 2001. À semelhança
de Boticas, também as freguesias de Covas do Barroso, de Dornelas e de Vilar e Viveiros viram a sua população
diminuir em cerca de 25%, 18% e 17%, respetivamente. No concelho de Ribeira de Pena, a população residente
segue a mesma tendência, com um decréscimo de 12% face a 2001 na sede de concelho, 23% na freguesia de
Canedo e 16% na freguesia de Santa Marinha;
• as unidades territoriais em estudo encontram-se em processo progressivo de envelhecimento, face à redução das
classes etárias mais jovens, sendo as faixas etárias mais representativas, tanto nos concelhos como nas freguesias,
as respeitantes aos intervalos dos 25 aos 64 anos e dos 65 e + anos (este processo materializa-se no risco de
encerramento de serviços públicos no concelho devido à falta de escala verificada, pelo declínio demográfico e pelo
envelhecimento populacional);
• os concelhos analisados apresentam, na generalidade, uma qualificação média da mão-de-obra, uma taxa de
atividade entre os 20 e 35% e uma taxa de desemprego média de 9%, no concelho de Boticas e de 20% no concelho
de Ribeira de Pena;
• ambos os concelhos (e a freguesia de Ribeira de Pena) assentam a sua estrutura produtiva e de empregabilidade,
maioritariamente, no setor terciário, ao passo que nas freguesias do concelho de Boticas se verifica uma distribuição
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equilibrada pelos três setores de atividade económica (com exceção da freguesia de Vilar e Viveiro, que segue a
tendência do verificado em Boticas);
• o setor primário espelha produtos endógenos de qualidade reconhecida – alguns com Denominação de Origem
Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP);
• ambos os concelhos apresentam boas acessibilidades rodoviárias (proximidade à A7).
A atividade mineira representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de desenvolvimento importante, quer
pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que alimenta a montante, sendo, neste
domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das
atividades económicas locais e regionais. Neste sentido, os impactes resultantes desta atividade são evidentemente
positivos. Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, tratados
com maior profundidade nos fatores ambientais correspondentes. Porém, não deixam de ser importantes do ponto de
vista socioeconómico se incidirem de forma negativa na qualidade de vida das populações e no seu quotidiano.
Importa ainda referir que foi feito um levantamento, com base na análise de documentos estratégicos para a região e
pelo contato direto com a população envolvida, das necessidades sentidas localmente, resultando desse levantamento
um conjunto de ações que irão beneficiar as localidades e as populações afetadas pelo projeto. As ações a
desenvolver, distribuem-se por diversas áreas de intervenção: Energia, Saúde, Mobilidade, Apoios Sociais a Jovens,
Carenciados e Idosos, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Emprego e Dinamização Económica e Proteção Civil e
serão melhor apresentadas no capítulo 8 deste RNT.

6.15. SAÚDE HUMANA
Relativamente ao presente Projeto, pelas características da sua atividade e pelas características da sua localização
(populacional e de ocupação do território da envolvente), não se prevê, que venha a gerar impactes relevantes na
Saúde Humana. No entanto, esses impactes potenciais do Projeto, serão avaliados de forma integrada com outros
fatores, como a vulnerabilidade do projeto nos Recursos hídricos e na Qualidade das águas, Ambiente Sonoro,
Vibrações, Qualidade do ar, Solos (geoquímica de solos) e gestão de resíduos e na forma como estes aspetos se pode
também relacionar com os estilos de vida e a saúde.

6.16. PATRIMÓNIO CULTURAL
O fator ambiental Património Cultural foi realizado com base em pesquisa documental e trabalho de campo, tendo-se
identificado 10 ocorrências na área de concessão mineira e 85 na Zona envolvente.
A caracterização de impactes baseia-se (1) na natureza física das ocorrências de interesse cultural, (2) no grau de
incidência ou proximidade (sobreposição parcial ou total) da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural
e (3) no valor cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Para o efeito estimaram-se as distâncias mínimas
entre as periferias das várias partes do Projeto e as posições cotadas ou periferias das ocorrências de interesse
cultural, sobre suporte cartográfico.
Comparando a implantação cartográfica das 102 ocorrências com as alternativas do projeto identificam-se diversos
impactes negativos que podem ser considerados não críticos e passíveis de minimização, quer na fase de instalação
das infraestruturas mineiras quer na fase de exploração do recuso mineral. Mais complexa é a avaliação do efeito
intrusivo do Projeto sobre a Paisagem Agrícola do Barroso, sujeita a medidas compensatórias e melhor apreciada no
ponto seguinte.

6.17. BARROSO PATRIMÓNIO AGRÍCOLA MUNDIAL
A região do Barroso é uma região agrícola dominada pela produção pecuária e pelas culturas típicas das regiões
montanhosas. A paisagem montanhosa está historicamente relacionada com os sistemas agrícolas tradicionais, em
grande parte baseados na criação de gado, principalmente bovinos, e na produção de cereais, dando origem a um
mosaico de paisagem em que as pastagens, as áreas de cultivo (campos de centeio e hortas), os bosques e as
florestas estão interdependentes, e onde os animais constituem um elemento chave.
Do ponto de vista cultural, os habitantes do Barroso desenvolveram e mantiveram formas de organização social, sendo
o comunitarismo um dos valores característico de Barroso, intimamente associado às práticas rurais de vida coletiva.
A designação deste território como Sítio GIAHS – Globally Important Agricultural Heritage Systems -, reflete a intenção
da FAO de promover e preservar o património agrícola aqui presente, assim como as relações entre os diversos
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elementos que o compõem e sustentam. Nomeadamente, os sistemas agrícolas tradicionais (historicamente
relacionados com as paisagens montanhosas), em grande parte baseados na criação de gado e na produção de
cereais que deram origem a um mosaico em que pastagens antigas, áreas de cultivo e áreas de floresta se interrelacionam e se tornam co-dependentes na transformação da paisagem.
De acordo com a avaliação realizada o impacte da exploração da Mina do Barroso sobre o sítio do Barroso, pode
considerar-se indireto, negativo e certo. De acordo com o capítulo 7 e 8 serão cumpridas medidas de minimização e
compensação que permitam cumprir e desenvolver os atributos culturais e de paisagem que determinaram a
classificação.

