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1. INTRODUÇÃO 

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

do projeto de “Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA” em fase de projeto de execução, sendo 

emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a ALMINA - Minas do 

Alentejo S.A., enquanto promotor do projeto de “Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA", 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Único Ambiental 

(PL20200608000820). 

Este procedimento de AIA teve início a 2 de julho de 2020, data em que se considerou estarem reunidos todos 

os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do n.º 4 do art.º 1º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado: 

no Anexo I 

• “n.º 9 - Instalações destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento 

físico-químico (D9) ou aterro de resíduos perigosos (D1)”. 

no Anexo II  

• “n.º 2, alínea e) - “Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, 

petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos”; 

• “n.º 10, alínea g) - Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de 

forma permanente (não incluídos no anexo I)”. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S039411-202007-

DAIA.DAP, de 16/07/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo), Faculdade de Engenharia da 

Universidade do porto (FEUP), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e Centro de 

Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

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

• APA/DAIA/DAP - Dr.ª Margarida Grossinho / Eng. Bruno Rodrigues 

• APA/DCOM - Dr.ª Cristina Sobrinho 

• APA/ARH Alentejo - Eng.ª Sónia Mendes     

• DGPC - Doutor João Marques 

• LNEG - Doutor João Matos 

• DGEG - Eng.ª Carla Portilho / Eng.ª Patrícia Falé 

• CCDR Alentejo - Eng. Ilídio Ribeiro 

• ICNF/DRCNF Alentejo - Dr. Carlos Carrapato 
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• ARS Alentejo - Eng.º Hugo Nereu / Dr.ª Anabela Barradas 

• FEUP - Eng.ª Cecília Rocha 

• APA/DRES - Eng. Jorge Santos Garcia 

• APA/DGLA - Eng.ª Rita Paulino 

• ANEPC - Eng.ª Isabel Santana / Eng.ª Maria Batarda 

• ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

Os fatores Alterações Climáticas e Prevenção de Acidentes Graves com Substâncias Perigosas foram avaliados 

pela APA, não tendo, no entanto, as suas representantes integrado a Comissão de Avaliação. 

O EIA objeto da presente análise, datado de junho de 2020, é da responsabilidade da EnviEstudos, S.A., tendo 

sido elaborado entre novembro de 2019 e junho de 2020. Sendo composto pelos seguintes volumes: 

• Resumo Não Técnico  

• Relatório Síntese 

• Anexos (I a XI) 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento, novembro de 2020 

• Elementos complementares, janeiro de 2021 

O EIA foi acompanhado pelos dois projetos, em fase de Projeto de Execução: 

• Projeto de Execução do Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” (3ª Fase) 

• Projeto de Execução do Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) 

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

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto aos projetos 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto do “Atualização das Capacidades Instaladas 

da ALMINA”, foi a seguinte: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Realização de uma reunião, por meios telemáticos, no dia 24 de julho de 2020, com o proponente e 

consultores, para apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. 

• Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 31 de julho de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Descrição do Projeto; Fatores Ambientais (Solos, 

Uso do Solo, Paisagem, ordenamento do território, Património Cultural, Socioeconomia, Ambiente 

Sonoro, Resíduos, Vibrações, saúde humana e Análise de Risco). Foi ainda solicitada a reformulação 

do Resumo Não Técnico. Esta informação foi submetida na Plataforma SILiAmb a 19 de novembro de 

2020. 

• Declaração da conformidade do EIA emitida a 4 de dezembro de 2020, tendo sido solicitados 

elementos complementares relativos aos seguintes fatores ambientais: Ordenamento do território, 

Solos e Solos contaminados, Prevenção de Acidentes Graves envolvendo Substâncias Perigosas, 

Análise de Risco, Ruído e Vibrações. 
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• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 15 de dezembro 

de 2020 a 27 de janeiro de 2021. 

• Receção dos Elementos Complementares a 26 de janeiro de 2021. 

• No quadro do Plano de Contingência COVID19 da APA, não foi realizada visita ao local do projeto. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

• A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da 

Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, 

caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização 

e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento, antecedentes e justificação do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. 

Análise específica do EIA, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas 7. Resultados da consulta 

pública, 8. Conclusão, 9. Condições, elementos a apresentar, medidas de minimização, medidas de 

compensação e planos de monitorização. 

 

3. ENQUADRAMENTO, ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O Estado outorgou a 10 de janeiro de 1992 à empresa “Pirites Alentejanas, S.A.”, o contrato de concessão de 

exploração do depósito mineral de enxofre, cobre, zinco, chumbo e prata C – 9 denominado “Aljustrel” com 
uma área de 517,5231 ha. 

Entre 1993 e 2006 a atividade da mina foi interrompida, com suspensão do Plano de Lavra, suspensão essa 

renovada, anualmente. 

No ano 2000, a EXMIN – Companhia de Indústria e Serviços Mineiros e Ambientais, S.A. assumiu a reabilitação 

da área mineira abandonada nesta Concessão. 

Em 2004 foram submetidos a avaliação de impacte ambiental os “Projetos e Obras na Área Mineira de 

Aljustrel”. As obras a realizar inseriam-se nas áreas de Algares, Pedras Brancas, S. João e as pedreiras de 

Algares e S. João. Pretendia-se a eliminação dos focos de poluição das águas e solos, reduzir a quantidade de 

águas contaminadas produzidas e o desvio das águas com boa qualidade. Identificar a eventual existência de 

volumes de materiais contaminados instáveis, ou acessos às minas não protegidos, a melhoria da paisagem 

das zonas envolventes e a preservação do património arqueológico e industrial mineiro. Este projeto obteve 

DIA favorável condicionada emitida a 28 de fevereiro de 2005.   

Em 2006 – As áreas intervencionadas pela EXMIN (empresa integrada em julho de 2005 na EDM – Empresa 

de Desenvolvimento Mineiro, SGPS, SA.) foram desanexadas da Concessão C-9, por adenda ao contrato inicial, 

de 12 de maio de 2006. A área de concessão foi assim reduzida para 467,1695 ha.   
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No mesmo ano foi solicitada a aplicabilidade do regime jurídico de AIA ao “Relançamento das Minas de 
Aljustrel - Pirites Alentejanas, SA”, tendo sido considerado que o projeto não estaria sujeito a avaliação de 

impacte ambiental. 

Em 2007 foi entregue um novo Plano de Lavra atualizado. 

Em maio de 2008 foi retomada a produção de concentrados mas, a partir de 13 de novembro e durante todo 

o primeiro semestre de 2009, foram suspensos os trabalhos de extração e beneficiação do minério, ficando 

apenas em situação de “Care & Maintenance)”, devido à baixa cotação do zinco. 

O projeto estava sujeito ao regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, por se enquadrar na 

tipologia prevista no n.º 5.7 do anexo I, do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto: “Resíduos resultantes 

da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de 

pedreiras, nos termos previstos nos números anteriores, e em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro”.  

Assim, foi emitida pela APA a licença ambiental n.º 63 para o Complexo Mineiro de Aljustrel a 7 de maio de 

2008, com uma validade de 5 anos, até 2013. 

Na referida licença a capacidade instalada de processamento de minério era de 1.800.000 t/ano, a capacidade 

instalada de deposição de resíduos perigosos, resultantes do processamento do minério ocorrido na lavaria, 

na barragem de rejeitados era de cerca de 4.300 t/dia e a capacidade da instalação de resíduos era de 

6.825.000 t, ou seja 3.800.000 m3. 

No segundo semestre de 2009, a empesa já com a designação atual, ALMINA – Minas Alentejanas, S.A., 

retomou os trabalhos na mina de Feitais com a conclusão do alargamento da galeria de Santa Bárbara e 

Câmara de Britagem, com vista à retoma da atividade no segundo semestre de 2010. 

A 14 de janeiro de 2010 um Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e do 

Desenvolvimento (Despacho n.º 926/2010 janeiro) prevê a atribuição de incentivos financeiros ao “projeto 
de relançamento das atividades de extração e beneficiação do minério daquele complexo mineiro através da 

sua expansão e modernização, tendo em vista, nomeadamente, a exploração do minério de cobre, entretanto 

descoberto em resultado de investimentos de prospeção e que, na atual conjuntura económica, dado o seu 

preço no mercado internacional, face à quebra do preço do zinco, assegurará a viabilidade da exploração 

mineira (…) a implementar entre 2009 e 2012, envolve um investimento total de cerca de 103,8 milhões de 

euros, prevendo-se o alcance em 2018 de um valor de vendas, expresso em milhares de toneladas métricas de 

minério extraído, de 1.300 t bem como a criação de 47 postos de trabalho permanentes e a manutenção dos 

já existentes.”. 

No dia 19 do mesmo mês foi submetida a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do projeto de “Alteamento 

da Barragem de Rejeitados das Minas de Aljustrel”. O projeto contemplava o alteamento da cota 156,90 para 

a cota 168,0, efetuando a junção das barragens de estéreis, águas Claras e Manteirinha, aumentando a 

capacidade de deposição de rejeitados de 2 milhões para 16 milhões de toneladas. Esta PDA teve decisão 

favorável em 2 de março de 2010. 

A de 26 abril de 2011, a DGEG emitiu o título de exploração industrial n.º 1454/2010 autorizando uma 

capacidade instalada da unidade de beneficiação/lavaria de 1.800.000 t/ano.  

Em 2011 foi submetido, para avaliação de impacte ambiental, o EIA referente ao projeto de “Alteamento da 
Instalação de Resíduos "BE-BAC" (Aljustrel)”. Este tinha como objetivo aumentar a capacidade da instalação 

de resíduos “BE-BAC” de 2.000.000 t, para 16.000.000 t para , através do alteamento da barragem da sua cota 

atual - 156,9 m para a cota de 168 m, permitindo que a vida útil da instalação de resíduos se prolongasse por 

mais 10 anos. Este alteamento implicou a unificação das 2 barragens existentes – barragem de estéreis ou 

rejeitados (BE) e a barragem de Águas Claras (BAC), o alteamento previsto implicou um aumento da área 

inundada de 0,62 km2 para 1,01 km2.  Previa-se que o alteamento fosse realizado em 2 fases, numa primeira 
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até à cota 163 m e numa segunda alteamento até à cota 168 m. A solução prevista para deposição dos 

rejeitados era subaquática. 

O projeto teve Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada emitida a 16 de março de 2012. 

Em 2013 foi efetuada uma nova adenda ao contrato de concessão outorgando à ALMINA, uma área de 

concessão de 1.875,9784 ha. No mesmo refere-se que “os encargos de exploração e a metodologia do cálculo 
terão um período de vigência de 15 anos podendo, após esse período, ser objeto de revisão.” O contrato de 

concessão de exploração vigora assim, até 2028. 

Em 2015 foi emitida nova licença ambiental à instalação mineira por motivo de alteração substancial, válida 

até 2025. A licença ambiental foi atribuída para uma capacidade instalada de extração e preparação de 

minério de 1.800.000 t/ano, uma instalação de resíduos perigosos com uma capacidade de 16.000.000 t e um 

aterro de resíduos não perigosos (Escombreira) com capacidade para receber 1.056.000 t. 

Na mesma identificavam-se as seguintes unidades operacionais: 

• Mina subterrânea - jazidas do Moinho e de Feitais; 

• Lavaria onde é efetuado o processamento do minério de cobre e zinco para produção de 

concentrados; 

• Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML); 

• Instalação de resíduos “BE-BAC” para deposição de rejeitados da lavaria; 

• Instalação de resíduos / Aterro temporário de Feitais para deposição do escombro proveniente da 

extração.  

Foi emitido o título de Exploração n.º 1454/2010-3, de 3 de dezembro de 2015, o qual validou a alteração da 

capacidade instalada para 2.330.000 t de processamento de minério na unidade de beneficiação. 

A aprovação do programa de trabalhos de 2019, que contemplava uma aumento da capacidade de 

tratamento da lavaria para 2.900.000 t, ficou condicionada à "...à entrega … do Estudo de Impacte Ambiental 
e atualizações dos outros regimes jurídicos associados às operações desenvolvidas na concessão C-9, 

mormente, SIR e Licenciamento Ambiental."  

Foi, assim, submetido em 2019, um estudo de impacte ambiental relativo ao projeto de “Atualização / 

Retificação da capacidade instalada da ALMINA”. Atendendo a um conjunto de lacunas e incongruências 

identificadas na documentação apresentada, o procedimento foi encerrado, após indeferimento liminar.  

Em 2020 foi apresentado um novo estudo de impacte ambiental relativo ao projeto de “Atualização das 
Capacidades instaladas da ALMINA” que se encontra em avaliação no âmbito do presente procedimento. 

 

3.2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente estudo de impacte ambiental surge da necessidade de atualizar/ retificar os valores de capacidade 

instalada constantes quer na Licença Ambiental, quer no Título de Exploração Industrial (Licenciamento 

Industrial).  

O valor real da capacidade instalada de extração de minério, de acordo com a proponente, mantém-se 

inalterado desde 2008/2009 e corresponde à capacidade dos equipamentos instalados nessa altura, cerca de 

7.008.000 t/ano. Sendo este valor muito superior aos valores que constam, quer na Licença Ambiental, quer 

no Título de Exploração Industrial, em vigor.  

Uma vez que no relançamento do projeto de Aljustrel (ano de 2006) não houve lugar a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), pretende-se agora efetuar uma avaliação global a todo o Complexo Mineiro e todas as suas 

atividades e layouts à data. Assim, o presente EIA reflete todas as alterações entretanto ocorridas. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

10 

Atendendo às reservas de minério, conhecidas à data, perspetiva-se uma laboração de aproximadamente 9 

anos. Com o projeto aduzido pretende-se aumentar a capacidade instalada de extração e beneficiação do 

minério, o que determinou a realização de um conjunto de alterações já executadas ou a realizar na instalação 

mineira.  

A capacidade da instalação de resíduos ”BE-BAC”, que tem como objetivo, receber os rejeitados produzidos 

no tratamento do minério efetuado na Lavaria, e todos os efluentes industriais potencialmente contaminados 

gerados em todo o complexo industrial, está próxima de se esgotar. Este facto, bem como o aumento da 

produção previsto justifica a necessidade de aumento da capacidade de armazenamento da instalação de 

resíduos “BE-BAC”, pelo que foi submetido também o projeto do seu alteamento. De forma a cautelar o 

aumento dos consumos de água e os períodos de seca, cada vez mais frequentes, existiu ainda a necessidade 

de submeter o projeto de alteamento da barragem de Águas Industriais (BAI). 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se no concelho de Aljustrel, na união de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.  

A Concessão de Exploração de depósitos minerais de enxofre, cobre, zinco, chumbo e prata e outros metais 

associados, C9 - “Aljustrel” tem uma área de 1.875 hectares, detendo a empresa 560 ha. Os anexos mineiros 

ocupam uma área de 397 ha. 

 

 

Figura 1. Localização do projeto (Fonte: EIA) 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

De acordo com as reservas calculadas para os jazigos em exploração, prevê-se um tempo estimado de 5 anos 

para o minério de Zinco (COG 3,75% Zn), e de 4 anos para o minério de cobre (COG FC 1,0% Cu; MC 1,3% Cu), 

correspondendo a um total de 9 anos de exploração, garantindo uma produção anual de 3.300.000 t, e 

considerando 2020 como o primeiro ano. 

Com o presente projeto pretende-se atualizar as capacidades instaladas do Complexo Mineiro pelo que se 

procede de seguida à descrição, de cada uma das áreas - extração, beneficiação e tratamento de resíduos, 

identificando as alterações introduzidas desde 2015. Caracterizam-se ainda os dois projetos de alteamento a 

concretizar. 
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4.2.1. EXTRAÇÃO 

A capacidade instalada de extração que se pretende licenciar é de 7.008.000 t/ano, e corresponde ao valor 

obtido, considerando o máximo de exploração diária, de acordo com os equipamentos de extração 

disponíveis (800 toneladas/hora), e considerando 24 horas por dia, 365 dias do ano. Os valores inscritos na 

licença ambiental e no título de exploração de 2015 eram, respetivamente 1.800.000 e 2,330.000 t/ano. 

A área de concessão inclui cinco jazigos: Moinho, Feitais, Algares, Estação e São João, encontrando-se 

atualmente em exploração apenas os jazigos do Moinho e de Feitais. O desmonte é feito por bancadas, sendo 

necessário o desenvolvimento de galerias de acesso à zona mineralizada. O desmonte das câmaras é feito 

recorrendo á furação e utilização de explosivos sendo depois removido por pás carregadoras. 