6.18. RISCOS AMBIENTAIS
No âmbito da análise dos riscos, são identificados os seguintes: deslizamento de materiais; acidentes rodoviários na
entrada nacional na ER 311 e, ou N 312; contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos (derrames acidentais);
elevada pluviosidade, incêndios florestais e sismos.
A importância que a Savannah concede à prevenção e proteção de acidentes no âmbito do desenvolvimento do projeto
mineiro contribui para a redução dos riscos associados à atividade de exploração de depósitos minerais.

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
7.1. 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.

7.2. MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
Na fase de construção e exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas
seguintes atuações:
• as ações respeitantes à instalação e 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 dos trabalhos de construção e 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 mais curto espaço de tempo
possível;
• 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 locais de deposição dos stocks de materiais desmontados e da terra viva (pargas), encontram-se devidamente
definidos no Plano de Lavra;
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• será realizada a Gestão de Resíduos não mineiros 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 do seu tratamento e, ou 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;
• será realizada a Gestão de Resíduos mineiros conforme definido no Projeto, que garante o seu correto
armazenamento, gestão e manuseamento, especificamente, o encaminhamento dos resíduos de rejeitados para a
instalação de resíduos definitiva;
• 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;
• 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 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 (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.
• 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.

7.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
7.3.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
As medidas de minimização a implementar em termos de geologia e geomorfologia já se encontram incorporadas no
projeto (Plano de Lavra). Assim, relativamente aos processos erosivos que se prevê venham a ser incrementados,
está prevista a construção de bacias de decantação em vários pontos da área da Mina que irão permitir a decantação
das partículas finas antes da devolução das águas de drenagem ao meio natural.

28

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.203097.08.01.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