Na Mina do Moinho − O minério, após britagem é armazenado num silo, que por sua vez descarrega o material 

em dois tapetes transportadores. As tremonhas dos tapetes transportadores alimentam os dois skips do poço 

de extração interior que irá transportar o minério do nível 400 para o 200. Neste nível o minério é 

descarregado num silo, no qual se inicia o sistema de transporte por tapetes transportadores até à superfície.   

Na Mina de Feitais está instalada uma britagem de fundo que recebe o minério proveniente dos desmontes. 

O minério depois de fragmentado com recurso a um britador primário é distribuído por quatro silos, conforme 

o tipo de minério.  

O sistema de transporte de minério entre a Mina de Feitais e a Mina do Moinho é constituído por tapetes 

transportadores suspensos ao longo da galeria de Stª Bárbara. − O minério proveniente de Feitais é 
descarregado no silo do nível 200 do Moinho, que estabelece a ligação do sistema de extração dos dois 

jazigos. O material depositado no silo alimenta o sistema de transporte até à superfície. 

O sistema de ventilação subterrâneo é atualmente constituído por 9 chaminés principais de ventilação. 

As alterações introduzidas na capacidade instalada implicam um aumento dos seguintes consumos: 

 

Consumíveis 
Licença Ambiental 

(1.800.000 t) 

Ampliação 

(7.008.000 t) 

Explosivos 1.246.755 Kg/ano 4.854.033 Kg/ano 

Gasóleo 2.708.636 Lts/ano 10.545.624 Lts/ano 

Água Industrial 339.109 m3/ano 1.320.266 m3/ano 

Energia 40.253.718 Kw/ano 156.721.143 Kw/ano 

Quadro 1. Capacidade instalada de extração versus principais consumíveis (Fonte: EIA) 
 

O enchimento dos vazios da exploração é feito com o escombro depositado no “Aterro temporário de Feitais”, 

e, desde a entrada em funcionamento em 2018/2019 da central de pasta, com os rejeitados produzidos na 

lavaria, sob a forma de pasta, com adição de cimento. 

 

4.2.2. PROCESSAMENTO / BENEFICIAÇÃO DOS MINÉRIOS 

Com o projeto pretende-se autorizar o aumento da capacidade instalada para 6.000.000 toneladas de minério 

por ano. A Lavaria está dotada de flexibilidade para processar, em alternativa ao tratamento de minérios 

cupríferos (Cobre-Zinco), minérios zincíferos (Cobre-Chumbo-Zinco), mantendo a atual capacidade instalada 

e utilizando os equipamentos instalados através do rearranjo de bombas e “piping” existente 
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 A unidade de beneficiação compreende as seguintes componentes: Britagem de Superfície, Lavaria 

Industrial, Estação de Tratamento de Água da Mina e da Lavaria (ETAML). 

 

Britagem de superfície  

Ao chegar à superfície o minério é depositado no stockpile 1 sendo encaminhado por pás carregadoras para 

uma torva que vai alimentar o tapete transportador até à unidade de britagem fina. O minério proveniente 

desta britagem terciária, com K100 =<8,5 mm, é depositado em 4 pilhas separadas, conforme o tipo de 

minério na instalação de alimentação à Lavaria - Stockpile 2. 

 

Lavaria 

A alimentação de minério à lavaria, é efetuada a partir de 4 alimentadores vibratórios, situados na base das 

pilhas no stockpile 2, que descarregam num tapete transportador, que por sua vez alimenta o Moinho 

Primário. 

 

Moagem 

O Moinho Primário com D x L= 4,2 m x 6,5 m (inside shell) slide shoe é acionado por um motor com uma 

potência de 1.800 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas de Ø = 90 - 100 mm, 

descarregadas diretamente no moinho, através de um alimentador de bolas.  

A adição de água, na alimentação do moinho primário, é feita através de uma válvula automática de caudal 

que descarrega na caixa de alimentação do Moinho Primário.  

O Moinho Primário funciona em circuito aberto com bombagem do produto moído – Infratrommel para a 

sump do Moinho Secundário. O Supratrommel, através de um sistema de telas, é enviado diretamente para 

a alimentação do Moinho Secundário.  

O Moinho Secundário, com D x L= 5,1 m x 6,7 m (inside shell) é acionado por um motor com uma potência de 

2.100 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas com Ø = 40 mm que são descarregadas, 

diretamente no moinho, a partir de um alimentador de bolas.  

O Moinho Secundário funciona em circuito fechado, com uma bateria constituída por 4 ciclones: 2 em 

operação + 2 em Reserva (designados por Ciclones Secundários). Os ciclones secundários, são alimentados, 

pela descarga do Moinho Secundário + Infratrommel do Moinho Primário, a partir da sump do Moinho 

Secundário, onde se juntam estes 2 fluxos da Moagem.  

O Overflow dos ciclones secundários, com o produto final da moagem Secundária, é enviado para a sump do 

Moinho Terciário onde se junta com o produto da descarga deste Moinho e com água, cuja adição é 

controlada por uma válvula automática de caudal. O Underflow destes ciclones primários retorna ao moinho 

Secundário.  

A adição de água, na alimentação do moinho Secundário, é feita através de uma válvula automática de caudal 

que descarrega na caixa de descarga do underflow dos ciclones secundários.  

O Moinho Terciário, com D x L = 5,1 m x 6,7 m (inside shell) é acionado por um motor com uma potência de 

2.100 kW. A carga moente deste moinho é constituída por bolas com Ø = 32 mm que são descarregadas, 

diretamente no moinho, a partir de um alimentador de bolas.  

O Moinho Terciário funciona em circuito fechado, com uma bateria constituída por 10 ciclones: 8 em 

operação + 2 em reserva. Os ciclones terciários são alimentados, pela descarga do Moinho Terciário + 

Overflow do Moinho Secundário, a partir da sump do Moinho Terciário, onde se juntam estes 2 fluxos da 

Moagem.  
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O Underflow destes ciclones retorna à alimentação do Moinho Secundário.  

O Overflow dos Ciclones Terciários, gravita para uma sump que vai alimentar a bateria de ciclones do Quarto 

Estágio de Moagem. A bateria de ciclones tem 30 ciclones de 10”, em 2 secções 15 com Vortex= 4,50” e Ápex= 

1,75” e 15 com Vortex= 4,00” e Ápex= 2,00”, o que confere a classificação deste estágio de moagem a 
flexibilidade necessária, para operar alternativamente com uma das secções, de modo a garantir a 

granulometria final de K80=30-35 μ , para uma tonelagem de 420 a 450 WMTH. Atualmente estão a funcionar 
9 ciclones Vortex= 4,00” e Ápex= 2,00”, com 6 de reserva.  

O Overflow destes ciclones, com granulometria da ordem de K80 = 15-20 μ, gravita para a sump do produto 

final da moagem. O Underflow dos ciclones, gravita para um distribuidor que alimenta os moinhos verticais 

SMD’s. Existem 6 Moinhos, estando 5 em funcionamento. A descarga deste Moinhos é bombada para a sump 

do produto final da moagem, onde se junta ao Overflow. O produto Final da Moagem, com granulometria 

final de K80=30-35 μ, é enviado para a Flutuação do Chumbo. Com o objetivo de eliminar a pré-ativação da 

Blenda e da Pirite, é adicionada cal para regulação do pH nos 3 estágios de moagem. Para além da cal é 

possível a adição de depressor da Blenda e da Pirite, no último estágio da moagem.  

 

Processamento dos minérios cupríferos: 

Flutuação do Cobre 

O estágio do Desbaste do Cobre é efetuado no equipamento utilizado no Desbaste do Chumbo (5 células TC 

100, de 100 m3).  

O Concentrado do Desbaste do Cobre, ao qual se junta o Rejeitado da 1ª Relavagem do Cobre, é enviado para 

a Remoagem em SMD`s (3 moinhos utilizados da Remoagem atual dos concentrados do Desbaste do Zinco). 

O produto da Remoagem alimenta o banco de Flutuação do Desbaste do Produto Remoído - DPR, constituído 

por 5 células: 4 TC50 + 1 TC30 (Banco utilizado como Desbaste do Produto Remoído, do Chumbo).  

O concentrado do DPR, é enviado para a 1ª Relavagem do Cobre, constituída por um banco de 5 células TC30 

(Banco utilizado como Desbaste do circuito do Esgotamento do Zinco).  

O concentrado da 1ª Relavagem é enviado para a 2ª Relavagem constituída por 1 banco de 4 células RC30 

(atual 2ª Relavagem do Circuito Primário do Zn). O Concentrado da 2ª Relavagem é enviado para a 3ª 

Relavagem constituída por 1 banco de 3 células RC30 (atual 3ª Relavagem do Circuito Primário do Zn).  

O Concentrado da 3ª Relavagem - Concentrado Final de Cobre é enviado para o Espessador atualmente 

utilizado no Espessamento do Chumbo, sendo filtrado no filtro atualmente utilizado na filtração do chumbo. 

 

Flutuação do Zinco  

O Rejeitado Final do Cobre, constituído pelo rejeitado do Desbaste e pelo rejeitado do DPR do Cobre, constitui 

a alimentação do Circuito do Zinco. 

Este fluxo é condicionado sequencialmente com Cal, CuSO4 e SIBX e enviado para Desbaste do Zinco efetuado 

em 4 células RC100 (Células do Acabamento do Circuito de Zinco, da Flutuação Pb/Zn). 

O concentrado de Desbaste é enviado para a Remoagem em SMD`s (1 moinho utilizado da Remoagem atual 

dos concentrados do Desbaste do Chumbo). O produto da Remoagem alimenta o banco de Flutuação do 

Desbaste do Produto Remoído - DPR, constituído por 3 células RC30 (Banco de células disponibilizadas do 

Circuito de Zinco). 

O concentrado do DPR, é enviado para a 1ª Relavagem do Zinco, constituída por 2 células TC30. O concentrado 

da 1ª Relavagem é enviado para a 2ª Relavagem constituída por 2 células RC30. O Concentrado da 2ª 

Relavagem é enviado para a 3ª Relavagem constituída por 1 célula RC30, (As 5 células, que constituem as 3 
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relavagens estão agrupadas no Banco que constitui a 1ª Relavagem da Flutuação do Desbaste do Zinco, do 

circuito de Flutuação Pb/Zn). 

O Concentrado da 3ª Relavagem - Concentrado Final de Zinco é enviado para o Espessamento/Filtração do 

Circuito de Flutuação Pb/Zn. 

 

Processamento dos minérios zincíferos: 

Flutuação do chumbo 

O produto da moagem gravita para o condicionador #1, onde a polpa é arejada e em seguida para o 

condicionador #2 onde é adicionado o Coletor Aerophine 3418A. 

Do 2.º condicionador a polpa é bombeada, para o Desbaste Grosseiro constituído por um conjunto de 5 

células de flutuação de 100 m3 cada. 

O concentrado do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para uma sump de alimentação à Remoagem, onde 

se junta o Rejeitado da 1.ª Relavagem, constituindo a Alimentação à Remoagem, a qual é bombeada para a 

Bateria de Ciclones de Remoagem do Chumbo constituída por 8 ciclones: 6 em operação + 2 em reserva. 

O underflow dos ciclones, através de um distribuidor, alimenta moinhos SMD (Stirred Media Detritor) 

dedicados à Remoagem do Chumbo (1 em Operação + 1 de Reserva). 

O Produto Final da Remoagem é constituído pela mistura do overflow dos ciclones mais a descarga dos SMD, 

que se juntam na sump de Alimentação ao Desbaste do Produto Remoído. Daí é bombeado para a Flutuação 

de Desbaste do Produto Remoído, efetuada em 5 células de flutuação de 30 m3.  

O Rejeitado do DPR junta-se ao Rejeitado do Desbaste Grosseiro, constituindo o conjunto destes dois fluxos 

o Rejeitado Final da Flutuação do Chumbo, que alimenta a Flutuação do Zinco.  

O concentrado do DPR gravita para a Sump de Alimentação da 1.ª Relavagem do Chumbo, constituída por 3 

células de 30 m3 cada. Para além do Concentrado do DPR, este estágio de flutuação é alimentado, também, 

pelo Rejeitado da 2.ª Relavagem, localizado a montante.  

O concentrado da 1.ª Relavagem, gravita para Sump de Alimentação à 2ª Relavagem. O Rejeitado junta-se ao 

concentrado do Desbaste grosseiro, constituindo a Alimentação à Remoagem. A 2.ª Relavagem é constituída 

por 2 células Metso de 30 m3 cada, localizadas a montante da 1.ª Relavagem, permitindo a descarga direta 

do Rejeitado, na alimentação da 1.ª Relavagem.  

O concentrado da 2.ª Relavagem gravita para Sump de Alimentação a 3.ª Relavagem. A 3.ª Relavagem é 

constituída por um banco de 2 células de 15 m3 cada, localizadas a montante da 2.ª Relavagem, permitindo a 

descarga direta do Rejeitado, na alimentação da 2.ª Relavagem.  

O concentrado da 3.ª Relavagem constitui o Concentrado Final de Chumbo que é enviado para um espessador 

convencional de Ø = 18 m onde é espessado a 65-70% sólidos, sendo depois enviado para dois tanques que 

servem de volantes de alimentação a um filtro de pressão, onde o Concentrado é filtrado até uma humidade 

de 9-11%. 

 

Flutuação do Zinco 

O Rejeitado Final da Flutuação do Chumbo constituído, pelo Rejeitado do Desbaste Grosseiro do Chumbo e 

pelo Rejeitado do Desbaste do Produto Remoído do Chumbo, constitui a alimentação à flutuação do Zinco.  

Este fluxo é bombeado sequencialmente para 3 estágios de Condicionamento:  

• Condicionamento #1 - Regulação do pH = 12,0, por adição de Cal;  

• Condicionamento #2 - Ativação da Blenda por adição de CuSO4;  
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• Condicionamento #3 - Adição de Coletor (SIBX- IsoButilXantato de sódio).  

Do 3.º Condicionador a polpa é bombeada para o Desbaste Grosseiro constituído por um conjunto de 3 células 

de 100 m3 cada.  

O concentrado do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para a sump de alimentação à 1.ª Relavagem, onde 

se junta com o Concentrado do Desbaste do Produto Remoído.  

O Rejeitado do Desbaste Grosseiro, alimenta o Acabamento do Desbaste Grosseiro constituído por um 

conjunto de 4 células Metso RCS100 de 100 m3 cada.  

O concentrado do Acabamento do Desbaste Grosseiro gravita diretamente para a sump de alimentação à 

Remoagem, onde se junta o Rejeitado da 1.ª Relavagem constituindo a Alimentação à Remoagem, a qual é 

bombeada para a Bateria de Ciclones de Remoagem do Zinco constituída por 12 ciclones KREBS gMax6: 10 

em operação + 2 em reserva.  

O underflow dos ciclones, através de um distribuidor, alimenta 4 moinhos SMD (Stirred Media Detritor) 

dedicados à Remoagem do Zinco (3 em Operação + 1 de Reserva). 

O Produto Final da Remoagem, constituído pela mistura do overflow dos ciclones mais a descarga dos SMD, 

alimenta a Flutuação de Desbaste do Produto Remoído (DPR), efetuada num banco de 8 células Metso RCS50 

de 50 m3 cada.  

O Concentrado do DPR, é enviado para a Sump de Alimentação à 1.ª Relavagem, onde se junta com o 

Concentrado do Desbaste.  

O Rejeitado do DPR junta-se ao Rejeitado do Acabamento do Desbaste Grosseiro, constituindo no conjunto, 

o Rejeitado Final da Lavaria, que tem como destinos finais o enchimento sob a forma de pasta ou a deposição 

na instalação de resíduos “BE-BAC”.  

A 1.ª Relavagem é efetuada num banco de 8 células Metso RCS30 de 30 m3 (Rearranjo do antigo DPR-3 

células+ Relavagens – 5 células.) O concentrado é enviado para a 2.ª Relavagem, sendo o Rejeitado enviado 

para Sump de Alimentação à Remoagem, onde se junta com o Concentrado do Acabamento Grosseiro.  

A 2.ª Relavagem é efetuada num banco de 7 células Metso RCS30 de 30 m3 (Rearranjo da antiga 3.ª Relavagem 

do Cobre - 3 células + Antiga 2.ª Relavagem do Cobre – 4 células.) O concentrado é enviado para a 3.ª 

Relavagem, sendo o Rejeitado recirculado para a alimentação da 1.ª Relavagem.  

A 3.ª Relavagem é efetuada no banco 5 células de flutuação OUTOTEC TC-30 de 30 m3 (Antiga 1.ª Relavagem 

do Cobre). O concentrado, constitui o Concentrado Final de Zinco, sendo o Rejeitado recirculado para a 

alimentação da 2.ª Relavagem onde se junta com o concentrado da 1.ª Relavagem.  