Para a minimização dos impactes sobre a geomorfologia está prevista a reutilização parcial dos estéreis no
preenchimento dos vazios de escavação.
No caso da estabilidade estrutural do maciço, será adotado o método de exploração por bancadas e patamares que
irá garantir a estabilidade das escavações. Igual metodologia será utlizada na construção das instalações de resíduos,
também com bancadas e patamares, o que irá garantir a sua estabilidade.
7.3.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Ainda que não se prevejam impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos superficiais, na fase de
construção, reforça-se a necessidade de dar cumprimento a medidas preventivas como monitorizar os consumos de
água nas diferentes frentes de obra, evitando-se ao máximo o seu desperdício, e não estrangular secções de
passagens hidráulicas e/ou criar barreiras artificiais ao normal escoamento das águas, criando zonas alagadas a
montante e défice de água a jusante.
Para a fase de exploração sugerem-se as seguintes medidas de minimização:
• O arranque da lavaria deverá ocorrer num mês com elevada disponibilidade hídrica;
• Deverá ser garantida a adequada manutenção do estado de limpeza das áreas intervencionadas e respetivos
acessos, com inspeções periódicas aos canais de desvio, canais de cheia, passagens hidráulicas e valetas em torno
das cortas, da lavaria e das escombreiras, de modo a impedir assoreamentos e retenção de águas de escorrência.
Estas inspeções deverão ter maior frequência em períodos de maior pluviosidade e deverão ser acompanhadas de
operações de limpeza;
• Deverão ser colocadas caleiras na cobertura da lavaria para aproveitamento de águas pluviais limpas com vista à
sua utilização no processo industrial de beneficiação mineira;
• Os consumos de água deverão ser monitorizados com frequência no mínimo quinzenal, instalando-se contadores
em locais da rede de adução de água considerados relevantes;
• Redução do consumo de água nos meses de junho, julho e agosto, de tal modo se cumpra escrupulosamente o
regime de caudais ecológicos no rio Covas;
• Em caso de identificação de fuga e/ou rotura de tubagem de adução de água, a reparação deverá acontecer com a
máxima brevidade possível, evitando-se desperdício de água.
Para a fase de desativação preconiza-se o máximo restabelecimento/renaturalização da rede de drenagem possível,
evitando-se a criação de áreas de estagnação de águas.
7.3.3. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Não estando prevista a utilização de água de origem subterrânea na fase de construção, não se preveem quaisquer
impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos subterrâneos. Ainda assim recomenda-se que não se
efetuem construções junto de nascentes identificadas no terreno, e que não se anule nenhum ponto de água
subterrânea, nomeadamente furos verticais e piezómetros já construídos.
Preconizam-se para a fase de exploração as seguintes medidas de minimização:
• Caso se utilizem captações de água subterrânea, nomeadamente furos verticais, para fornecimento de água ao
projeto mineiro, o dimensionamento dos caudais deverá ser tal que não provoque rebaixamentos excessivos do
nível freático;
• Caso se comprove relação causal inequívoca entre o aprofundamento de uma dada corta e a diminuição de caudal
(ou rebaixamento excessivo do nível freático) de uma dada captação de água subterrânea de terceiros, deverá ser
estudada a viabilidade da impermeabilização da fratura ou fraturas produtivas causadoras do impacte;
• Caso se comprove relação causal inequívoca entre o aprofundamento da corta do Grandão e a diminuição
significativa de água no solo dos lameiros situados 400 metros a Este e imediatamente a Norte, deverá a SAVANNAH
providenciar água (com qualidade) para manter esses lameiros viáveis e “saudáveis” no que à humidade dos solos
diz respeito.
Para a fase de desativação preconizam-se que os furos e piezómetros deverão manter-se operacionais e devidamente
protegidos contra atos de vandalismo, de tal modo possibilitem a concretização do plano de monitorização preconizado
para os dois anos subsequentes à fase de desativação.
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7.3.4. QUALIDADE DAS ÁGUAS
No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos na qualidade das águas sugerem-se as seguintes medidas
de minimização, muitas delas já incorporadas no Projeto.
Na fase de construção:
• Construção de bacias de retenção e decantação de “finos” com volumes úteis tais que permitam tempos de
residência suficientes para que ocorra uma decantação eficiente, com o mínimo ou ausência de adição de
floculantes;
• Escavação de bacias dedicadas para a lavagem de betoneiras, impermeabilizadas com geotêxtil, de tal modo a
água se infiltre e o cimento/argamassa fique retido na bacia. Uma vez saturada, deverá ser o cimento retirado e,
preferencialmente, enviado para unidade de reciclagem de materiais de construção e demolição;
• Aquando da construção das pontes associadas aos acessos às Minas, afastar o máximo possível das linhas de
água atravessadas (onde se inclui o rio Covas) quer estaleiros quer depósitos de materiais que sejam facilmente
erodidos e arrastados para as linhas de água.
Na fase de exploração:
• Deverá ser garantido de forma permanente a existência de margem de segurança nas bacias de retenção e
decantação de “finos” de tal modo não existam quaisquer galgamentos dos fluidos aí retidos;
• Remoção da fração sólida decantada nas bacias de retenção e decantação de “finos”, sempre que as mesmas
atinjam aproximadamente meio metro (0,50 m) de altura e encaminhamento destes materiais para as escombreiras;
• É expressamente proibido o bombeamento de águas sujas (com elevado teor de sólidos suspensos totais) para o
meio hídrico envolvente;
• Deverá ser garantida a máxima reutilização de água no processo industrial (lavaria), no sentido de se estabelecer
um circuito hidráulico o mais fechado possível;
• A lubrificação do material de perfuração (nomeadamente roscas entre troços de varas) deverá ser a estritamente
necessária, de tal modo não migre e não se misture com eventuais águas subterrâneas intersetadas;
• O bombeamento ou a injeção de águas para o meio hídrico envolvente só poderá acontecer se previamente se
confirmar cumprimento dos valores normativos constantes no anexo XVIII (Valores limite de emissão (VLE) na
descarga de águas residuais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Esta situação, a acontecer, deverá ser
comunicada atempadamente à ARH-Norte;
• As águas acumuladas nas bacias de retenção e decantação de “finos” deverão ser monitorizadas numa base, no
mínimo, semanal, para os parâmetros condutividade elétrica, pH e turbidez, mantendo-se os registos arquivados
preferencialmente em formato digital (e.g.: local, data e hora, valores de condutividade elétrica, pH e turbidez);
• Construção de uma rede de drenagem de águas sujas para receber águas da plataforma da lavaria e das áreas das
oficinas, canalizando-as para bacia de decantação após passagem por um ou mais separadores de hidrocarbonetos;
• Os separadores de hidrocarbonetos terão de se encontrar em permanência, facilmente acessíveis para manutenção
periódica;
• A limpeza dos separadores de hidrocarbonetos terá de ser realizada por empresa credenciada para o efeito, a qual
transportará para local devidamente licenciados os resíduos oleosos;
• As substâncias de síntese química a utilizar na lavaria no processo de beneficiamento terão de estar acondicionadas
em local impermeabilizado e sem contacto com águas da chuva e/ou de escorrências superficiais, cumprindo-se as
recomendações das respetivas fichas de segurança dos produtos;