O concentrado da 3.ª Relavagem constitui o Concentrado Final de Zinco, que é enviado para um espessador 

convencional de Ø = 18 m onde é espessado a 65-70% sólidos, sendo depois enviado para dois tanques que 

servem de volantes de alimentação a um filtro de pressão METSO, onde o Concentrado é filtrado até uma 

humidade de 9-11%. 

As alterações introduzidas na lavaria foram as que a seguir se assinalam: 

• Em 2017 foi ampliada a lavaria e substituídas as células de flutuação.  

Este projeto envolveu a Instalação de: 

o 1 Banco de 7 células do tipo Tank- células RCS30 de 30 m3 substituindo 10 células retangulares 

obsoletas de 16 m3;   

o 4 Células RCS30, correspondendo a um volume total de 120 m3, substituindo 6 células OK16 

com um volume de 96 m3;  

o 3 Células RCS30, correspondendo a um volume total de 90 m3, substituindo as 4 células OK16 

com um volume de 64 m3, utilizadas na 3ª Relavagem do cobre. O aumento do tempo de 
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flutuação e a melhor eficiência mineralúrgica, permitiu um aumento da recuperação sem 

perda de seletividade do concentrado final.  

Para o projeto de recuperação do Zinco, contido nos minérios maciços de Cobre foi instalado um 

circuito de flutuação do rejeitado de cobre, incluindo: 

o 1 Banco de 4 células RCS100 de 100 m3 cada, para o Desbaste do Zinco;  

o  1 Banco de 3 células RCS30 de 30 m3 cada, para o Desbaste do Produto Remoído Zinco;  

o 1 Banco de 5 células RCS30 de 30 m3 cada, com um arranjo 1+2+2 para, respetivamente, a 3ª 

Relavagem (1 célula); 2ª Relavagem (2 células) e 1ª Relavagem (2 células). 

• Em 2019 foi ampliada a moagem instalada na lavaria com a adição de 6 moinhos SMD, permitindo 

incluir um 4º estágio de moagem, e aumentar a eficiência no processo de tratamento dos minérios 

em face da redução granulométrica obtida. 

• Em 2019/2020 foi efetuado o encapsulamento total do Stockpile 2 para minimização da dispersão de 

poeiras. 

Do aumento da capacidade instalada para 6.000.000 t/ano decorre um aumento dos consumíveis associados 

ao processamento dos minérios efetuado na lavaria que se apresentam nos quadros seguintes. 

 

Consumíveis 
Licença Ambiental 

(1.800.000 t) 

Título de Exploração 

industrial 

(2.330 000 t) 

Ampliação 

(6.000.000 t/ano) 

Água Industrial 1.385.044 m3/ano 1.792.863 m3/ano 4.616.814 m3/ano 

Água recirculada 5.666.506 m3/ano 7.334.978 m3/ano 18.888.355 m3/ano 

Energia 72.440.965 Kw/ano  93.770.805 Kw/ano 241.469.883 Kw/ano 

Bolas de aço  1.873.769 kg/ano 2.425.489 kg/ano 6.245.895 kg/ano 

Bolas de Cerâmico 632.438 kg/ano 818.655 kg/ano 2.108.125 kg/ano 

Quadro 2. Capacidade produtiva de tratamento versus principais consumíveis (Fonte: EIA) 
  

Reagentes Função 

Título de Exploração 

industrial capacidade de 

processamento 

(2.330 000 t) 

Ampliação da 

capacidade de 

processamento 

(6.000.000 t) 

Cal  Depressor 3.495 t – 10.252 t 9.000 – 26.400 t 

Danafloat 527 E Coletor 93 – 140 t 240 – 360 t 

Nalco Sedimentação 5 – 23 t 12 – 60 t 

Aerophine 3418 A   Coletor 93 – 140 t 240 -360 t 

MIBC Estabilizador de Espumas 16 – 37 t 42 – 96 t 
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Reagentes Função 

Título de Exploração 

industrial capacidade de 

processamento 

(2.330 000 t) 

Ampliação da 

capacidade de 

processamento 

(6.000.000 t) 

Sulfato de Cobre Ativador 2.330 – 3.495 t 6.000 – 9.000 t 

SIBX Coletor 350 – 466 t 900 – 1.200 t 

Quadro 3. Principais reagentes utilizados no processo da lavaria (Fonte: EIA) 

 

4.2.3. INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

O tratamento de resíduos efetuado no complexo mineiro inclui diversas instalações: Central de Pasta, Parque 
de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI), instalação de resíduos “Aterro Temporário 
de Feitais” e instalação de Rejeitados “BE-BAC”. 

 

Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais” 

Os resíduos temporariamente depositados nesta infraestrutura resultam dos processos de desmonte 
efetuados no subterrâneo e são constituídos essencialmente por rochas vulcânicas ácidas e alguns xistos 
negros. Esta infraestrutura, com cerca de 6,5 ha, tem uma capacidade total de 1.056.000 t, e está dotada de 
drenagem periférica onde são recolhidas as águas pluviais potencialmente contaminadas e a drenagem de 
lixiviados com origem na própria instalação. Essas águas são encaminhadas para a bacia de drenagem de 
Feitais, de onde são bombeadas para a instalação de resíduos “BE-BAC”. Os resíduos depositados são 
reutilizados no enchimento das galerias e câmaras já exploradas. 

Está dividida em três áreas - E1, E2 e E3. As áreas E1 e E3 possuem “uma camada mineral de caráter material 
argiloso, com espessura de 0,3 m, interposto entre o bedrock e os resíduos, e compactado numa camada 
única” e a área E2 “é constituída por uma camada de material argiloso com uma espessura de 0,5 m, colocada 
sobre material piritoso que já se encontrava aí depositado aquando da construção desta instalação, e 
compactada em duas camadas de 0,25 m. Esta camada que constituiu barreira geológica artificial assegura, 
através de efeito combinado, um coeficiente de permeabilidade K inferior a 1x10-8 m/s”.  

 

Instalação de Resíduos BE-BAC 

A instalação de resíduos ”BE-BAC” resultou da união de duas bacias construídas na década de 1990 - a 
Barragem de Estéreis (BE) e a Bacia de Águas Claras (BAC), e tem como finalidade receber os rejeitados 
produzidos no tratamento do minério efetuado na Lavaria, e todos os efluentes industriais potencialmente 
contaminados gerados em todo o complexo industrial. É constituída por um corpo principal com 
desenvolvimento de 780 m e uma sequência de diques de menor desenvolvimento, sempre em aterro zonado 
à cota 169 m. 

O primeiro projeto de alteamento foi sujeito a AIA tenho sido emitida dia favorável condicionada ao aumento 
de 11 metros passando da cota 156,9 m para a cota de 168 m. No entanto, o alteamento efetuado foi superior 
ao previsto sendo a cota atual da “BE-BAC” de 169m. 

 

Salientam-se de seguida as principais alterações introduzidas no tratamento de resíduos:  

Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI)  

Em 2016 foi construído o Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais de forma a 
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assegurar uma melhor gestão dos resíduos. Com 1.100 m2, sendo composto por uma área coberta de 500 m2 

para armazenamento dos resíduos perigosos, e uma área descoberta de 600 m2 onde são armazenados os 
resíduos não perigosos. Toda a área é impermeabilizada, destinando-se esta infraestrutura ao 
armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, até estes serem encaminhados para 
destino final por intermédio de operadores de gestão de resíduos devidamente autorizados. 

 

Central de Pasta 

Esta infraestrutura efetua o tratamento de rejeitados produzido na lavaria com o objetivo de os utilizar, sob 
a forma de pasta, misturada com cimento, no enchimento de câmaras já exploradas no subterrâneo, foi 
construída e entrou em funcionamento em 2018/2019. 

As principais ações realizadas na central de pasta são o espessamento, filtragem e mistura. A zona de 
espessamento primário situa-se na área da lavaria e tem como objetivo retirar a água dos rejeitados para 
uma percentagem de aproximadamente 65%. Após a ciclonagem num tanque de 40 m3, os rejeitados são 
encaminhados para outro tanque com uma capacidade de 225 m3, com um agitador, que serve para manter 
os sólidos em suspensão, evitando a sua sedimentação. Após o primeiro espessamento, os rejeitados são 
enviados por tubagens (linha de transferência) até à central de pasta, localizada na zona de Feitais. Na 
filtração, o material, com aproximadamente 87% de sólidos, retido na malha do filtro, segue numa tela 
transportadora até à misturadora. A central de caldas, contígua à central de pasta, alimenta o tanque de calda 
de cimento. Este tanque tem um agitador para evitar a segregação e secagem prematura do cimento. Na 
misturadora, a pasta resultante do tratamento dos rejeitados e o cimento são misturados para obter uma 
pasta que, escoada por um sistema de comportas, é, depois, transportada para enchimento para a mina de 
Feitais (por gravidade) ou para a mina do Moinho (com recurso a bombagem). 

 

Projetos de alteração a executar: 

Alteamento da Instalação de resíduos BE-BAC 

O aumento da capacidade de extração e de processamento de minérios irá implicar um aumento dos 
rejeitados produzidos. Estando já a esgotar-se a capacidade da instalação de resíduos “BE-BAC”, em 
dezembro de 2019 estavam depositados 17.479.877 t de rejeitados na instalação, foi submetido o projeto de 
alteamento desta infraestrutura de forma a permitir o aumento da capacidade para 45.900.000 t de 
rejeitados.  

Com este alteamento o coroamento da barragem passará da cota 169 para 180, passando o nível de pleno 
armazenamento de 166, 80 m para 178,90 m, e a área a inundar de 1.066.667 m2 para 1.471.360 m2.  

O alteamento do corpo da instalação até à cota 180 será efetuado, através da execução de um núcleo argiloso 
com uma membrana impermeável, extensão do filtro e dreno existentes e aumento dos maciços 
estabilizadores. Para a inclinação dos taludes dos novos aterros foi adotado o 2:1 (H:V). Decorrente do 
alteamento previsto, será necessário executar uma sequência de portelas que, em continuidade com o 
alteamento dos corpos existentes, formarão um corpo com coroamento contínuo com reduzida variação de 
cota. Estas portelas serão executadas em aterro zonado. 

Para estes trabalhos será necessário um volume de 1.778.000 m³ de terras.  Os materiais a utilizar nos aterros 
serão provenientes das manchas de empréstimo B, D, E, F, G e H e da escavação para beneficiação de acesso 
e execução de plataformas para reposição de tubagens. 

Será ainda necessário construir um novo descarregador de cheias, a utilizar apenas numa situação de 
emergência. O descarregador de cheias fará a descarga da água na vala perimetral existente. 

O dimensionamento do canal descarregador de cheias a construir, foi efetuado de modo a garantir o 
escoamento dos caudais de cheia, maximizando a capacidade de armazenamento da albufeira, sem 
comprometer a folga para o coroamento do paramento da instalação resultante da subida da água em 
situação de cheia.  
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O descarregador de cheias a construir apresenta as seguintes características geométricas: 

 

Quadro 4. Características do Descarregador de cheias a construir (Fonte: EIA) 

 

A descarga do caudal de cheia, para um período de retorno de 1000 anos, para o qual o descarregador está 
dimensionado, será muito esporádica, e não se prevê em situações normais de funcionamento da instalação 
de resíduos que haja escoamento no descarregador de cheias.  

As novas valas a construir, bem como a vala perimetral existente, têm como função efetuar o desvio das 
linhas de água afluentes à “BE-BAC”, bem como conduzir todo o caudal milenar após a descarga do 
descarregador de cheias. 

A construção do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” será precedida dos seguintes trabalhos 
preparatórios: 

• Reposicionamento do poço de infiltração;  

• Acesso e plataformas para reposicionamento de tubagens;  

• Prolongamento de vala perimetral e descarregador;  

• Reforço do paramento existente. 

A execução do projeto compreenderá:   

• Execução do alteamento da infraestrutura e portelas associadas;  

• Colocação da nova instrumentação;  

• Revestimento vegetal de taludes. 

No alteamento a efetuar serão colocados os seguintes equipamento de observação da instalação de resíduos:  

• Substituição das 16 marcas de nivelamento após a execução do alteamento e colocação de trinta 
adicionais, perfazendo um total de 46 marcas; 

• Confirmação da posição dos 5 pilares fixos existentes, que se encontram definidos como PF1, PF1.1, 
PF2, PF3, PF4 e AUXLAV.1 no levantamento topográfico e colocação de pilares fixos adicionais;  

• Realização de 17 furos para colocação de piezómetros (15 para piezómetros de tubo aberto ou tipo 
Casa grande e 2 para piezómetros sem fluxo (elétricos); 

• Colocação de: 

o 10 inclinómetros,  

o 2 extensómetros e;  

o 3 sismógrafos triaxiais.  

• Execução de 6 novas câmaras de medição de caudal;  

• Prolongamento das 5 secções de controlo de caudal existentes, reposicionando as câmaras de 
medição de caudal junto ao pé do aterro de jusante.  

O estaleiro de apoio à obra será instalado na zona da lavaria e a duração prevista para a empreitada é de 24 
meses. As obras terão lugar entre as 08:00 e as 17:00 horas. 
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Desativação da BE-BAC 

O encerramento da instalação de resíduos “BE-BAC” realizar-se-á em conformidade com as soluções 
preconizadas no “Plano de Fecho - Recuperação Ambiental e Paisagística das áreas de Intervenção de Pirites 
Alentejanas”, apresentado em 11 de julho de 2008 à DGEG, ou o documento em vigor à data do encerramento 
da atividade.  

Esta fase irá decorrer durante 24 meses após a paragem de funcionamento da instalação. 

As soluções preconizadas inicialmente contemplavam: 

• a cobertura permanente dos rejeitados depositados por uma camada de água de 1,5 m, para limitar 
a oxidação e a geração de condições ácidas;  

• a drenagem e tratamento da água sobrenadante armazenada na instalação no fim da operação 
mineira e a cobertura dos rejeitados com camada impermeável e terra vegetal, por forma a 
encapsular de forma definitiva o material aí depositado.  

Contudo a cobertura permanente com água, com origem na pequena bacia hidrográfica a montante da “BE -
BAC” e, na sua falta, com água bombada da BAI/Roxo, obrigaria à manutenção de forma permanente dos 
meios necessários para garantir a água dos rejeitados depositados.  

Assim, foi considerado como método a aplicar para o encerramento da instalação de resíduos “BE -BAC” a 
cobertura a seco.  

O encerramento da instalação de resíduos inicia-se com a deposição sobre os rejeitados, de uma camada de 
material inerte. A colocação deste material deverá ser feita do perímetro para o centro e de montante para 
jusante da instalação, enquanto paralelamente através da captação mais a jusante, vai-se reduzindo a 
quantidade de água na instalação de resíduos, encaminhando-a para tratamento na ETAML. Após tratamento 
a água será descarregada para o meio, cumprimento as condições de qualidade impostas pela licença de 
descarga autorizada.  

As zonas da superfície dos rejeitados que possam emergir nesta fase inicial deverão ser mantidas molhadas 
para minimizar a oxidação destes.  

Após deposição de uma camada de material inerte, e removida a totalidade da água, deverá estabelecer-se 
um sistema de poços drenantes para recolha da água na zona de contacto com os rejeitados, sistema que 
será mantido em funcionamento durante toda a fase de recuperação da instalação de resíduos.  

Sobre a camada de inerte será colocada uma camada de material xisto-argiloso, que irá funcionar como 
barreira impermeável, seguida de uma camada de geotêxtil de drenagem em toda a superfície da instalação 
de resíduos, sendo coberta por camada de terra vegetal. 

 

4.2.4. OUTROS (ABASTECIMENTO E DRENAGEM, ENERGIA E INSTALAÇÕES DE APOIO) 

O abastecimento de água à instalação tem origem na rede pública, e nas captações AC1 (Captação superficial 
na albufeira da Barragem do Roxo), captação AC2 na Barragem de Água Industrial (BAI). 

 

Captação na Albufeira do Roxo 

Trata-se de uma captação superficial associada a uma conduta de 15 km. A água é armazenada na Barragem 
de Águas Industriais, localizada no complexo mineiro. O título de utilização de recursos hídricos permite a 
captação de um volume máximo de 2.000.000 m3/ano. 

 

Barragem de água Industrial (BAI) 

A atual Barragem de Água Industrial (BAI) resulta de sucessivas intervenções numa barragem construída em 
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1870, com 7 m de altura.  

A primeira grande intervenção foi executada em 1989 e 1990. Nesta empreitada procedeu-se ao aumento da 
capacidade da albufeira através do alteamento do coroamento da barragem para a cota 171 m.  

Entre outubro de 2008 e março de 2009 realizaram-se os seguintes trabalhos de consolidação:  

• Reconhecimento geológico e geotécnico da fundação e do corpo da barragem em aterro;  

• Substituição da camada aluvionar no pé de jusante da barragem; 

• Execução de uma banqueta estabilizadora no paramento de jusante da barragem em aterro, até à 
cota 168 m;  

• Execução de um sistema de valas drenantes e respetivos medidores de caudal, a jusante da barragem;  

• Execução da proteção em enrocamento do paramento de montante acima da plataforma à cota 
168m;  

• Instalação do sistema de observação da barragem. 

O atual corpo da barragem tem um desenvolvimento de 295 m. O coroamento está à cota 172,80 e tem uma 
capacidade de armazenagem de 900.000 m3. Desconhece-se qual a área inundada pelo regolfo da barragem. 
Os reservatórios de Feitais e da Lavaria são abastecidos a partir da Barragem de Água Industrial (BAI). 

 

Reservatórios de Feitais 

Constituído por 3 depósitos metálicos com capacidade de 700 m3, destina-se ao armazenamento de água 
para uso industrial das atividades desenvolvidas na área de Feitais, nomeadamente: Trabalhos subterrâneos 
da mina de Feitais, Central da Pasta, Central de Betão e Oficinas.  

 

Reservatório da Lavaria 

Constituído por um reservatório metálico de 1200 m3, tem a função de armazenamento de água para uso 
industrial das atividades desenvolvidas na área da Lavaria, nomeadamente: Britagem de superfície, Lavaria 
Industrial, Oficinas e trabalhos subterrâneos desenvolvidos na Mina do Moinho.  

 

Alterações previstas 

O aumento da capacidade de extração e processamento dos minérios exige um maior volume de água. No 
EIA estão previstos os seguintes acréscimos: 

Consumíveis 
Licença Ambiental 

(1.800.000 t) 

Título de Exploração 

industrial 

(2.330 000 t) 

Ampliação 

(6.000.000) 

Água Industrial 1.385.044 m3/ano 1.792.863 m3/ano 4.616.814 m3/ano 

Água recirculada 5.666.506 m3/ano 7.334.978 m3/ano 18.888.355 m3/ano 

Quadro 5. Capacidade produtiva de tratamento versus principais consumíveis (Fonte: EIA) 

 

Também os períodos de seca que se têm vindo a verificar, cada vez com maior frequência, determinaram a 

necessidade de dispor de um maior volume de água armazenada para utilização.  
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Assim, estão previstas as seguintes alterações: 

Albufeira do Roxo: 

Aumento do volume máximo de água a captar na Albufeira de 2.000.000 m3 para 4.000.000 m3/ano. 

 

Projeto de Alteamento da BAI 

Foi proposta a execução do alteamento do coroamento da BAI em cerca de 1m com a subida do NPA da cota 

171,16 m para 172,3 m, com o correspondente aumento da capacidade de capacidade de armazenagem de 

900.000m3 para 1.250.000 m3.  

O alteamento do corpo da barragem até à cota 173,50 m será efetuado através de um aterro zonado, com 
um crescimento para jusante. O talude de montante será prolongado com uma inclinação 2H:1V.   

Os trabalhos de execução do novo aterro iniciar-se-ão pela remoção do revestimento do paramento da 

barragem e saneamento do terreno natural, aos quais se seguirá a execução do novo aterro. O alteamento 

da barragem implica alterações no núcleo. O sistema de impermeabilização será prolongado até à cota 173,00 

m através de uma tela bentonítica, selada em valas com uma mistura de bentonite e 15% de cimento.  

Os materiais a utilizar nos aterros serão provenientes das manchas de empréstimo B, D, E, F, G e H. 

O alteamento da BAI conduzirá à reformulação do descarregador de cheias existente que será um 

descarregador de soleira delgada e terá de ser alteado em função da nova cota do coroamento. O seu 

dimensionamento foi efetuado de modo a garantir o escoamento dos caudais de cheia, maximizando a 

capacidade de armazenamento da albufeira. A reformulação implicará as seguintes intervenções: 

• Aumento do comprimento longitudinal da soleira descarregadora, de 10 para 210 m; 

• Alteamento da crista da soleira descarregadora e dos muros laterais; 

• Demolição da soleira do canal de descarga, uma vez que a formação de uma bacia de amortecimento 

da descarga prejudica o escoamento no canal. 

Previamente à execução da obra será necessário efetuar: 

• Reposicionamento da captação de água (AC2); 

• Reposionamento da tubagem que alimenta a BAI a partir do Roxo (AC1); 

• Reforço do paramento principal existente; 

• Reformulação do novo descarregador de cheias. 

Posteriormente será: 

• Executado o alteamento da infraestrutura; 

• Concluída a implantação da nova instrumentação; 

• Efetuado o revestimento vegetal de taludes. 

O sistema de monitorização da BAI inclui os seguintes elementos:  

• 32 piezómetros instalados no corpo da barragem e na fundação; 

• 7 medidores de caudal percolado;  

• Escala limnométrica para medição do nível de água na albufeira.  

E será complementado pela: 

• Manutenção dos cinco perfis transversais de controlo definidos no Plano de Observação estabelecido; 
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• Colocação de 11 marcas de nivelamento, 9 delas no coroamento e 2 na banqueta. 

A duração prevista para a empreitada é de 6 meses, localizando-se o estaleiro de apoio às obras na área de 

Feitais. As obras decorrerão entre as 08:00 e as 17:00 horas. 

Não está prevista a desativação desta barragem. 

 

Redes de drenagem e tratamento de águas 

Águas da Mina 

Toda a água de mina originada pelos trabalhos subterrâneos é canalizada para os chamados “albraques” 
(reservatórios escavados no terreno e geralmente localizados na entrada dos Pisos) ou para a “rampa fundo” 
(zona mais profunda do jazigo) sendo depois bombeada para a superfície, sendo armazenada na instalação 

de resíduos “BE-BAC”. 

 

Bacia de Emergência da Lavaria Industrial (BELI)  

Destina-se a recolher as escorrências superficiais potencialmente contaminadas da Zona da Lavaria, através 

da rede de drenagem existente. Esta bacia tem ligação à instalação de resíduos “BE-BAC”. 

 

Bacia de Drenagem de Feitais 

Destina-se a recolher as águas potencialmente contaminadas de toda a área de Feitais (águas da central de 

pasta, central de betão, lavagem de viaturas) e as águas geradas na instalação de resíduos “Aterro temporário 
de Feitais”. Esta bacia tem um sistema de bombagem para encaminhamento das águas por tubagem para a 
instalação de resíduos “BE-BAC”.  

 

Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML)  

A ETAML efetua o tratamento dos efluentes depositados na instalação de resíduos “BE-BAC” permitindo a 
sua reutilização na lavaria ou a sua rejeição no meio. Tem uma capacidade de 800 m3/ h e duas linhas de 

tratamento diferenciadas na capacidade e função desempenhada: 

• Linha para reutilização: 600 m3/h, cujo tratamento permite a reutilização do efluente tratado no 

processo da lavaria. 

Nesta linha a água é tratada em três reatores, onde é neutralizada com cal e submetida a arejamento, 

funcionando um dos reatores como bypass ao circuito dos outros dois reatores ou para utilização em 

situações de manutenção.  

• Linha para descarga no meio hídrico: 200 m3/h, com um nível de tratamento das águas residuais 

compatível com os parâmetros de descarga impostos na LA.  

Nesta linha a água é tratada em três reatores, neutralizada com cal e arejamento. O efluente dos 

reatores é encaminhado graviticamente para o espessador, equipado com uma ponte raspadora de 

fundo, a qual encaminha as lamas para a tremonha central, de onde são enviadas por bombagem 

para recirculação e/ou extração 

Os efluentes produzidos no complexo industrial são preferencialmente reutilizados no processo evitando-se 

assim a descarga de efluente industrial tratado no meio hídrico. Durante o período de julho de 2014 a meados 

de dezembro de 2019, não ocorreu descarga de efluente tratado. 
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Estação de Tratamento de Água de Feitais (ETAF) 

Construída em 2019 a ETAF destina-se ao tratamento da água resultante da filtração dos rejeitados da Central 

de Pasta, permitindo a reutilização de água na Central de Pasta, diminuindo assim o consumo de água fresca. 

 

Energia 

A energia elétrica consumida nos trabalhos subterrâneos é fornecida a partir das duas subestações existentes 

na superfície (subestação da Lavaria e Subestação de Feitais). 

A Subestação da Lavaria é alimentada a 60KV transformando a energia recebida para 6KV. Tem uma potência 

instalada de 45 MVA e alimenta as diversas áreas da Lavaria e áreas circundantes, tais como: Moagem, 

Remoagem, Flutuação, Espessamento, Filtragem, Reagentes, Rejeitados, Tratamento de águas, Linha de 

Transferência (Paste Fill), Compressores, Parque de concentrado, Ventilação, Oficinas Mecânica / Eletricidade 

/ Instrumentação, Estaleiros de Empreiteiros, Britagem de Superfície, Extração e Rede elétrica do Jazigo do 

Moinho.  

A Subestação de Feitais é alimentada a 60KV transformando a energia recebida para 15 KV. Tem uma potência 

instalada de 36 MVA e alimenta as diversas áreas de Feitais, tais como: Rede elétrica do Jazigo de Feitais, 

Edifícios dos escritórios, Oficinas, Armazém, Ventilação, Central de Pasta, Central de Betão, Estaleiros de 

Empreiteiros, Bombagem, Caroteca e Laboratório Geotécnico. 

Alterações ocorridas: 

Em 2017/2018 procedeu-se à ampliação da Subestação de Feitais (60/15 KV) que consistiram na: 

• Montagem de 1 transformador (24 MVA); 

• Montagem de um novo painel no parque de Alta Tensão; 

• Instalação de novas celas de Média Tensão;  

• Instalação de Painéis de proteção de Alta Tensão e Média Tensão. 

Em 2018/2019 foi ampliada a subestação da Lavaria (60/6.3 KV) com a: 

• Montagem de 1 transformador (12 MVA), para constituir redundância aos existentes;  

• Instalação de novas celas de Média e Alta Tensão;  

• Execução de novo ramal de abastecimento- 60 KV. 

 

O armazenamento de gasóleo nas instalações da ALMINA é efetuado em duas zonas distintas (Lavaria e 

Feitais,) com uma capacidade total de 75 m3. 

• O posto de abastecimento da área da Lavaria é constituído por um reservatório de 25 m3.  

• O posto de abastecimento de Feitais é constituído por 3 reservatórios de 25 m3. 

Os postos de abastecimentos estão dotados de bacias de retenção e válvulas limitadoras de enchimento. A 

zona de abastecimento de viaturas e máquinas está devidamente impermeabilizada existindo sistema de 

drenagem instalado com separador de hidrocarbonetos para as águas residuais oleosas. 

 

Central de Betão 

Em 2016 foi implantada na zona de Feitais a central de betão que permite fabricar vários tipos de betão para 

utilizar nos diversos trabalhos inerentes à atividade. O betão é utilizado no sustimento de galerias que 

assegura a estabilidade do maciço, evitando a sua deformabilidade e permitindo a continuidade e progressão 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

25 

das frentes de trabalho. O processo tem início na Central de betão onde é feita a mistura de cimento, inertes, 

água e aditivos e é transportado até às frentes de trabalho com recurso a Camiões Betoneira e 

Autobetoneiras. 

 

Oficinas 

A manutenção das viaturas e equipamentos afetos à atividade, é efetuada nas oficinas existentes nas 

instalações. A oficina de manutenção localizada na zona de Feitais tem uma área total de 1.472 m2, com uma 

área dedicada à manutenção das viaturas ligeiras de 378 m2 e uma área de 1.094 m2 para manutenção dos 

equipamentos pesados.  

Os óleos utilizados nesta zona encontram-se acondicionados em bacia de retenção na área do armazém. 

Como medidas de contenção de derrames toda a oficina é coberta e impermeabilizada. As águas resultantes 

desta área são encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos sendo encaminhadas para a “Bacia de 
Drenagem de Feitais” e posteriormente para a instalação de resíduos “BE-BAC”.  

Os óleos usados produzidos nesta zona são armazenados em reservatório de parede dupla, com capacidade 

de 20 m3. Este reservatório está dotado de bacia de retenção devidamente impermeabilizada. Os óleos 

usados são recolhidos por operador de gestão de óleos usados.  

 

Restruturação de Feitais 

O Projeto de Restruturação de Feitais teve como premissa a beneficiação de alguns espaços já existentes, 

nomeadamente oficinas, escritórios e balneários, integrando-os em novos espaços com áreas adequadas às 

atividades aí desenvolvidas. Esta reorganização permitiu dotar a área de Feitais com as condições de 

operacionalidade necessárias à atividade mineira, Ex: Oficinas de equipamento pesado, equipamento ligeiro, 

Armazém geral e Escritórios com uma disposição interior que promove uma melhor comunicação entre as 

áreas. 

 

4.3. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Não foram estudadas alternativas de localização ou de tecnologias. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 

Climáticas, Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Solos e Uso do solo, Qualidade 

do Ar, Socioeconomia, Ordenamento do Território, Sistemas Ecológicos, Paisagem e Património Cultural. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

A avaliação global do Projeto é, na perspetiva das questões de natureza estritamente técnica, 

significativamente positiva e no plano social, económico e ambiental constitui um projeto relevante à escala 

local, regional e nacional. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

26 

Este projeto consiste na atualização da Capacidade Instalada de Extração para 7.008.000 t/ano, Capacidade 

Produtiva de Tratamento para 6.000.000 t/ ano, do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”, com um 
aumento da capacidade de deposição de rejeitados para 45.900.000 t e do Alteamento da Barragem de Água 

Industrial (BAI) com um aumento da capacidade para 1.250.000 m3. 

 

Validação da situação de referência, com breve descrição da mesma 

A identificação da situação de referência da concessão C-9 “Aljustrel” inclui: 

• Ampliação das áreas de flutuação e moagem da Lavaria;  

• Encapsulamento total do stockpille 2- Britagem de superfície  

• Espessamento primário, Linha de Transferência e Central de Pasta para produzir o enchimento das 

galerias desmontadas;  

• Estação de Tratamento de Água de Feitais 

• 2º Alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”,  
• Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) 

As quatros primeiras alterações/ beneficiações processuais, referidas no item anterior, já se encontram 

implementadas no terreno. 

O projeto de alteamento da instalação de resíduos ”BE-BAC” tem como objetivo o aumento da capacidade 
para a deposição de rejeitados e servir como alternativa para a deposição de rejeitados em casos de paragens 

ou ações de manutenção na central de pasta.  

O projeto de alteamento para aumento da capacidade de reserva da BAI, que tem como objetivo o necessário 

abastecimento para as atividades de exploração e beneficiação mineira e acautela períodos de seca. 

 

Identificação e análise de impactes negativos e positivos 

Da análise efetuada ao Estudo considera-se que os impactes positivos estão relacionados com o alteamento 

da “BE-BAC”, associados à melhor gestão de resíduos provenientes da atividade mineira e sua deposição 

adequada, bem como à melhoria no desempenho do processo de beneficiação e otimização do respetivo 

fluxograma. 

Como impacte negativo considera-se, uma eventual rutura ou colapso da BAI ou da instalação de resíduos 

“BE-BAC”. 

 

5.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Alteamento da Instalação de Resíduos BE-BAC 

As barragens de rejeitados da mina de Aljustrel situam-se em terrenos abrangidos pela Formação de Mértola 

(Grupo Flysch do Baixo Alentejo), de idade Viseano superior, caracterizados pela presença de sedimentos 

turbidíticos representados por xistos e grauvaques. Esta área é abrangida pela Folha 42-D Aljustrel da Carta 

Geológica de Portugal, na escala 1:50.000 (1984) e respetiva Notícia Explicativa (Schermerhorn et al., 1987). 

O alteamento das barragens “BE-BAC” implica o aumento de cota de coroamento da infraestrutura em 11 m 

(de 169 m para 180 m). Esta opção considera a subida do nível de pleno armazenamento da cota 166,8 m 

para a cota de 178,9 m. Consequentemente, o aumento de capacidade de armazenamento prevê o 

alagamento de uma área de cerca de 1,25 km2, situada num vale amplo localizado a jusante da estrada 

nacional N263, no seu troço entre Aljustrel e Messejana. 
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Linha de transferência e Central de Pasta 

 A linha de transferência de pasta está situada a sul de Aljustrel, decorrendo ao longo de uma estrada com 

pavimento em macadame, recentemente construída. Esta via situa-se junto às instalações do LNEG de 

Aljustrel e bairro de Vale D’ Oca, decorrendo maioritariamente sobre sedimentos flysch da Formação de 

Mértola.   