• Terá de ser assegurada 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 da(s) fossa(s) séptica(s) estanque(s);
• Assegurar a inspeção periódica da(s) bacia(s) de retenção sob o(s) depósito(s) de combustível, prevenindo assim
eventuais transbordos inadvertidos de combustível;
• Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos e
lubrificantes), todos os trabalhadores da Mina deverão ser instruídos para que, caso se detete algum derrame, o
responsável da Mina seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para reparação e a área contaminada
confinada, retirada e recolhida por empresa credenciada a fim de ser processada em destino final apropriado.
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Na fase de desativação ter-se-á que assegurar a interdição de acesso a pessoal não autorizado à área. De igual forma,
terão de ser mantidas em bom estado de conservação e funcionamento todas as infraestruturas da rede 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.
Nos locais correspondentes às cortas do Grandão e do Reservatório, atendendo à criação de lagoas, deverá ser
assegurado quer o acesso restrito à área, impossibilitando que estes locais se transformem em vazadouros ilegais de
resíduos de natureza diversa, quer ainda que as águas aqui armazenadas não resultem em águas estagnadas.
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 aterro controlado. A qualidade dos solos
subjacentes a estas zonas deverá ser aferida com inspeção visual, recorrendo-se a pequenas sanjas que exponham
pelo menos os 50 cm superficiais de solo. Em caso de suspeita de contaminação, deverão ser recolhidas amostras de
solo para subsequente análise laboratorial.
7.3.5. QUALIDADE DO AR
As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico emitido pelos trabalhos de exploração da
Mina do Barroso. 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 n.º 102/2010, de 23 de setembro, o que será validado através da
execução do Plano de Monitorização.
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.
7.3.6. AMBIENTE SONORO
Da análise de impactes realizada conclui-se que os valores limite estabelecidos pela legislação para as atividades
ruidosas permanentes serão cumpridos em todos os pontos considerados, tendo em conta que ainda não estão
delimitadas as zonas sensíveis e mistas. Ainda assim, e porque se trata de uma atividade suscetível de alterações no
ambiente acústico local, considera-se que devem ser consideradas algumas medidas de minimização que permitam
limitar o ruído produzido pelos trabalhos. Entre estas medidas destaca-se:
• construção das barreiras arbóreas como meio de contenção do ruído, estipuladas em projeto;
• a modificação da entrada e do desenvolvimento da extração da corta do Reservatório para reduzir os níveis de ruído
nos recetores sensíveis mais próximos;
• a sensibilização dos 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. Para o efeito
deverão ser adotadas medidas de divulgação de informação desta sensibilização, através de folhetos a disponibilizar
aos condutores;
• a sensibilização dos trabalhadores no que respeita aos trabalhos a realizar no interior da Mina, com recurso a
formação adequada aos procedimentos que devem ser seguidos nos trabalhos de forma a minimizar o ruído
produzido;
• os equipamentos a utilizar nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de março,
devendo também ser evitada a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora,
garantida pelo fabricante;
• Por último, considera-se importante adotar um conjunto regras de boas práticas que devem ser transmitidas a todos
os colaboradores e pessoas afetas à Mina, que podem ser no âmbito de formações internas, quadros informativos
ou outros.
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7.3.7. VIBRAÇÕES
Conforme foi referido, não é expectável que as vibrações decorrentes dos desmontes nesta Mina excedam os limiares
da NP 2074. Contudo, proceder-se-á monitorização das detonações, procedendo-se ao redimensionamento dos
diagramas de fogo, mudando a carga por furo, o número de retardos por furo ou a alteração do tipo de explosivos
utilizados, do tipo de iniciadores usados, a mudança na proporção dos diferentes tipos de explosivo, a alteração do
layout dos furos, etc.,
Na eventualidade de situações de incomodidade, provocadas pelo facto de as vibrações induzidas pelos desmontes
poderem ser percetíveis pela população, considera-se que poderão ser adotadas medidas tendo em vista a redução
destes impactes, através do aviso da data e hora de realização dos desmontes.
7.3.8. SOLOS E GEOQUÍMICA DE SOLOS
Uma das medidas mais importantes no que diz respeito ao fator solos, consiste na preservação da camada de terras
vegetais através da decapagem superficial das áreas a intervencionar e posterior armazenamento em pargas,
devidamente salvaguardadas e cuidadas.
Sempre que seja necessário proceder à decapagem dos solos, nomeadamente, no âmbito da abertura de caminhos,
infraestruturações ou escavações, deverá assim, ser garantido 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. Esses solos serão
depositados sobre os materiais modelados e compactados, servindo de substrato para a implantação da vegetação.
O armazenamento deverá ser efetuado em pargas, que deverão apresentar uma estrutura estreita, comprida e com
uma altura nunca superior a 3,00 m, com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas
deverão ser semeadas com tremocilha ou abóbora à razão de 5 g/m2 para evitar o aparecimento de ervas infestantes
e melhor conservar esses solos.
O local de implantação das instalações industriais e de apoio, deverão estar sempre bem impermeabilizadas e/ou
pavimentadas, conforme previsto no projeto. 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.
Deverá ainda garantir-se 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.
Na fase de construção ou na fase de exploração desde que haja circulação de betão na área de Projeto, as lavagens
das betoneiras terão de acontecer em bacias escavadas no solo e impermeabilizadas com geotêxtil. Aquando da
colmatação destas bacias, o cimento consolidado deverá ser retirado e encaminhado para uma unidade licenciada de
reciclagem de betão/cimento.
Em suma, a correta implementação das medidas de conservação do solo pressupostas pelo projeto (em especial no
PRP), após término de fase de exploração das áreas intervencionadas, terá como objetivo a concretização de um
sistema natural sustentável, minimizando impactes negativos, gerados durante a fase de exploração e
reconvertendo-os, globalmente a longo prazo, num impacte positivo significativo e permanente
7.3.9. GESTÃO DE RESÍDUOS
Na exploração e tratamento do depósito mineral da Mina do Barroso haverá produção de resíduos mineiros e não
mineiros, sendo o seu manuseamento, armazenamento e eliminação realizada em cumprimento do Gestão de
Resíduos Plano específico no âmbito do projeto mineiro.
7.3.10. SISTEMAS ECOLÓGICOS
Para minimizar os impactes negativos recomenta-se que as estruturas temporárias de apoio à obra se localizem dentro
da área do projeto, em áreas de biótopos de baixo ou muito baixo valor ecológico, preferencialmente em áreas que
venham a ser posteriormente afetadas por outras componentes do projeto, evitando a afetação de áreas extra ao
mesmo. No caso dos acessos à obra, recomenda-se a utilização dos acessos já existentes, diminuindo ao máximo o
corte da vegetação e degradação dos biótopos circundantes. As obras devem ser iniciadas fora do período mais
sensível para o lobo (reprodução e dispersão), dando possibilidade às alcateias de encontrar locais apropriados de
criação, longe das áreas de maior perturbação. A execução das atividades de construção entre abril e setembro devem