 

Novo paramento na Barragem de Água Industrial (BAI)  

O alteamento da BAI em um metro envolve a alteração do nível pleno de armazenamento da cota 171,166 m 

para a cota 172,300 m, permitindo uma reserva adicional de água de 350.000m3 de água limpa. Com este 

aumento a albufeira irá abranger uma pequena área de rochas vulcânicas félsicas do Complexo Vulcano-

Sedimentar (afloramentos situados na margem direita da ribeira de Água Forte) e sedimentos flysch da 

Formação de Mértola (afloramentos localizados na margem esquerda e setor sul do reservatório). A BAI 

localiza-se sobre a falha da Represa, de direção NNE-SSW, a qual apresenta em Aljustrel um rejeito horizontal 

direito de cerca de 500 metros.  

 

Aterro Temporário de Feitais  

Localizada em Feitais, esta infraestrutura consiste num parque de escombros mineiros situado no vale da 

ribeira de Água Forte, num setor anteriormente ocupado por escombreiras antigas.  

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Alteamento da Instalação de Resíduos BE-BAC 

As manchas de empréstimo para o alteamento deste reservatório e da Barragem de Água Industrial situam-

se nas zonas de alargamento da albufeira “BE-BAC”, o que é benéfico em termos de projeto. 

Na área abrangida pela expansão das barragens “BE-BAC” não existe património geológico de relevo, nem 

estruturas mineralizadas que possam ser ameaçadas pelo alteamento da infraestrutura. Esta ampliação 

também não interfere de modo significativo com a realização de eventuais projetos de prospeção mineira. 

O alteamento do paredão da barragem “BE-BAC” pressupõe o armazenamento de um volume significativo de 

resíduos mineiros (até 46 Mt), caracterizados por elementos químicos variados, muitos deles de elevada 

toxicidade. Pelas suas características, este reservatório constitui um cenário de risco o qual deve ser 

ponderado em períodos de lavra ativa, mas também em fases de pausa da atividade mineira e/ou de fecho 

de mina.  

O coroamento das barragens “BE-BAC” localiza-se a uma distância inferior a 500 m da Falha de Messejana, 

de direção NE-SW e indicada na Carta de Neotectónica de Portugal. Trata-se de uma falha importante no SW 

ibérico, caracterizada por uma componente de desligamento esquerdo superior a 2 km, com abatimento no 

bloco norte, correspondente à Bacia Cenozoica de Alvalade.  

Quer na construção da infraestrutura, quer na sua posterior monitorização, deve ser dedicada especial 

atenção a possíveis efeitos de sismicidade induzida ou a prever neste plano estrutural. 

Devido à tipologia e toxicidade dos resíduos já armazenados e a armazenar na “BE-BAC”, não devem ocorrer 

quaisquer tipos de efluentes a partir deste reservatório. Entre outras medidas de precaução propõe-se que 

seja considerada a ampliação da ensecadeira já existente a jusante do paredão principal, atualmente com 

uma capacidade de encaixe de 7.604 m3. Esta infraestrutura deve ser avaliada e dimensionada de forma a 

reter eventuais derrames líquidos ou sólidos em cenários de picos de cheia, bem como as valas perimetrais 

que controlam a drenagem de superfície no limite da “BE-BAC”. Salienta-se que a bacia hidrográfica da “BE-
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BAC” ocorre em terrenos xistentos, atreitos a escorrência superficial, numa área indicada de 3,8 km2 e de cota 

mais alta 243 m, situada no setor de Maroiços, a sul de Aljustrel. 

Sobre a ensecadeira situada a jusante da “BE-BAC”, a ALMINA esclareceu em aditamento ao EIA, que nesta 

barragem com cerca de 7.600 m3 de volume, é utilizada uma “cota de exploração da instalação de 0,5 m 

abaixo do NPA, como salvaguarda, constituindo um reservatório de emergência”.  

Considerando a localização desta ensecadeira num vale próximo à falha de Messejana e a necessidade de 

acautelar possíveis derrames de resíduos neste setor, de modo a minimizar e impedir danos ambientais no 

“Barranco do Morgado” afluente da Ribeira do Roxo, sugere-se a recomendação de abaixamento da cota de 

exploração da referida ensecadeira, até ao limite máximo possível e adequado. Desta forma será 

incrementada a margem de segurança desta infraestrutura, ampliando-se a sua capacidade de encaixe e 

retenção face a um eventual derrame de resíduos. 

 

Linha de transferência e Central de Pasta 

No seu estudo, a ALMINA apresenta medidas de controlo e de mitigação a cumprir. 

 

Novo paramento na Barragem de Água Industrial (BAI) 

Nos trabalhos de ampliação devem ser realizados estudos hidrogeológicos sobre esta falha, devendo 

identificar-se eventuais pontos de infiltração nos planos de fratura. 

No alargamento da infraestrutura não se prevê que ocorram impactes significativos quer ao nível da 

prospeção mineral, quer ao nível do património geológico e mineiro. Os trabalhos de redimensionamento do 

descarregador e canal de drenagem parecem ser adequados à ampliação da BAI.  

A possibilidade de descargas em pico de cheia deve ser acautelada de forma a que os efluentes nunca entrem 

em contacto com as lagoas de águas ácidas e com as áreas de escombros mineiros localizados a jusante do 

reservatório. 

 

Aterro Temporário de Feitais 

Pela sua disposição o aterro de Feitais não afeta património geológico de relevo.  

No entanto fica muito perto de património industrial importante como os moinhos britadores de Feitais e a 

antiga barragem de Água Forte. Na sua gestão, deve ser considerada a proteção destes elementos. Sugere-se 

também que os volumes de resíduos temporários sejam dispostos a cotas o mais baixas possível, de forma a 

reduzir o seu impacto visual. 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Relativamente ao Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC”, Linha de transferência e Central de Pasta 

e novo paramento da Barragem de Água Industrial a ALMINA demonstrou conhecimento sobre os riscos 

relativos a estas infraestruturas e necessidade de antevisão e mitigação dos problemas relativos a possíveis 

impactes ambientais. 

De forma global e atendendo à tipologia de investimentos indicados para a mina de Aljustrel, considera-se 

não haver aspetos impeditivos para a implementação do projeto. Porém, devem ser equacionadas as 

recomendações anteriormente referidas relativamente à minimização de eventuais situações de descarga de 

efluentes e estudo de microssismicidade associados à implantação do projeto. Dada a perigosidade ambiental 

dos resíduos mineiros da “BE-BAC” propõe-se que seja planificada a monitorização da infraestrutura ao longo 

de todo o ciclo de vida da mina de Aljustrel, inclusive em períodos de lavra suspensa ou inativa. 
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5.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O descritor alterações climáticas inclui a vertente de mitigação e adaptação às Alterações Climáticas. 

Na vertente mitigação, importa salientar a aprovação, pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

107/2019, de 1 de julho, do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) que explora a viabilidade 

de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e 

estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a 

mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 

De referir ainda que foi aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, o Plano Nacional Energia e Clima 

2030 (PNEC 2030), que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de GEE entre 45% e 55% 

(face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo 

de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista 

à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação, identificadas no PNEC 2030 como forma de redução 

de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), devem ser consideradas o referencial para efeitos de 

implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia 

do projeto. 

De referir também que foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), 

pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto 

da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC2020, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho), tendo em vista o seu segundo objetivo, o de 

implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, 

como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As 

medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações 

climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de 

eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

No essencial, a vertente adaptação às alterações climáticas incide na identificação das vulnerabilidades do 

projeto às AC, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para 

Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade 

de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação 

destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para 

a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

Neste seguimento importa ainda destacar que, o Portal do Clima, disponível em http://portaldoclima.pt, 

disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, 

entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 

2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 

km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos de impactes no fator ambiental Alterações Climáticas, na vertente de mitigação, é de referir que 

a avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular as 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE) que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do 

projeto e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. Adicionalmente, devem ser 

tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente 

emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

O estudo identificou o aumento das emissões de GEE como um dos impactes ambientais provenientes da 

atividade mineira associados ao consumo de energia. Após as alterações ao projeto, o consumo de energia 

http://portaldoclima.pt/
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estimado é mais 10% que o atual, da ordem das 40.000 toneladas equivalente de petróleo (tep), incluindo 

energia elétrica (35.124 tep) e gasóleo (4.896 tep). O proponente considerou os impactes pouco 

significativos e minimizáveis pela adoção de medidas de minimização de emissões tais como: 

a. Implementação de medidas de redução de energia através do Plano de Racionalização Energética 

e do Acordo de Racionalização Energética; 

b. Implementação de medidas permitam uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos 

energia e água; 

c. Utilização das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD); 

d. Utilização de bombas de calor com auxílio de painéis solares nos balneários da Lavaria e em 

Feitais. 

A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de 

medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma 

trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 

No que se refere à vertente adaptação o estudo identificou as principais alterações climáticas projetadas para 

a área em estudo, sendo de destacar o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, 

ondas de calor mais frequentes, diminuição da precipitação média anual e o aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação. A principal vulnerabilidade do projeto às AC identificada pelo proponente prende-

se com a disponibilidade e qualidade da água. O proponente propôs um conjunto de medidas conducentes a 

reduzir o risco associado a este fenómeno como a utilização preferencial de água tratada na Estação de 

Tratamento de Água da Mina e da Lavaria (ETAML) no processo da lavaria. A ETAML tem duas linhas de 

tratamento, uma das quais dedicada ao tratamento de água para reutilização (600 m3/h). O controlo diário 

de tubagens, de modo a verificar a sua operacionalidade para minimização de fugas é outra das medidas.  

 

5.3.3. CONCLUSÕES 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de “Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA” 
contempla o descritor alterações climáticas (AC), tanto na vertente mitigação das AC, como na vertente 

adaptação às AC, de forma adequada para a tipologia de projeto em causa. 

 

5.4. RECURSOS HÍDRICOS 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Apreciação sobre os objetivos e justificação do projeto 

O projeto de Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” tem como objetivo aumentar a capacidade de 

deposição de rejeitados. 

O Projeto de Alteamento da Barragem de Água Industrial-BAI tem como objetivo aumentar a capacidade de 

armazenamento de água para assegurar o necessário abastecimento à exploração mineira. 

No Quadro 6 são indicadas as capacidades atuais e futuras da Instalação de Resíduos “BE-BAC”. 

 

Designação Unidades Valor Atual Valor Após Alteamento 

Capacidade da Instalação 

de Resíduos BE-BAC 
Ton 16.000.000 45.900.000 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

31 

Designação Unidades Valor Atual Valor Após Alteamento 

 

Cota de Coroamento 
Metros 169.00 180.00 (+11) 

Nível Pleno de 

Armazenamento (NPA) 
Metros 166.80 178.90 

 

Área 
m2 1.066.667 1.471.360 

Quadro 6. Capacidades atuais e futuras da Instalação de Resíduos “BE-BAC” (Fonte: EIA). 

 

No Quadro 7 são indicadas as capacidades atuais e futuras da Barragem de Água Industrial- BAI. 

 

Designação Unidades Valor Atual Valor Após Alteamento 

Capacidade da Barragem 

de Água Industrial- BAI 
m3 900.000 1.250.000 

Cota de Coroamento Metros 172.80 173.50 

Nível Pleno de 

Armazenamento (NPA) 
Metros 171.16 172.30 

Quadro 7. Capacidades atuais e futuras da Barragem de Água Industrial- BAI (Fonte: EIA). 

 

Água Subterrânea 

O abastecimento de água para consumo humano é efetuado através da rede pública de abastecimento da 

Câmara Municipal de Aljustrel, com um consumo médio anual estimado de 25.000 m3. 

O Estudo de Impacte Ambiental não identifica o recurso a captações de água subterrânea para abastecimento 

de água com a finalidade de consumo humano ou para utilização no processo industrial. 

 

Água Superficial 

O abastecimento de água para utilização em todo o processo industrial é efetuado através de 2 captações de 

água superficial: 

• Captação AC1, Captação Superficial na Albufeira da Barragem do Roxo; 

• Captação AC2, Captação Superficial na Barragem de Água Industrial-BAI, alimentada pela Barragem 

do Roxo, através de uma conduta adutora de 15 Km. 

No Quadro 8 é efetuada a caraterização das captações de água superficial AC1 e AC2. 
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Captações de 

Água 

Superficial 

Processo SILiAmb- Sistema 

Integrado de Licenciamento 

do Ambiente 

Título de Utilização de 

Recursos Hídricos 

(TURH) 

Volume 

Máximo 

Anual (m3) 

Volume 

Máximo 

Mensal (m3) 

Localização 

AC1  

Roxo 
450.10.02.01.000774.2015.RH6 

L000665.2015.RH6 

Inicio: 2015/01/19 

Validade: 2025/01/19 

Atual Atual 

Sem alteração 

2.000.000 171.700 

Futuro Futuro 

4.000.000 333.333 

AC2 

BAI 
450.10.02.01.019457.2014.RH6 

L000679.2015.RH6 

Inicio: 2015/01/19 

Validade: 2025/01/19 

3.100.000 260.200 

Atual 

X= -8,157870 

Y= 37,862190 

Futura 

X= -8,158123 

Y= 37,861983 

Quadro 8. Caraterização das Captações de água superficial AC1 e AC2 (Fonte: EIA e SILiAmb- Sistema 

Integrado de Licenciamento do Ambiente). 

 

Rejeições 

A ALMINA- Minas do Alentejo, S.A. tem Licença de Utilização de Recursos Hídricos para 5 Rejeições de Águas 

Residuais denominadas ES1, ES2, ES3, ES4 e EH1. 

Rejeições Tipo Localização 

Processo SILiAmb- Sistema 

Integrado de 

Licenciamento do 

Ambiente 

Utilização 

Volume 

Máximo 

Mensal (m3) 

ES1 ETAR de unidade 

industrial de 

extração e 

tratamento de 

minérios metálicos, 

tratando-se de 

águas residuais 

domésticas com 

origem nas 

instalações 

sanitárias e 

balneários 

Zona das 

Máquinas 

Móveis 

450.10.04.01.004234.2015.

RH6 

L004341.2015.RH6 

Inicio 2015/04/10 

Validade: 2025/04/10 

63.9 

ES2 Zona do 

Moinho 

450.10.04.01.004235.2015.

RH6 

L004342.2015.RH6 

Inicio 2015/04/10 

Validade: 2025/04/10 

82.1 

ES3 Zona de 

Feitais 

450.10.04.01.004236.2015.

RH6 

L004343.2015.RH6 

Inicio 2015/04/10 

565.8 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

33 

Rejeições Tipo Localização 

Processo SILiAmb- Sistema 

Integrado de 

Licenciamento do 

Ambiente 

Utilização 

Volume 

Máximo 

Mensal (m3) 

Validade: 2025/04/10 

ES4 Zona da 

Lavaria 

450.10.04.01.004232.2015.

RH6 

L004344.2015.RH6 

Inicio 2015/04/10 

Validade: 2025/04/10 

 

675.2 

EH1 ETAML- Estação de 

Tratamento de 

Água da Mina e da 

Lavaria, para 

efluentes industriais 

Zona da 

Lavaria 

450.10.04.01.004233.2015.

RH6 

L004340.2015.RH6 

Inicio 2015/04/10 

Validade: 2025/04/10 

438.000 

Quadro 9. Caraterização das Rejeições de Água na ALMINA (Fonte: SILiAmb- Sistema Integrado de 

Licenciamento do Ambiente). 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Foram identificados os seguintes impactes: 

• Aumento da pressão sobre as massas de água superficiais, resultante da captação de mais 2.000.000 

m3 de água superficial na Albufeira da Barragem do Roxo; 

• Aumento da pressão sobre as massas de água subterrâneas, resultante do aumento da capacidade 

de depósito de rejeitados de 16.000.000 t para 45.900.000 t, com um acréscimo de deposição de 

29.900.000 toneladas de resíduos.  

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Relativamente ao PDM de Aljustrel, e de acordo com a Planta de Ordenamento, a área do projeto insere-se 

quase exclusivamente em “Espaços de Recursos Geológicos”, incidindo o alteamento da BAI em espaço afeto 
à “Estrutura Ecológica Municipal”.  

Conforme Planta de Condicionantes, o perímetro industrial no qual se localiza o projeto abrange uma área de 

Reserva Ecológica Nacional (REN) que, contudo, não vai sofrer qualquer intervenção pelo projeto em 

avaliação. 
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5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O Relatório identifica adequadamente os instrumentos de gestão territorial – Plano Diretor Municipal de 

Aljustrel, incidentes na localização em causa, bem como as implicações que deles decorrem. Conclui, de forma 

adequada, que “no que se refere ao Ordenamento do Território, uma vez que todas as alterações incidem no 

interior do perímetro industrial da ALMINA, não se esperam impactes negativos significativos. Á área 

encontra-se quase exclusivamente em área de aproveitamento de recursos geológicos e embora existam áreas 

afetas ao regime da REN não se prevê qualquer ação/atividade nestas áreas.” Assim, conclui-se que, em 

matéria de Ordenamento do Território, não são de esperar impactes significativos, tanto na fase de 

construção como na fase de exploração.  

O Relatório efetua adequadamente o enquadramento no PROTA, referindo explicitamente a coerência e 

sintonia da intervenção com o especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base 

Económica Regional”, nomeadamente com o objetivo III.1.1 Sectores tradicionais, no âmbito do qual se refere 
que “a economia regional integra um conjunto de atividades tradicionais provenientes da exploração e 

transformação de vários recursos endógenos, como a agricultura, a pesca, a agroindústria e a indústria 

extrativa, que são suscetíveis de melhorar os seus níveis de competitividade e, desta forma, aumentar o seu 

contributo para a produção regional” e que “a competitividade e afirmação da base económica regional passa 

também pela sustentabilidade da atividade extrativa e pela intensificação da sua transformação, 

nomeadamente através do acolhimento de unidades transformadoras diretamente associadas ao 

processamento, aproveitamento dos subprodutos da transformação e ampliação de valor nos recursos 

geológicos regionais.” 

O Relatório identifica as diversas servidões e restrições de utilidade pública presentes na área do projeto, 

verificando-se que: 

• O perímetro industrial no qual se localiza o projeto abrange uma área de REN, mas a única afetação 

de REN ocorrerá em resultado da intervenção de alteamento do coroamento da albufeira BAI, com 

incidência na tipologia de REN “faixa de proteção da albufeira”, a qual se considera compatível com 
Regime Jurídico da REN, desde que seja obtida junto da APA/ARH-Alentejo a autorização 

correspondente; 

• Não se prevê a instalação de estaleiros nas áreas integradas na REN; 

• Não estão presentes áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional; 

• A ZPE de Castro Verde abrange parcialmente a área das instalações da ALMINA, pelo que terá de ser 

acautelada a pronúncia do ICNF, IP, quanto às intervenções previstas. 

Relativamente ao Ordenamento do Território, refere o EIA que o não enquadramento das ações do projeto 

nos instrumentos de gestão territorial e nas servidões e restrições só ocorrerão caso não sejam cumpridas as 

medidas de minimização propostas, nomeadamente utilização das áreas afetas ao regime da REN, se se 

verificar o corte de espécies protegidas (sobreiro, azinheiras, etc.), entre outros, especialmente na área que 

incide na ZPE associada ao alteamento da BAI. Neste fator o único impacte considerado relevante está 

relacionado com o expectável acréscimo de veículos e equipamentos na envolvente próxima, o que se 

considera improvável e não significativo, uma vez que segundo o EIA, a ALMINA dispõe de meios e recursos 

necessários ao planeamento das várias fases de execução da obra. 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 

O Relatório identifica adequadamente os instrumentos de gestão territorial incidentes na localização em 

causa, bem como as implicações que deles decorrem, constatando-se que as intervenções em causa são 

compatíveis com os mesmos, efetuando adequadamente o enquadramento no PROTA. 

Conclui-se que em matéria de Ordenamento do Território, tanto na fase de construção como na fase de 

exploração, encontra-se assegurado o cumprimento dos IGT em vigor, nomeadamente quanto às 
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intervenções que incidem na área da ZPE associada ao alteamento da BAI. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.6. SOLO E USO DO SOLO 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

As atividades avaliadas incidem na área industrial da ALMINA, pelo que o uso do solo no momento presente 

se traduz pela utilização humana a que o espaço está sujeito. Grande parte da área de estudo, que totaliza 

398 ha, incide em “Terrenos artificializados” (23,42%), “Pastagens melhoradas” (32,24%) e “Albufeiras de 
barragens” (33,98%), que correspondem a aproximadamente 90% da área de estudo. Na restante área, o uso 
do solo recai em “Agricultura” (1,67%), “Superfícies Agroflorestais” (2,78%), “Florestas” (5,81%) e “Matos” 
(0,11%). 

A caracterização do uso do solo efetuada no EIA, demonstra que grande parte da área de estudo se encontra 

inserida na classe de capacidade de uso do solo mais limitativa, onde não são suscetíveis atividades de 

utilização agrícola, pois para além de terem uma capacidade de uso do solo reduzida, tem fortes limitações 

ao nível da erosão e do escoamento superficial. Acresce ainda referir que o solo tem limitações severas para 

pastagens, matos e exploração florestal servindo essencialmente para vegetação natural ou floresta de 

proteção ou recuperação. Especificamente, as áreas correspondentes a “Pastagens melhoradas” que se 

situam junto à “BE-BAC”, sendo constituídas por vegetação herbácea natural (espontânea). 

Já as “albufeiras de barragens”, correspondentes à instalação de resíduos “BE-BAC” e à BAI, são definidas 

como “planos de água formados em bacias criadas por barragens delimitados pelo Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA).” Nestes dois projetos, que incidem exclusivamente no interior do limite industrial da 

ALMINA, prevê-se um volume de solo de empréstimo para a construção dos maciços estabilizadores e núcleo 

da instalação, cuja origem fica dentro da área industrial avaliada neste estudo. Para o alteamento da “BE-

BAC”, prevê-se um volume considerável de solo de empréstimo de cerca de 1.865.342 m3. Relativamente ao 

alteamento da BAI prevê-se um volume de solo, consideravelmente menor, de cerca de 11.200 m3.  

Não sendo a “BE-BAC” e a BAI projetos novos, uma vez que se tratam de infraestruturas já existentes, a 

alteração do uso atual do solo para os alteamentos prende-se essencialmente com o aumento da área alagada 

e pelo volume de empréstimo de solos necessário para o processo construtivo. 

De acordo com a carta de ocupação de solos as áreas das manchas de empréstimo incidem em áreas 

classificadas como “Pastagens melhoradas” e “Superfícies Agroflorestais de Sobreiro”. 

As áreas das manchas de empréstimo classificadas como “Pastagens melhoradas” serão na sua quase 
totalidade alagadas, com exceção da mancha de empréstimo H, que inclui também uma área classificada 

como “Superfícies Agroflorestais de Sobreiro”, referindo o EIA que no local existem azinheiras e não sobreiros. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Espera-se um impacte neste âmbito essencialmente associado à fase de construção em termos de 

movimentação de solos, decapagem e remoção da vegetação. E ainda a eliminação/destruição de horizontes 

pedológicos por alagamento. 

É também de salientar que os dois estaleiros de apoio previstos encontram-se dentro do limite industrial da 

ALMINA em zonas já intervencionadas e destinadas para esse efeito. 
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Fase de Construção 

Os impactes potenciais expectáveis durante a fase de construção são causados pela movimentação e 

deposição de terras resultantes da escavação e com a inutilização da faixa de solos necessárias para a 

execução das obras, nomeadamente a eliminação/destruição de horizontes pedológicos originada pela 

necessidade de empréstimo de solos, decapagem da camada superior dos solos, ocupação pelo estaleiro e 

estruturas de apoio à obra, compactação dos solos e erosão, existindo ainda risco de contaminação física e 

química causada pela mobilização da maquinaria e veículos. 

As ações de empréstimo de solos e o aumento da área alagada em ambos os alteamentos a executar resultam 

na eliminação/destruição dos horizontes pedológicos das áreas de empréstimo utilizadas. Além disto, 

também se registará alteração do uso do solo e perda de horizontes pedológicos, sendo este impacte mais 

significativo no alteamento da “BE-BAC”. Estes impactes consideram-se, negativos, diretos, de magnitude 

crítica e, desta forma, significativos. Na fase de construção do alteamento da BAI este impacte considera-se 

de menor magnitude e significância, tanto pelo volume de empréstimo muito inferior, como pela tipologia de 

área afetada (“Terrenos artificializados”). 

Os trabalhos relativos à construção dos projetos são passíveis de afetar negativamente a capacidade de uso 

do solo. As infraestruturas, com movimentação de veículos e equipamentos, e a impermeabilização gradual 

de áreas durante os trabalhos de construção alterarão de forma permanente a capacidade produtiva dos 

solos. No entanto, e como já foi referido, os solos em causa apresentam uma reduzida capacidade agrícola. 

O processo de remoção de vegetação deixará o solo desprotegido o que, associado à área prevista para a 

intervenção, terá associado um impacte negativo, direto, mas de magnitude reduzida (dado o grau de 

afetação e extensão) e, desta forma, pouco significativo. 

Muito embora não se preveja que a movimentação de solos venha a afetar exemplares de espécies 

protegidas, como o sobreiro, considera-se que a acontecer o impacte será negativo, direto, embora de 

magnitude reduzida dado o grau de afetação e respetiva expressão espacial. 

A ocupação do solo pelos dois estaleiros e estruturas de apoio à obra ocorrerá em zonas já intervencionadas 

dentro do complexo industrial, considerando-se os impactes resultantes da ocupação, compactação, 

contaminação e degradação dos solos como certos, de curto prazo e diretos, embora de magnitude reduzida 

e pouco significativos, dada a reduzida capacidade de uso dos solos presentes na zona de ocupação definida 

para os estaleiros. 

Não se prevê a necessidade de abertura de acessos às zonas de obra. Assim, pela utilização dos caminhos de 

acesso atualmente existentes consideram-se impactes negativos, diretos de magnitude reduzida, reversíveis, 

muito embora ocorram alterações nas características do solo, conduzindo à compactação deste, alterando as 

condições naturais de permeabilidade dos e solos consequentemente, levando ao aumento de fenómenos 

erosivos. 

O risco de contaminação dos solos através de derrames de substâncias utilizadas em obra tais como óleos, 

combustíveis, entre outros, poderá ocorrer pela movimentação e operação de veículos e equipamentos que 

poderão causar contaminações pontuais. 

Este impacte classifica-se como negativo, direto, de magnitude e significância variáveis em função da 

quantidade e natureza do produto derramado, bem como reversível pela adoção das devidas medidas de 

contenção do derrame e descontaminação do solo. 

 

Fase de Exploração 

No que diz respeito ao uso do solo, o aumento da capacidade produtiva de tratamento não irá causar 

impactes adicionais durante a fase de exploração, já que as alterações associadas incidem em áreas já 

intervencionadas.  
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É de referir que nos últimos cinco anos, existiram alterações relacionadas com o processo industrial nas zonas 

da Lavaria e de Feitais, nomeadamente nas células de flutuação, subestações elétricas, espessamento 

primário, linha de transferência, central de pasta, moagem e estação de tratamento de água. 

Para além do referido, foram ainda efetuadas alterações no Complexo Industrial que tiveram como objetivos 

beneficiar os espaços de apoio à atividade, tais como: escritórios, balneários, parque de resíduos e medidas 

de minimização para o controlo da dispersão de poeiras. Tal traduziu-se na restruturação do edificado, sendo 

os impactes associados causados pela impermeabilização do terreno, resultando na alteração das condições 

naturais de drenagem, efetuaram-se sobretudo nas zonas da Lavaria e em Feitais, com incrementos no 

edificado que ascendem a 27 e 42,5% respetivamente. 

Sendo as alterações/restruturações efetuadas em áreas já intervencionadas, os impactes, apesar de 

negativos, consideram-se pouco significativos e de magnitude reduzida, uma vez que a percentagem de 

terreno impermeabilizado é reduzida. A este respeito, é de referir que as áreas em construção representam 

2,55% dos solos presentes na área de estudo. 

Os impactes decorrentes dos projetos de alteamento da “BE-BAC” e da BAI prendem-se essencialmente com 

as ações de movimentação de solos necessárias na fase de construção. Na fase de exploração, e apenas para 

o caso da “BE-BAC” existe o risco de contaminação física e química associado a danos nas estruturas que 
poderão levar a derrames de substâncias perigosas, especialmente em caso de colapso desta infraestrutura, 

ou a eventuais ruturas de tubagens de transporte de efluentes e rejeitados, com consequente libertação de 

quantidades elevadas de águas contaminadas com rejeitados, para além de colocar em risco vidas humanas 

e respetivos bens. Contudo, estes impactes não são avaliados neste fator. 

Por sua vez, e decorrente de atividades de manutenção poderão ocorrer pequenos derrames, não se 

esperando impactes negativos significativos neste sentido, caso essas contaminações pontuais, sejam 

contidas e adotadas e implementadas as devidas técnicas de descontaminação. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Os impactes negativos associados ao uso do solo são minorados pelo facto de o projeto ocorrer numa área já 

intervencionada no interior da área industrial da ALMINA. Dentro da área disponível, que não é suscetível de 

utilização agrícola, a capacidade do uso do solo, assenta essencialmente nas classes de solo mais limitativas.  

Os impactes negativos de maior significância decorrem essencialmente da necessidade de obter empréstimo 

de solos, traduzindo-se na movimentação e deposição de terras resultantes da escavação e com a inutilização 

da faixa de solos necessárias para a execução das obras. Tal implica ainda a ocupação de solos pelo estaleiro 

e estruturas de apoio à obra, existindo risco de contaminação do solo causada pela quer pela movimentação 

de máquinas e veículos quer por potencial acidente. 

Face ao referido, os impactes negativos referentes às áreas ocupação consideram-se pouco significativos, e 

poderão ser minimizados pelas medidas constantes deste parecer. Contudo, muito embora a sua 

probabilidade de ocorrência seja diminuta, a ocorrência de um grande acidente na instalação de resíduos 

“BE-BAC” não poderá ser desprezável, sendo considerado um impacte (muito) significativo, e com elevada 
expressão em termos do uso do solo a jusante desta infraestrutura. 

Por conseguinte, os impactes negativos significativos identificados podem ser minimizados através da 

implementação das medidas preconizadas. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 
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5.7. QUALIDADE DO AR 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto foi realizada através da avaliação dos níveis de 

concentração dos principais poluentes atmosféricos associados ao funcionamento da ALMINA, tendo em 

consideração os dados obtidos na monitorização realizada pela CCDR-Alentejo, entre 29 de setembro de 2015 

e 11 de outubro de 2016, no Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel. Nesta fase foi igualmente efetuada 

uma caracterização da topografia e das condições meteorológicas típicas locais, com influência ao nível da 

dispersão de poluentes atmosféricos. 

Os valores obtidos foram comparados com os valores limite estipulados, para proteção da saúde humana, no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro de 2010, na sua redação atual, para avaliação do impacte do 

projeto. Para além desta comparação, foi também efetuado o enquadramento dos valores estimados face 

aos limiares inferior e superior de avaliação (LIA e LSA), definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação 

atual, de forma a definir o plano de monitorização de qualidade do ar adequado à situação em análise. 

De acordo com os resultados obtidos e constantes no EIA, verificou-se, durante o período de amostragem, o 

cumprimento dos valores limite estipulados na legislação para as PM10, tanto em termos diários, como em 

termos anuais. Observou-se, ainda, que o valor máximo mais elevado foi registado num dia de ocorrência de 

um evento natural de transporte de partículas provenientes dos desertos do norte de África.  

Ao nível das PM2,5 verificou-se que os valores obtidos foram bastante baixos, garantindo assim o cumprimento 

do valor limite anual estabelecido na legislação. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo em conta os parâmetros definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, a escolha dos 

poluentes a avaliar no âmbito deste estudo teve em consideração os parâmetros mais representativos da 

qualidade do ar da situação em causa. Atendendo a que a ALMINA extrai e processa minérios de cobre (Cu), 

zinco (Zn) e chumbo (Pb), no âmbito deste estudo foram considerados os parâmetros: PM10, PM2,5 e Pb. 

Embora os parâmetros cobre e zinco, não estejam enquadrados na legislação Portuguesa, foram os mesmos 

considerados no Programa de Monitorização e os respetivos valores analisados de face aos valores de 

referência do Ontario’s Ambient Air Quality Criteria (OAAQC).  

O alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e o alteamento da barragem de água industrial (BAI), não 

promovem impactes na qualidade do ar durante a fase de exploração, apenas geram impactes temporários 

durante a fase de construção. Assim, na fase de exploração estes projetos não foram considerados, tendo 

sido apenas considerada toda a atividade referente à área industrial da ALMINA.  