32

RESUMO NÃO TÉCNICO

E.203097.08.01.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

ainda cingir-se ao período diurno. Sugerem-se ainda diversas medidas para diminuição da mortalidade acidental, como
a circulação a baixa velocidade e a vedação das áreas do projeto após a desmatação.
Para maximizar os impactes positivos recomenda-se que as espécies utilizadas no PRP sejam autóctones e tenham
origem na região. Para isso devem ser recolhidos propágulos na área e fazer-se o aproveitamento da regeneração
natural. Nestas áreas recomenda-se ainda que seja feito o controlo de espécies de flora exótica invasora.
Tendo em conta as lacunas de conhecimento deste estudo, recomenda-se que amostragem dirigida às espécies de
flora RELAPE com presença potencial na área de estudo nos locais onde se sabe que vai ser efetuada a remoção da
vegetação, considerando-se que os dados recolhidos poderão ditar a necessidade de eventuais medidas adicionais.
Existe também uma lacuna de informação relativamente à situação do lobo na área de estudo, pelo que se recomenda
a realização de um estudo dirigido a esta espécie que permita perceber qual a situação do lobo na área do projeto,
qual a utilização que faz da área e se existem áreas de reprodução na zona e suas proximidades.
A eficácia das medidas propostas deve ser avaliada no âmbito da execução dos diferentes planos de monitorização
propostos e a especificar em fase de RECAPE.
7.3.11. PAISAGEM
As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos resultantes das atividades da exploração da Mina do
Barroso consistem essencialmente na efetiva e escrupulosa implementação do Plano de Lavra e do Plano de
Recuperação Paisagística (PRP), integrados no projeto, o qual garantirá a sua recuperação faseada, em articulação
com o avanço da lavra.
Destaca-se que, muitas das medidas integradas no PRP terão, também, incidências benéficas sobre outros fatores
ambientais, uma vez que, no seu conjunto, tenderão a proteger de uma forma integrada toda a envolvência ambiental
nos seus múltiplos aspetos. Assim, foram incluídas no PRP as seguintes orientações para minimização dos impactes
associados à fase de construção e exploração do projeto:
• Implementação de barreiras visuais, com cordões de terras sobrelevados e cortinas arbóreo-arbustivas ao longo
dos acessos internos e bordaduras com acessibilidade visual para as áreas mineiras, durante a fase anterior à
exploração. Sendo também uma medida de minimizar a dispersão de poeiras na envolvente da exploração e nos
acessos;
• Preservação e manutenção da vegetação existente na envolvente das áreas não intervencionadas pela exploração
mineira;
• O desenvolvimento dos trabalhos de recuperação paisagística acompanharão o faseamento da lavra mineira, no
sentido de, sempre que se atinjam, em cada fase da exploração, as cotas finais da lavra e não hajam riscos de
perturbar o normal funcionamento da atividade mineira, essas áreas sejam integradas mais rapidamente na
paisagem envolvente, de forma a que, a superfície total decapada seja apenas a necessária à atividade da indústria
extrativa no dado momento;
• Enchimento de áreas escavadas com recurso a aterro com estéreis resultantes da exploração, a que se seguirá, a
reposição das terras de cobertura e o restabelecimento de um coberto vegetal autóctone;
• O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local, a fim de garantir a renaturalização
do espaço em conformidade com a paisagem envolvente, considerando que se trata de um território Património
Agrícola Mundial da FAO;
Para a fase de desativação, considera-se essencial que a implementação do PRP só seja dada como completamente
concluída, após vistoria que comprove a reconversão de todas as áreas afetadas no decurso da atividade extrati va.
7.3.12. TERRITÓRIO
É objetivo geral dos instrumentos de gestão do território (IGT) e particularmente do Plano Diretor Municipal de Boticas,
proceder ao enquadramento das atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, incluindo
a exploração dos recursos geológicos, com vista a promover simultaneamente o desenvolvimento socioeconómico e
o bem-estar das populações de forma sustentada.
De modo a promover o melhor enquadramento da Mina no âmbito dos IGT em vigor com incidência na área em estudo,
a gestão da Mina deverá assentar numa estratégia de desenvolvimento sustentado, compatibilizando a exploração dos
recursos geológicos com o território, com a promoção da qualidade do ambiente e da qualidade de vida das populações
locais. Na prossecução desses objetivos, deverá atender às seguintes medidas:
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• estabelecer o diálogo com a Autarquia no sentido de, em sede de revisão do PDM de Boticas1, salvaguardar a
completa adequabilidade da ocupação e atividade processada no âmbito da concessão mineira, com as classes de
espaços e condicionantes definidas na área de intervenção;
• realizar uma exploração concordante com o Plano de Lavra, cumprindo os parâmetros estabelecidos nesse plano,
visando a valorização racional e sustentada do recurso geológico, compatibilizando a exploração com os valores
naturais, patrimoniais, sociais e culturais do território em que se insere;
• as medidas definidas no Plano de Recuperação Paisagística, em particular as que concorrem para a reflorestação
da área mineira, assumem uma importância acrescida neste âmbito, sendo a sua correta implementação essencial
para promover a melhor integração paisagística da Mina durante a exploração e para lhe conferir, no final desta, um
uso florestal concordante com os padrões qualitativos que se pretendem alcançar;
• prosseguir as políticas de melhoria contínua do sistema de gestão dos resíduos produzidos na Mina e de
preservação da qualidade e da disponibilidade da água;
• medidas para a manutenção, fomento e expansão de potenciais corredores ecológicos, valorizando deste modo a
conservação dos habitats e facilitando a normal dinâmica da fauna selvagem em função da respetiva biologia de
cada espécie ocorrente;
• medidas de proteção/reconstrução/recuperação das galerias ripícolas ao longo das linhas de água que serão
eventualmente afetadas pela exploração da Mina;
• implementar uma rede de corta fogos (rede divisional) e a limpeza de matos por faixas, de ambos os lados da rede
viária principal, dentro da área a explorar (a enquadrar no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios do concelho de Boticas);
• assegurar a manutenção da rede viária e divisional na área da concessão da Mina;
• assegurar o controlo de qualidade da água por uma entidade acreditada;
• custear o projeto de ordenamento piscícola do rio Covas;
• apoiar financeiramente o projeto de eventual anexação de terrenos à zona de caça associativa;
• instalação de sementeiras para a caça (a realizar, eventualmente, nas clareiras dos terenos baldios)
• atendendo a que as zonas de caça associativas pagam uma taxa ao estado pela concessão da zona de caça, deverá
ser assegurado à associação de caçadores que o valor da taxa correspondente à área onde não vai ser
possível/permitida a atividade venatória será assumido pela SAVANNAH durante o período de funcionamento da Mina;
De acordo com os instrumentos de gestão do território em vigor para o território, e atendendo a que a área da Mina,
em particular as cortas do Pinheiro e do Grandão, incidem sobre linhas de água REN, considera-se que as medidas
de minimização relativas a este fator ambiental passam ainda pelo cumprimento integral das Medidas de Minimização
Geral e das recomendações específicas apresentadas relativas aos Recursos hídricos e Qualidade das águas.
7.3.13. SÓCIOECONOMIA
Após a identificação dos principais impactes negativos decorrentes do projeto, ainda que pouco expressivos, torna-se
necessário definir medidas minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do território na área de intervenção e
na sua envolvente e eventuais perturbações da população e atividades económicas. As medidas apresentadas incluem
recomendações, ou seja, medidas preventivas, que têm como objetivo atenuar efeitos previsíveis sobre o meio
ambiente e social ou outros que eventualmente possam ocorrer.
Nesse sentido, registam-se as seguintes medidas gerais a aplicar no âmbito da sócioeconomia:
• Divulgar informação sobre as monitorizações ambientais, mapas com as diferentes fases de desenvolvimento da
Mina, cartaz com a cronologia de todo o processo (medidas que, aliás, são já desenvolvida pelo Centro de
Informação desenvolvido pela empresa);
• Aprofundar os vínculos com a comunidade e a autarquia, dando resposta às preocupações derivadas da execução
do projeto e tentando satisfazer as necessidades que vão sendo identificadas pela população;
• A consideração de um Plano de Segurança e Saúde que contribua para reduzir substancialmente os riscos que os
operários e restante pessoal envolvido na fase de construção e 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;
1