Na fase de construção, dado o carácter temporário das atividades de construção foi efetuada uma avaliação 

qualitativa dos impactes na qualidade do ar, apresentando-se a relação entre as atividades previstas a 

desenvolver e os principais poluentes associados, tendo em conta os projetos em análise no presente estudo. 

Nesta fase apenas foram considerados os projetos suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante 

a fase de construção. 

O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e na envolvente da via 

de acesso à(s) obra(s).  

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos camiões e maquinaria usada em obra é negativo, 

direto, certo, local (pode ser regional no caso do transporte de materiais), curto prazo, temporário, reversível, 

de magnitude reduzida e pouco significativo.  

O impacte devido à ressuspensão de partículas nas vias não pavimentadas é negativo, direto, certo, local, 

curto prazo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.  
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O impacte devido à emissão difusa de partículas pela movimentação de solos é negativo, direto, certo, local, 

imediato, temporário, reversível, de magnitude média e significativo. 

Na fase de exploração, e para avaliar os impactes decorrentes desta foram realizadas as seguintes ações: 

• Identificação das atividades com impactes na qualidade do ar, nomeadamente, as atividades que se 

desenvolvem na área industrial da Lavaria (principalmente na Unidade Lavaria e Britagem de 

Superfície);  

• Quantificação das emissões dos poluentes considerados relevantes associados ao funcionamento da 

instalação;  

• Modelação da dispersão atmosférica dos poluentes inventariados, para um ano meteorológico 

completo (2017), validado face à Normal Climatológica de Alvalade do Sado (1971-2000);  

• Comparação dos resultados obtidos com os valores limite de qualidade do ar e limiares inferiores e 

superiores de avaliação dos poluentes PM10, PM2,5 e Pb definidos na legislação nacional.  

A ALMINA localiza-se em Aljustrel, sendo a envolvente próxima à instalação constituída maioritariamente por 

zonas habitacionais, mas também por zonas industriais/comerciais, embora com uma dimensão menor. A 

área definida para aplicação do modelo (Figura 126 do EIA) foi desenhada tendo em conta os seguintes 

critérios:  

• Posicionamento da instalação em zona central do domínio em estudo;  

• Topografia da envolvente;  

• Localização de recetores sensíveis.  

Foram ainda consideradas no estudo as emissões de PM10, PM2,5 e Pb associadas às fontes emissoras das 

instalações da ALMINA, tendo em conta as características de funcionamento atuais e futuras da exploração.  

Das atividades previstas desenvolver na instalação, apenas as da área industrial da Lavaria são suscetíveis de 

promover emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de exploração.  

Os restantes projetos, alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e alteamento da BAI, apenas geram 
emissões de poluentes atmosféricos durante a fase de construção. 

Para além das emissões associadas ao funcionamento da ALMINA e do tráfego rodoviário (externo e exclusivo 

da ALMINA) foram também consideradas as emissões de PM10 associadas a outras unidades industriais 

existentes na área em estudo, como a Orica Mining Services Portugal, S.A. 

Foi ainda considerado um valor de fundo, representativo do local em estudo, determinado a partir da média 

dos valores horários registados, entre 2012 e 2018, nas estações rurais de fundo de Terena e Cerro. Assim, 

para as PM10 e PM2,5 foram considerados os valores de fundo de 17,4 μg/m3 e 9,0 μg/m3, respetivamente. 

Para o Pb não foi possível efetuar a caracterização em termos de concentrações medidas em ar ambiente, 

uma vez que este poluente não é medido nas estações de Terena e de Cerro.  

O processo de extração do minério, desenvolvido no subterrâneo (jazigos de Feitais e Moinho), gera emissões 

de poluentes atmosféricos, com destaque para as PM10, associadas à furação e à utilização de explosivos, bem 

como ao funcionamento dos equipamentos de apoio. Neste processo não foi possível considerar as emissões 

de PM2,5, tendo em conta que não existe um fator de emissão disponível e dado que as PM10 correspondem 

à fração de material particulado com maior relevo nesta fase.  

As emissões inerentes à atividade de desmonte foram determinadas considerando a capacidade de extração 

de 7 milhões de toneladas por ano e seguindo o procedimento estabelecido no capítulo 11.19.2: Crushed 

Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, do AP42 da EPA (Environmental Protection Agency). Foi 

considerado o fator de emissão de PM10 que se encontra na Tabela 11.19.2-1 do referido documento, para a 

atividade wet drilling – unfragmented stone. 

O material extraído sofre ainda uma britagem primária no subterrâneo. Para a contabilização das emissões 

de PM10 provenientes desta atividade recorreu-se à metodologia definida no capítulo 11.24 do AP42 da 
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EPA13, tendo sido considerada uma média dos fatores de emissão de PM10 presentes na Tabela 11-24-1 do 

documento mencionado, para a atividade primary crushing, para low-moisture e hight-moisture.  

Uma vez que as atividades descritas anteriormente (desmonte e britagem primária) são desenvolvidas no 

interior das minas de Feitais e de Moinho (subterrâneo/saídas de ar), as emissões de PM10 que chegam à 

superfície são residuais, tendo sido contabilizadas apenas 5% das emissões totais calculadas. Considerou-se 

também que os 5% assumidos permitem ainda colmatar as lacunas de informação existentes ao nível das 

emissões associadas à utilização dos explosivos e ao funcionamento dos equipamentos de apoio.  

Ao chegar à superfície, através de tapetes transportadores, o minério é depositado no stockpile 1, ou enviado 

diretamente para a britagem fina. Quando o material é previamente armazenado no stockpile 1, é depois 

removido com auxílio de pás carregadoras para um tapete transportador que faz a ligação à estação de 

britagem fina. 

De seguida, seguem-se as estações de britagem e de crivagem. A estação de britagem fina é composta por 

britadores cónicos, em estágio terciário, e ainda duas estações de crivagem para classificação do minério por 

calibres.  

A contabilização das emissões associadas aos processos de britagem terciária teve por base o procedimento 

estabelecido no capítulo 11.24 do AP42 da EPA17, tendo sido considerada uma média dos fatores de emissão 

de PM10 presentes na Tabela 11.24-1 do documento mencionado, para a atividade tertiary crushing, para low-

moisture e high-moisture. Para esta atividade apenas foram consideradas as emissões de PM10, uma vez que 

não existe fator de emissão definido para as PM2,5. As emissões associadas à atividade de crivagem foram 

determinadas de acordo com o procedimento estabelecido no capítulo 11.19.2 do AP42 da EPA18, tendo sido 

estabelecido o fator de emissão de PM10 que se encontra na Tabela 11.19.2-1 do presente documento, para 

a atividade screening. Apesar de não existir um fator de emissão de PM2,5 específico para esta atividade, foi 

aplicada a mesma relação PM2,5/PM10 que a verificada para a atividade screening controlled, disponível no 

referido documento.  

Não foram contabilizadas as emissões associadas ao funcionamento dos britadores e dos crivos, uma vez que 

são equipamentos elétricos.  

Após o processo de fragmentação do minério, este é transportado para o stockpile 2. No entanto, não foram 

contempladas as emissões associadas ao armazenamento de minério neste stockpile, tendo em conta que o 

edifício se encontra totalmente encapsulado, minimizando a dispersão de PM10/PM2,5 para o exterior. É a 

partir do stockpile 2 que a lavaria é alimentada, através de tapetes transportadores.  

Assim, para o processo de britagem secundária e terciária, tal como para a crivagem, devido às medidas de 

minimização implementadas, nomeadamente, melhorias nos edifícios da britagem (cortinas em vários 

pontos, encapsulamento dos edifícios dos moinhos cónicos), apenas foram contabilizadas 10% das emissões 

totais calculadas. 

O processo de tratamento do minério, na lavaria, passa por diversos estágios, nomeadamente: moagem, 

flutuação e remoagem, espessamento e filtração.  

Foi considerado que os processos de moagem, flutuação e remoagem, espessamento e filtração não têm 

emissões significativas associadas, pelo facto de serem desenvolvidas totalmente em meio húmido, não 

sendo por isso contabilizadas neste estudo.  

Para o transporte do minério, ao longo das diversas etapas, existem tapetes transportadores, para o qual 

também é necessário contabilizar as emissões associadas. O procedimento de cálculo das emissões teve por 

base o capítulo 11.24, do AP42 da EPA19, tendo sido considerada uma média dos fatores de emissão de PM10 

presentes na Tabela 11.24-1 do documento mencionado, para a atividade material handling and transfer – 

all minerals except bauxite, para low-moisture e high-moisture. Para esta atividade apenas foram 

consideradas as emissões de PM10, uma vez que não existe fator de emissão disponível para as PM2,5. 
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De acordo com os resultados obtidos no estudo de dispersão, tanto para o Cenário Cumulativo (contempla 

as emissões associadas ao funcionamento da ALMINA e as restantes fontes emissoras existentes no domínio 

em estudo, nomeadamente da instalação industrial Orica Mining Services Portugal, S.A. e do tráfego 

rodoviário das principais vias existentes no domínio (tráfego externo à ALMINA) como para o Cenário ALMINA 

(contempla as emissões associadas ao funcionamento exclusivo da ALMINA, incluindo as atividades de 

extração, transporte, manuseamento, transferência e processamento de material e do tráfego rodoviário da 

ALMINA nas principais vias de acesso e vias internas), verifica-se que nas áreas de armazenamento e 

processamento de minério, i.e., dentro ou na proximidade direta da área industrial da Lavaria, o poluente 

PM10, tanto em termos diários como em termos anuais, encontra-se acima dos limites legais. Ainda assim, 

importa salientar, que não ocorre afetação nem do conjunto da Vila de Aljustrel, nem dos recetores sensíveis 

avaliados no presente estudo.  

Para as PM2,5 e para o chumbo (Pb) verifica-se o cumprimento dos valores limites anuais legislados em todo 

o domínio em estudo. Para o Pb, os valores estimados estão apenas associados às emissões provenientes do 

tráfego rodoviário (externo e da ALMINA, consoante o cenário em análise), uma vez que para as atividades 

mineiras desenvolvidas na ALMINA, não existem fatores de emissão publicados em documentos de 

referência. Importa ressalvar que qualquer modelação efetuada para outros metais, para além do Pb, devido 

à limitação existente em termos de fatores de emissão disponíveis para as atividades mineiras, iria ser 

representativa da contribuição residual do tráfego rodoviário para os valores de concentração em ar 

ambiente.  

Tendo em consideração que a atividade mineira da ALMINA tem uma elevada influência nos níveis de 

concentração estimados, com exceção do Pb, que apenas reflete a influência do tráfego rodoviário, conforme 

já mencionado, não se verificam diferenças significativas entre os dois cenários de emissão avaliados (Cenário 

Cumulativo e Cenário ALMINA).  

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que, relativamente à qualidade do ar, o cumprimento das medidas de minimização para as fases 

de construção e exploração e a execução do plano de monitorização constante neste parecer permite 

minimizar os impactes negativos expectáveis. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.8. AMBIENTE SONORO 

Relativamente ao Ambiente Sonoro e às Vibrações, os elementos apresentados inicialmente pelo proponente 
consideraram-se insuficientemente esclarecedores, pelo que foi apresentada no âmbito do Aditamento ao 
EIA informação complementar para estes fatores ambientais. Como se considerou que a informação prestada 
ainda não era suficiente esclarecedora, o proponente apresentou os necessários Elementos complementares. 
A avaliação contempla a globalidade dos elementos facultados. 

Após uma descrição mais genérica das ações associadas ao desenvolvimento da sua atividade, o proponente 

apresentou um estudo específico de Ruído (Ambiente Sonoro) que inclui uma descrição da atividade da 

ALMINA com um foco específico na localização e na emissão sonora dos diferentes equipamentos utilizados. 

Nesse estudo localizam-se espacialmente os principais jazigos, instalações e atividades que se desenrolam 

parcialmente a céu aberto (superficiais) e também no subsolo (subterrâneas), conforme se pode observar 

na Figura 2 . 
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Figura 2. Enquadramento da ALMINA e a localização das suas principais instalações e atividades. 

Fonte: Aditamento ao EIA – Anexo 21. Estudos e mapas de ruído complementares para EIA de 

Atualização das Capacidades instaladas da ALMINA, em Aljustrel - Descritor Ruído, 2020 

 

Como se constata, da área de concessão fazem parte cinco jazigos: Moinho, Feitais, Algares, Estação e São 

João. Para efeitos da presente avaliação, e atualmente em exploração, apenas se consideram os jazigos do 

Moinho e de Feitais e as instalações associadas à Lavaria, que se podem observar na Figura 3 e na Figura 4. 

 

Figura 3. Atividades e instalações associadas à Área Industrial de Feitais. Fonte: Aditamento ao EIA – 

Anexo 21. Estudos e mapas de ruído complementares para EIA de Atualização das Capacidades 

instaladas da ALMINA, em Aljustrel - Descritor Ruído, 2020 
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Figura 4. Atividades desenvolvidas na Área Industrial da Lavaria. Fonte: Aditamento ao EIA – Anexo 
21. Estudos e mapas de ruído complementares para EIA de Atualização das Capacidades instaladas 

da ALMINA, em Aljustrel - Descritor Ruído, 2020 
 

De entre as atividades a desenvolver, com repercussões ao nível do ruído ambiente, destacam-se as relativas ao 

desenvolvimento subterrâneo que é efetuado nos jazigos do Moinho e de Feitais, que se passam a elencar: 

• Desenvolvimento de galerias de acesso à zona mineralizada; 

• Preparação e desmonte das câmaras recorrendo a furação e à utilização de explosivos; 

• Transporte do minério até à instalação de britagem primária; 

• Sistema de ventilação das atividades subterrâneas, ao qual estão acopladas chaminés de extração e 

insuflação que se transcrevem do quadro 21 do EIA, 2020; 

 

 

Quadro 10. Sistemas de ventilação das atividades subterrâneas (Fonte: EIA) 

 

• Extração do minério; 

• Transporte do minério extraído até à superfície (silo) através de tapetes transportadores. 
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Acrescem as atividades que decorrem à superfície, no perímetro das suas instalações, como: 

• Transporte do minério em tapete transportador entre o stockpile 1 e a unidade de britagem fina; 

• Britagem de superfície; 

• Lavaria industrial que inclui um moinho primário, um moinho secundário e um moinho terciário; 

• Sistema de despoeiramento com aspiração no edifício dos crivos na britagem de superfície. Este 

sistema é composto por: 1 ventilador de captação de poeiras, 2 ciclones, 1 filtro de cartuchos, conduta 

de aspiração com uma extensão de aproximadamente 110 metros; 

• Central de betão e central de pasta. 

O enfoque mais direcionado para o Ambiente Sonoro será detalhado em ponto próprio, no âmbito da 

avaliação de impactes, uma vez que são apresentados elementos correspondentes às emissões sonoras, tanto 

no Formulário de Licenciamento LUA (capítulo VII-Ruído, Quadro Q36) como no resultado da Simulação LUA 

efetuada pelo proponente (questão P05088 - A alteração em causa tem implicações nos recursos naturais, 

nomeadamente, recursos geológicos, recursos hídricos, ar, ruído, recursos biológicos, entre outros? à qual o 

proponente respondeu Sim) e, ainda, no estudo específico de caracterização de fontes sonoras, no âmbito do 

qual procederam à criação de fichas individuais de emissão sonora. 

Adicionalmente, são, ainda, referidas as movimentações associadas ao tráfego relativo ao transporte de 

pessoal, matérias-primas e produto acabado, não só nas vias envolventes mais próximas, mas também 

naquelas que permitem alcançar as vias de grande fluxo, (ver Figura 5). Salienta-se que apesar de existir um 

ramal ferroviário (Ramal de Aljustrel) junto do jazigo de Feitais, atualmente, este está desativado. 

 

 

Figura 5. Rede Rodoferroviária na área envolvente. (Fonte: Parecer da IP, 2021) 
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No EIA e elemento adicionais são apresentados quadros resumos com o volume de tráfego médio, interno e 

externo, à ALMINA. Em relação ao tráfego externo, repartido por períodos do dia e tipo de veículo, os valores 

utilizados reportam-se a 2012, não tendo sido feita qualquer validação dos mesmos para o momento atual 

(2021), assumindo o proponente que “continuam a ser representativos do tráfego atual”. Foi apresentada 
uma estimativa do tráfego futuro, tanto para o tráfego associado à ALMINA, como para o tráfego externo à 

ALMINA. O resumo dessas estimativas apresenta-se no Quadro 11, salientando-se a lilás as vias (em período 

diurno) em que se espera um acréscimo de tráfego e a rosa as vias (em período noturno) em que se estima 

uma redução do tráfego em circulação. 