Processo que se encontra a decorrer.
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• Deverá ser definido 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;
• Deverá ser colocada sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um aumento do
risco de incêndio, sobretudo foguear ou deixar material inflamável ou potencialmente deflagrador de fogo, como
embalagens de vidro ou metálicas refletoras, nas áreas de contacto com vegetação arbustiva e arbórea;
• Efetuar uma vistoria, prévia à exploração da corta do Grandão, às casas mais próximas das localidades de
Romainho e Muro, com vista a constituir um registo fotográfico das construções para efeitos de verificação de danos
futuros, como abertura de fissuras nas paredes, devido ao uso de explosivos;
• Investir nas melhores tecnologias ao dispor da indústria, visando alcançar os melhores padrões de qualidade e o
melhor desempenho ambiental, bem como tornar a atividade mineira mais atraente para os jovens em idade ativa;
• Inventariar as áreas de pastoreio dentro e nas proximidades da área a explorar, caracterizando este tipo de atividade
(por tipo de animais quer pela sua quantificação), e articular com os pastores medidas sobre o habitat tendentes a
melhorar os pastos e o acesso aos mesmos.
• Fazer o inventário de outras atividades que atualmente ocorram na área envolvente da Mina (produtores de carne
barrosã, batata de Trás-os-Montes, apicultores, entre outros), e articular com os detentores dessas atividades
medidas sobre o habitat tendentes a diminuir os eventuais impactes negativos que a exploração da Mina possa ter
sobre as mesmas;
• No caso de se verificar escassez de água nos lameiros a montante da Mina, diretamente relacionada com a atividade
mineira, a SAVANNAH providenciará água para os lameiros;
• Prever, de acordo com um planeamento específico, o encerramento da Mina. O PRP que acompanha este EIA
contempla as ações de recuperação ambiental e paisagística a implementar com a desativação da Mina. Essas
ações devem ser integradas num plano mais vasto, a realizar no início da exploração e a atualizar sistematicamente,
que integre as políticas de gestão dos recursos humanos, a gestão do risco ambiental e a consulta à comunidade.
Em particular, no âmbito da qualidade de vida das populações:
• 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;
• Adotar a utilização de veículos pesados elétricos, os quais iriam permitir a realização das travessias urbanas com
um menor nível de ruído associado, garantindo a preservação da qualidade de vida dos residentes locais.
Verificando-se que esta não é, à data, uma opção viável, por falta de disponibilidade de equipamentos do género no
mercado, garantir o compromisso, por parte da SAVANNAH, da adoção destes veículos assim que a mesma se torne
uma ação exequível;
• Embora o empreendimento mineiro se encontre em laboração 24 horas sobre 24 horas, estabelecer que as
operações mais ruidosas se restringem ao período diurno e nos dias úteis;
• Sensibilizar os condutores das máquinas e veículos afetos à exploração da Mina para que sejam cumpridos os
limites de velocidade estabelecidos nos diversos itinerários utilizados dentro da área de trabalho e no acesso à
mesma, assim como para a necessidade da realização de revisões periódicas aos veículos, de modo a que os níveis
sonoros admissíveis não sejam ultrapassados;
• Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, garantindo o cumprimento
das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído;
• Na movimentação de terras (escavação, aterro) durante o período de estio ou em períodos de fraca pluviosidade,
deve proceder-se, com alguma frequência, ao humedecimento das áreas com movimentações de terras ou de
circulação de viaturas, de modo a evitar o levantamento de poeiras e a inerente afetação da população residente na
área envolvente da área da Mina;
• Deverão ser adotadas medidas de minimização de ruído e libertação de poeiras (definidas nos fatores ambientais
próprios);
• Medições periódicas da propagação do ruído e das vibrações provocadas pelos desmontes, com vista a definir
medidas de mitigação das afetações da população;
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• Praticar uma adequada política de responsabilidade social, disponibilizando às autarquias e a outras entidades
públicas locais e regionais os recursos e a competência técnica da empresa, contribuindo para o encontro de
soluções que promovam o desenvolvimento e a qualidade de vida das populações;
Quanto às atividades económicas e de emprego:
• Fixar a sede social da companhia no município para garantir que as receitas dos impostos revertem, pelo menos
parcialmente, no município;
• Recurso às empresas locais e regionais para suprimento das necessidades recorrentes da Mina (equipamentos e
materiais consumíveis, manutenção de infraestruturas), por forma a centrar localmente a dinamização económica
que se fará sentir;
• 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;
• Implementar ações de formação profissional desenhadas para a especificidade da indústria extrativa, adotando
programas que elevem a qualificação profissional dos trabalhadores da Mina e proporcionem a sua efetiva
integração na empresa;
• Continuação da realização de ações de formação/atualização e divulgação aos trabalhadores da Mina sobre as
normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos;
• Atendendo a que as zonas de caça associativas pagam uma taxa ao estado pela concessão da zona de caça,
deverá ser assegurado à Associação de Caçadores de Boticas que o valor da taxa correspondente à área onde não
vai ser possível/permitida a atividade venatória será assumido pela SAVANNAH, durante o período de exploração da
Mina;
• Apoiar financeiramente a instalação de bebedouros ou comedouros artificiais para a caça menor.
E, por fim, no âmbito dos acessos:
• 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;
• Assegurar a continuação do correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada dos veículos
de transporte na via pública de acesso, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na
atividade e mobilidade das populações e na circulação rodoviária;
• 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;
• Promover a colocação de sinalização, em locais a determinar, que alerte para a proximidade de zonas com
circulação de veículos pesados;
• Colocar sinalização, à saída da Mina, que relembre os camionistas para a necessidade de redobrarem os cuidados
de condução quando se aproximam de aglomerados populacionais;
• Colaborar com as autoridades locais, tomando a iniciativa de assinalar problemas ou sugerir melhoramentos
possíveis no domínio da segurança rodoviária.
7.3.14. SAÚDE HUMANA
Considera-se que as medidas de minimização relativas a este fator ambiental passam pelo cumprimento integral das
Medidas de Minimização Geral, e das recomendações específicas apresentadas nos Recursos hídricos e na Qualidade
das águas, Ambiente Sonoro, Vibrações, Qualidade do ar, Solos (geoquímica de solos) e Gestão de resíduos.
•

7.3.15. PATRIMÓNIO CULTURAL
Medida 1. Inclusão de ocorrências identificadas na área de estudo em Planta de Condicionantes, 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 topográfic a, 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 ;
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•

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 p ara esta
fase. Os achados móveis 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.

7.3.16. BARROSO PATRIMÓNIO AGRÍCOLA MUNDIAL
São propostas ações e medidas que deverão ser adotadas numa perspetiva de concertar as diversas ações,
nomeadamente as relacionadas à promoção e valorização da classificação GIAHS, contribuindo para uma melhor
valorização e divulgação das atividades e produtos deste território. Nomeadamente, implementando um Plano de Ação
para a conservação dinâmica do local como sítio GIAHS. Este Plano de Ação será sustentado em quatro pilares: a
Promoção de Barroso como território do GIAHS; a Capacitação dos produtores e empresas agrícolas ou tradicionais;
a Promoção económica e social dos sistemas agrosilvopastoris na região do Barroso; a Valorização do património
cultural e natural.

8. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Savannah desenvolveu dois Planos específicos para a implementação de medidas compensatórias: o Plano de
Partilha de Benefícios e o Plano de Boa Vizinhança.
O Plano de Partilha de Benefícios é um programa de retribuição que pretende partilhar com as comunidades
envolventes os benefícios do projeto da Mina do Barroso.
O Plano de Partilha de Benefícios garante que as comunidades locais recebem uma parcela equitativa dos benefícios
da exploração dos recursos, e que esses benefícios são sustentáveis e consonantes com as necessidades da
comunidade e aos objetivos de desenvolvimento locais. O objetivo é determinar que as compensações ambientais da
Savannah sejam concordantes com as necessidades e os objetivos do município, através de investimento social,
emprego e outras contribuições, apoiando o município de Boticas a alcançar os seus objetivos de desenvolvimento. O
Plano de Partilha de Benefícios garante a implementação das medidas compensatórias a curto prazo, no decurso da
operação da Mina, mas está igualmente focado no longo, para perdurar após o encerramento da Mina, deixando um
legado para o futuro.
O Plano de Boa Vizinhança define a utilização pelas comunidades locais e associações/instituições, de algumas das
infraestruturas e serviços sociais desenvolvidos pela Mina durante a sua vida útil.
Neste Plano está refletido o compromisso da Savannah em apoiar o desenvolvimento económico e promover o apoio
social como sejam: as compras a empresas locais para apoiar o desenvolvimento dos negócios locais e criação de
novos negócios, a infraestrutura partilhada através da utilização da clínica da mina em situações de urgência, a
utilização dos veículos de transporte de trabalhadores da mina, entre muitos outros. Estas medidas sociais têm como
principal objetivo permitir às comunidades envolventes o usufruto e um maior apoio no que respeita a questões
essenciais como a saúde ou o transporte.
A Savannah pretende desenvolver o Plano de Partilha de Benefícios e o Plano de Boa Vizinhança, em cooperação
próxima com as entidades e os agentes presentes, nomeadamente, a Câmara Municipal de Boticas, as Juntas de
Freguesia de Covas do Barros e de Dornelas, os Compartes dos Baldios de Couto Dornelas e de Covas do Barroso e
a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso e a população local.
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8.2. RECURSOS HÍDRICOS
No âmbito dos Recursos Hídricos, a Savannah considera que podem ser propostas as seguintes soluções de
contrapartida e benefício:
O Plano de Partilha de Benefícios irá incluir as seguintes ações:
Proceder-se-á á limpeza e desobstrução do leito e margens das linhas de água como uma medida de conservação
e reabilitação da rede hidrográfica. Como os leitos e margens das linhas de água se localizam em prédios rurais, a
limpeza e desobstrução do leito e margens das linhas de água é responsabilidade dos proprietários dos terrenos. A
Savannah, com o acordo dos proprietários e/ ou os representantes dos compartes, no caso de baldios, procederá ao
desenvolvimento e implementação de um Plano de Ação para a limpeza e desobstrução do leito e margens das linhas
de água. A limpeza e desobstrução consiste na remoção de resíduos e na remoção seletiva de vegetação (também
infestantes/invasoras) que possa também colocar em risco as infraestruturas hidráulicas existentes como pontes,
pontões e açudes.
Estas ações de limpeza terão como objetivo manter, nas margens, árvores e arbustos não infestantes; assim como a
vegetação herbácea dos taludes; permitir o usufruto das águas; assegurar as condições de fluxo dos caudais (areias,
lamas, sedimentos) em situações hidrológicas normais ou extremas, com o objetivo de minimizar o risco para pessoas
e bens em situações de cheia e diminuir os riscos de erosão dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das
linhas de água.
O Plano de Ação a elaborar com a identificação das medidas de limpeza e desobstrução do leito e margens das linhas
de água será executado em linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, incluindo as linhas de água que secam
temporariamente, no rio Covas e seus afluentes, após a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente.
O reforço de pontos de água será garantido pela beneficiação ou construção de infraestruturas para o
armazenamento eficiente e o abastecimento adicional de água para o combate a incêndios. A beneficiação ou
construção de tanques ou charcas para o combate a incêndio, mas também para uso particular, como a rega, serão
aqueles que possam vir a ser identificados como necessários no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Boticas, para a freguesia de Covas do Barroso e para a freguesia de Dornelas.

8.3. SÓCIOECONOMIA
Para a caraterização da situação de referência foi realizado um levantamento das necessidades locais, com base na
análise de documentos estratégicos para a região e pelo contacto direto com a população envolvida. A partir deste
estudo, foram identificadas intervenções que irão beneficiar o município de Boticas, em geral, e as populações da
envolvente da Mina que, potencialmente, possam ser afetadas. As ações a desenvolver são tidas como benefícios
sociais e distribuem-se por diversas áreas de intervenção e serão previamente discutidas com as entidades públicas
e a população local.
O Plano de Partilha de Benefícios irá incluir as seguintes ações:
Na área do Emprego e Dinamização Económica irá incluir o desenvolvimento de um programa de
(1) empreendedorismo local com vista a angariar apoios para o desenvolvimento de projetos que permitam a criação
de emprego no concelho. Uma outra medida contempla, sempre que possível, a (2) aquisição de materiais, produtos
e serviços na região, bem como a (3) promoção do alojamento de funcionários da Mina em habitações nas povoações
envolventes (devidamente reabilitadas), desde que os funcionários assim o desejem. Para apoiar a
(4) empregabilidade de trabalhadores locais na Mina, a Savannah pretende trabalhar em conjunto com a autarquia,
centro de emprego e formação profissional e com a associação de comércio local, no sentido de desenvolver
programas de formação profissional, de forma a capacitar membros da comunidade a assegurarem postos de trabalho
na mina.
Neste Plano o Apoio Social será promovido através da (1) atribuição de bolsas de estudos aos melhores alunos
naturais do concelho, dinamização de (2) atividades de tempos livres para as crianças, e desenvolvendo e apoiando
outras valências do atual Centro de Dia de Covas do Barroso, de forma a aumentar o nível de (3) apoio à população
sénior de Covas do Barroso, Romainho, Muro, Lousas, Dornelas, Vila Grande, Vila Pequena, Espertina, Antigo,
Pernalonga e Alijó.
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O Plano de Boa Vizinhança irá incluir as seguintes ações:
Na área da Mobilidade, prevê-se que a frota destinada ao transporte dos trabalhadores da Mina possa servir também
para o (1) transporte da população local, nos períodos de ausência de transporte de trabalhadores. Este apoio ao
transporte, contempla ainda a (2) aquisição de uma carrinha para a Santa Casa da Misericórdia, facilitando a
deslocação da população e focada no apoio aos serviços de saúde.
Para a capacitação das populações, serão envidados esforços significativos na (1) formação das populações locais
em temas mineiros e ambientais relevantes, que permitirão aos formandos compreender e acompanhar os trabalhos
da Mina do Barroso.
A Mina terá um posto de saúde no local, com ambulância e equipa de profissionais de saúde qualificados. Para além
da prestação de serviço à Mina, (1) a clínica, o pessoal e ambulância serão colocados à disposição dos residentes de
Covas do Barroso, Romainho, Muro, Lousas, Dornelas, Vila Grande, Vila Pequena, Espertina, Antigo, Penalonga e
Alijó, em caso de emergência, como parte do nosso Plano de Boa Vizinhança.
No domínio da Proteção Civil será desenvolvido um programa para redução do risco de incêndios com o (1) apoio na
limpeza e recuperação ambiental de florestas, nomeadamente nos Baldios de Couto Dornelas e de Covas do Barroso,
e apoio no âmbito da (2) renovação dos materiais e equipamentos para os Bombeiros de Boticas. Será ainda promovida
a (3) substituição da flora invasora e não autóctone em conjunto com a melhoria do acesso ao rio Covas para permitir
que a comunidade local desfrute das áreas fluviais de lazer melhoradas.
O Plano de Partilha de Benefícios e o Plano de Boa Vizinhança no âmbito da Sustentabilidade irá incluir o
desenvolvimento de diversas ações: (1) melhoria do património ambiental - incluindo projetos de plantação de árvores,
projetos de recuperação de espécies autóctones e projetos de reabilitação de espaços com valor ambiental singular
ou excecional, com a criação de condições para a instalação de, entre outros, carvalhos, castanheiros, sobreiros,
medronheiros e com isso atrair a fauna local, com destaque para os veados; (2) melhoria do património edificado incluirá projetos de recuperação do património cultural e projetos de requalificação de núcleos populacionais e espaços
públicos; (3) promoção de compras de proximidade e valorização dos produtos locais - irá abranger projetos de
aquisição de bens alimentares frescos a produtores locais para fornecer o refeitório da empresa e iniciativas de
promoção e valorização de produtos locais.

8.4. BARROSO PATRIMÓNIO AGRÍCOLA MUNDIAL
No âmbito da classificação concelhia (em conjunto com o concelho de Montalegre) como sítio Património Agrícola
Mundial denominado Barroso, a Savannah considera que podem ser propostas soluções de compensação.
O Plano de Partilha de Benefícios irá incluir as seguintes ações:
Dada a importância reconhecida do Barroso enquanto Património Agrícola Mundial, a Savannah propõe-se a patrocinar
a execução de um Estudo Histórico e Etnográfico dos Vales dos rios Beça e Covas, com publicação de resultados
até ao fim do segundo ano de exploração da Mina.
No âmbito da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as medidas intervêm no Programa Agrícola e Pecuário de gado
de raça barrosã e do porco bísaro, através do desenvolvimento de programas de apoio à divulgação e proteção destas
raças.
Em colaboração com a FAO, e como parte das iniciativas e parcerias mais amplas, a Savannah apoiará a agricultura
local, pretende-se desenvolver um programa de apoio a chefs locais que conhecem bem os produtos da região e
que serão os promotores tanto dos produtos, como da região, garantindo ainda o reconhecimento do seu trabalho.
Serão também negociadas as compensações, pela perda de rendimentos das terras dos terrenos dos Baldios de Couto
de Dornelas e de Covas do Barroso. Suportando-se os custos dos Sapadores.
O Plano de Boa Vizinhança irá incluir as seguintes ações:
A Savannah pretende abastecer o espaço de restauração da Mina adquirindo o máximo de produtos a fornecedores
locais, estimulando a produção local e contribuindo para o desenvolvimento das atividades produtivas, tão importantes
para a região. Desta forma, será possível criar um círculo virtuoso, estimulando a economia local e a produção de
produtos como a carne barrosã, o mel, fumeiro, hortícolas, entre muitos outros.
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Há ainda disponibilidade, por parte da Savannah, para deixar no local algumas infraestruturas da Mina,
nomeadamente armazéns e escritórios, em condições de utilização, que poderá permitir acolher organizações que
promovam o património local e até mesmo instalar viveiros de plantas autóctones ou equipas de monitorização
ambiental.
O compromisso da Savannah será o de realizar uma dotação anual no valor de 500 000 € para a execução do
Plano de Partilha de Benefícios e estima um valor em operação de 100 000 € por ano para cumprimento do
Plano de Boa Vizinhança.

9. PLANO DE 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. Os fatores
ambientais considerados para integrarem este plano de monitorização foram: Recursos Hídricos (superficiais e
subterrâneos), Qualidade da água, Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, Vibrações, Solos (qualidade e geoquímica),
Sistemas ecológicos, Paisagem, Sócioeconomia e Património.
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.

10. CONCLUSÕES
Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspetos:
• Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projeto ocorrem ao nível da sócioeconomia, com expressão
local, regional e mesmo nacional;
• De acordo com a avaliação técnica efetuada, 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. Determina-se ainda o acompanhamento e controlo da evolução das vertentes ambientais
consideradas 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.
Destaca-se que o projeto considera as recomendações do EIA, nomeadamente, ao nível da monitorização ambiental
dos fatores ambientais apurados como críticos, que irão permitir a revitalização ambiental e o enquadramento
paisagístico da área afetada pela atividade mineira no curto-médio prazo.
Assim, considera-se que a concessão de ampliação da Mina do Barroso contribuirá para o desenvolvimento da região.
Os impactes positivos mais significativos resultantes da Mina do Barroso prendem-se com a criação de postos de
trabalho (entre 201 e os 243 funcionários), com a criação das mais-valias que a SAVANNAH poderá vir a representar
para o concelho.
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