 

  Diurno (07h:00 às 20h:00) Entardecer (20h:00 às 23h:00) Noturno (23h:00 às 07h:00) 

Situação Atual Situação 

Futura 

Situação Atual Situação 

Futura 

Situação 

Atual 

Situação Futura 

TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P 

Via 1 6 55,7 9 66,4 0 0 0 0 14 64,3 3 74,4 

Via 2 105 11,6 107 12,7 70 10 70 10 26 21,6 13 9,5 

Via 3 105 10,8 106 11,5 23 30 23 30 29 12,3 13 5,8 

Via 4 1 21 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via 

5.1 

191 4,4 192 4,8 43 11,7 43 11,7 32 17,5 16 17,3 

Via 

5.2 

91 7 92 7,8 20 14,8 20 14,8 31 11,5 15 5 

Via 6 68 10 68 10 16 31 16 31 7 0 7 0 

Via 7 85 6 85 6 20 15 20 15 15 0 15 0 

Via 8 96 7 96 7 23 22 23 22 16 13 16 13 

Via 9 113 5 113 5 29 17 29 17 30 7 30 7 

Via 10 84 1 84 1 21 5 21 5 16 0 16 0 

Via 11 208 0 208 0 50 2 50 2 30 0 30 0 

Via 12 368 2,3 369 2,5 85 5,9 85 5,9 55 10,1 39 7,1 

Via 13 228 2,8 229 3,2 53 7,6 53 7,6 47 11,8 31 8,9 

Via 14 355 2,1 356 2,3 83 6 83 6 66 8,4 50 5,5 

Via 15 346 6,7 347 7 83 18,1 83 18,1 81 6,8 65 4,2 
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  Diurno (07h:00 às 20h:00) Entardecer (20h:00 às 23h:00) Noturno (23h:00 às 07h:00) 

Situação Atual Situação 

Futura 

Situação Atual Situação 

Futura 

Situação 

Atual 

Situação Futura 

TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P TMH %P 

Via 16 235 4,4 236 4,7 55 10,9 55 10,9 54 6,5 38 2 

Via 17 183 5,6 184 6,1 42 14,3 42 14,3 40 8,9 24 3,1 

Via 18 197 3 197 3 45 8,9 45 8,9 12 0 12 0 

Quadro 11. Volume de tráfego médio horário (ligeiros e pesados) combinado (ALMINA e externo à 

ALMINA) nas várias vias. Fonte: Quadro 22 - Aditamento ao EIA, 2020. 

O tráfego da ALMINA apenas circula na via 2, via 3, via 5.1, via 5.2, via 12 e via 17, durante o período das 

06h00 às 17h00 (períodos diurno e noturno). Nas restantes vias (via 6 a via 11 e via 18) não há influência do 

tráfego da ALMINA. 

 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O enquadramento legal considerado é o adequado e contempla o cumprimento das diversas disposições do 

Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente: 

• Critério de Exposição Máxima (Valor Limite de Exposição)  

o Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

o Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); 

o Zonas ainda não classificadas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

• Critério de Incomodidade: 

o Período diurno: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído particular ≤ 5 dB(A); 

o Período do entardecer: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído residual ≤ 4 dB(A) 

o Período noturno: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído residual ≤ 3 dB(A) 

A constante D não é aplicável uma vez que o período de laboração da ALMINA é de 24h. 

Sempre que existam componente tonais e/ou impulsivas deverão ser consideradas as respetivas constantes 

na avaliação do cumprimento desta disposição legal. 

Sempre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior seja igual ou inferior a 45 dB(A), não se 

aplicará nenhum dos critérios anteriormente mencionados. 

Tendo sido questionada a validade e adequação do estudo inicial, o proponente optou pela realização de um 

novo estudo, entregue com os Elementos Adicionais, que substituiu o anteriormente disponibilizado. 

Em relação à classificação do território, segundo o mencionado no PDM de Aljustrel, a zona envolvente das 

diversas instalações da ALMINA, segundo o tipo de recetores que engloba, apresenta diversas classificações 

como Zona Sensível e como Zona Mista. Salienta-se que apenas as áreas urbanas foram objeto de 

classificação. É ainda apresentado um extrato da Carta de Conflitos na zona envolvente, segundo o qual se 

pode constatar que, à data da sua elaboração, as principais fontes de conflito eram as vias rodoviárias e, 

aparentemente, apenas uma das fontes fixas associadas à laboração da ALMINA. 
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Da informação cartográfica facultada e recolhida, apresenta-se na Figura 6 a localização das fontes sonoras 

mais relevantes, assim como a identificação das Zonas Mistas e Zonas Sensíveis aprovadas no PDM de 

Aljustrel e a localização dos 5 pontos de medição de ruído para caracterização da situação atual. 

 

 

Figura 6. Localização das fontes sonoras mais relevantes, segundo a informação fornecida pelo 
proponente. 

 

As medições decorreram nos dias 2, 3, 4, 14, 15 e 16 de setembro de 2020, e nos dias 6, 7, 8, 27, 28 e 29 de 

outubro de 2020, numa altura em que a ALMINA reconhece e declara que a sua atividade estava a decorrer 

em condições correntes de laboração, não considerando que o exercício da sua atividade estivesse afetado 

pelo atual estado de pandemia. Nesse contexto, as avaliações efetuadas constituirão um ponto de partida 

aceitável para esta avaliação. 

Os recetores onde se realizaram as referidas medições, repartem-se segundo o que consideraram ser a área 

de influência de duas zonas de extração inseridas nos limites da área de concessão da ALMINA (ver Figura 6): 

• Zona da Lavaria 

o P1-Lavaria; 

o P2-Lavaria. 

• Zona de Feitais 

o P1-Feitais; 

o P2-Feitais; 

o P3-Feitais. 

A descrição sumária desses pontos, assim como o resultado obtido das ações de caracterização do ruído 

ambiente e do cumprimento das imposições legais nas condições atuais, encontra-se no Quadro 12. 
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Como se pode constatar todos os pontos foram objeto de medição de ruído na situação de atividade, o 

mesmo não acontecendo na situação de paragem da atividade, que apenas foi medida quando a situação 

com atividade (ruído ambiente) ultrapassou os 45 dB(A). 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que em nenhuma situação são infringidos os valores limite de 

exposição para a correspondente classificação como Zona Mista ou como Zona Sensível. 

Quanto ao Critério de Incomodidade, apesar de nas situações avaliadas se estar a cumprir o referido critério, 

constata-se que se está no limite superior do mesmo pelo que será de manter a monitorização de todos os 

locais e assegurar que não se verifica, posteriormente, o incumprimento do mesmo. 

 

Local de medição Tipo de 
recetor 

Distância aproximada ao projeto (m) Ld  Le Ln Lden Ln 

Lavaria 

P1 

 

Centro de 3ª 
idade 
(Zona 
Sensível) 

Percetível o funcionamento da 
instalação em análise.  
Segundo os registos da monitorização 
em contínuo do dia 7-10-2020, pelas 
19h ocorreu um evento atípico que não 
foi identificado na informação 
prestada (supõe-se que possa estar 
associado a uma detonação próxima). 

45.7 47.6 41.7 

50 42 

45.5 48.2 44.8 

46.6 47.6 38.9 

48.6 47.6 39.1 

47 48 42 

Ruído residual composto pela 
passagem esporádica de veículos nos 
acessos locais, atividades relacionadas 
com lar de idosos, atividades e vozes 
de moradores e transeuntes na via 
pública, existe ainda contribuição 
pontual de ruído de origem animal 
(pássaros, cães). 

41,3 44,1 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

  

42.2 43.4 

42 

 = 5 

44 

 = 4 

P2 

 

Zona 
habitacional: 
Bairro de 
São João 
(Zona Mista) 

Percetível o funcionamento da 
instalação em análise.  

41.2 40.9 37.7 

45 36 

44.1 40.5 36.4 

41.8 43.7 34.4 

42.6 41.0 35.7 

42 41 36 
Ruído residual composto pelo tráfego 
rodoviário local, atividades e vozes de 
moradores. Existe ainda contribuição 
pontual de ruído de origem animal 
(pássaros, cães). 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

  

Feitais 

P1 

 

Conjunto 
diversificado 
de recetores 
sensíveis na 
zona central 
de Aljustrel, 
na Rua 
Fialho de 
Almeida, a 
cerca de 850 
m da 
instalação 
da ALMINA. 
(Zona Mista) 

Não é percetível o funcionamento da 
instalação em análise.  

44.5 39.5 44.4 

49 43 
39.8 43.0 (+3) 39.6 

40.7 (+3) 42.8 43.2 (+3) 

43 44 44 
Ruído residual composto pelo tráfego 
rodoviário local, atividades e vozes de 
moradores e transeuntes. Existe ainda 
contribuição pontual de ruído de 
origem animal (pássaros, cães). 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 
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Local de medição Tipo de 
recetor 

Distância aproximada ao projeto (m) Ld  Le Ln Lden Ln 

P2 

 

 

conjunto 
diversificado 
de recetores 
sensíveis na 
zona central 
de Aljustrel, 
na Rua 
Fialho de 
Almeida, a 
cerca de 850 
m da 
instalação 
da ALMINA 
em Feitais. 
(Zona Mista) 

Não é percetível o funcionamento da 
instalação em análise.  

42.4 46.5 40.3 

48 40 

42.2 41.1 40.5 

47.4  40.0 

46  38.2 

45 45 40 
Ruído residual composto pelo tráfego 
rodoviário local, atividades e vozes de 
moradores e transeuntes. Existe ainda 
contribuição pontual de ruído de 
origem animal (pássaros, cães). 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

  

P3 

 

conjunto 
diversificado 
de recetores 
sensíveis, na 
Av. 1º de 
Maio, a 
cerca de 200 
m da 
instalação 
da ALMINA 
em Feitais. 
(Zona Mista) 

Percetível o funcionamento da 
instalação em análise.  

59.5 53.0 40.9 (+3) 

58 42 

60.1 51.8 43.7 (+3) 

58.7 52.6 39.9 (+3) 

60.4 54.5 42.1 (+3) 

60 53 45 
Ruído residual composto pelo tráfego 
rodoviário local, atividades e vozes de 
moradores, transeuntes e clientes do 
restaurante local. Existe ainda 
contribuição pontual de ruído de 
origem animal (pássaros, cães). 

  Não foi 
realizada 
medição 
de ruído. 

  

57.2 49.5 

55.8 52.1 

55.9 49.4 

56 

 = 4 

50 

 = 3 

Quadro 12. Pontos de medição de ruído para caracterização da situação atual  

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A informação inicial teve de ser complementada com um estudo adequado à fase do projeto e, em sede da 

entrega de Elementos Adicionais ao EIA, foi apresentado um estudo sobre a avaliação de impactes no 

Ambiente Sonoro decorrente das ações de construção e exploração.  

Em fase de exploração, os potenciais impactes serão os decorrentes do aumento das capacidades instaladas 

da ALMINA, para os quais não se prevê a instalação de novas fontes de ruído fixas à superfície, ou alteração 

dos horários de funcionamento das fontes já existentes. Assim sendo, o impacte sonoro que se antecipa 

decorrerá do aumento de tráfego associado ao transporte de e para a ALMINA. 

 

Fase de Construção 

A avaliação do impacte sonoro na fase de construção, considerou as operações suscetíveis de originar um 

aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em obra. Estas estão relacionadas com 

atividades como: 

• Atividades de construção civil; 

• Circulação de veículos e máquinas; 

• Ações de desmatação.  

 

Toda a avaliação desenvolvida para esta fase, tanto no EIA como nos Elementos Adicionais, foi meramente 

qualitativa com o argumento de que se desconheceriam o número de equipamentos a utilizar, uma afirmação 

que, atendendo à fase do projeto, se afigura inexplicável. Já são conhecidas as localizações das ações a 

empreender, o volume e locais de empréstimo e depósito, a quantidade de matérias-primas necessárias e a 
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sua proveniência, entre outros. Acresce ainda a empresa ter procedido há relativamente poucos anos ao 

alteamento da “BE-BAC”. Assim, considera-se que seria possível apresentar uma estimativa credível de 

eventuais impactes no ambiente sonoro. 

Contudo e considerando o exposto nos documentos fornecidos, como as obras a realizar se situam dentro do 

limite industrial da ALMINA, que se encontra afastada da população de Aljustrel, poder-se-á admitir esta 

abordagem, assegurando a implementação do Plano de Monitorização, também durante esta fase de 

construção. 

Na eventualidade de ocorrer um acréscimo significativo do ruído ambiente local, deverão ser investigadas as 

potenciais causas e ajustadas as ações que estejam relacionadas com esse acréscimo. Como mencionado pelo 

proponente, um dos maiores constrangimentos será a movimentação acrescida de veículos no concelho de 

Aljustrel, a qual poderá causar o aumento do nível sonoro e gerar incomodidade para a população. 

Assim, deverão ser selecionados percursos de obra que não passem pelo centro de Aljustrel e, em particular, 

que não passem por Zonas Sensíveis, privilegiando-se aqueles que utilizem vias de maior capacidade e com 

maior afastamento às áreas urbanas. A localização dos estaleiros deverá ser criteriosa, também no aspeto da 

propagação sonora, evitando que o ruído aí produzido consiga alcançar os recetores sensíveis mais próximos. 

As ações ligadas a esta fase apenas poderão ocorrer em dias úteis e no período diurno. 

Atendendo ao exposto anteriormente e considerando a implementação das medidas de minimização 

indicadas pelo proponente, acrescidas das mencionadas no parágrafo anterior, pode-se considerar que  

Os impactes sobre o ambiente sonoro resultantes da fase de construção certos, de magnitude reduzida (…), 
curto prazo, (…), negativos e diretos." 

 

Fase de exploração 

No âmbito do estudo de ruído elaborado, foi feita uma identificação das fontes de ruído intrínsecas à 

atividade da ALMINA (fontes fixas) que inclui não apenas a sua localização como a caracterização em termos 

de emissão sonora, a qual ocorreu a 25 de setembro de 2020. Esta avaliação permitiu a construção de um 

modelo acústico das atividades da ALMINA e a posterior simulação dos potenciais impactes associados à 

situação futura. 

A metodologia seguida para esta avaliação considera-se adequada e segue o usual em projetos com natureza 

semelhante. 

Como mencionado na descrição do projeto e, em particular, na descrição das atividades do projeto com 

consequências em termos de Ambiente Sonoro foram salientadas e devidamente explicadas as seguintes: 

• a extração de minério e correspondente transporte para a unidade de britagem à superfície; 

• sistema de ventilação do subterrâneo que tem ligação com o exterior através de chaminés de 

extração de ar e insuflação de ar novo; 

• britagem de superfície; 

• lavaria industrial que inclui um moinho primário, um moinho secundário e um moinho terciário. 

 

Para a constituição do modelo que possibilita a previsão dos níveis sonoros futuros, foi desenvolvido um 

modelo da situação atual com a caracterização acústica de todas as fontes sonoras em presença, devidamente 

validado com medições de controlo em pontos criteriosamente selecionados, conforme se pode observar na 

Figura 7. 
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Figura 7. Diagrama da metodologia geral utilizada para a elaboração de mapas de ruído associados à 
atividade da ALMINA. Fonte: Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído 

complementares, 2020 

 

No ponto 4.3 do referido Relatório são descritas as fontes de ruído e apresentados os resultados da sua 

caracterização, complementados pela apresentação no Anexo III de um Cadastro de Fontes de Ruído, com 

uma ficha por fonte. No presente parecer apresenta-se uma súmula dos dados que se consideram mais 

relevantes para esta avaliação. 

No Quadro 13 e no Quadro 14 são indicadas as principais fontes fixas da atividade da ALMINA, devidamente 

caracterizadas acusticamente. Como mencionado no Relatório, verifica-se que a maioria das fontes de ruído 

com níveis de potência sonora mais elevados estão associados aos ventiladores de insuflação e extração de 

ar que, naturalmente, são de alta pressão e movimentam elevados caudais de ar. Na zona da Lavaria surgem 

também fontes de ruído com elevada emissão sonora, quer associadas às operações de crivagem e de 

britagem, quer, sobretudo, às moagens e à sala dos blowers. 

Salienta-se que os valores aqui reportados são significativamente diferentes dos mencionados no 

preenchimento do formulário LUA no quadro Q36, que deverá ser corrigido. 

 

ID Nome da fonte de ruído 
Potência sonora 

PWL (dB(A)) 

F001.1 CPV3 Abertura Ventilador - Admissão 102,4 

F002 CPV5 Abertura Ventilador - Admissão 84,4 

F003 CPV1 Abertura Ventilador - Admissão 113,0 

F004 CPV6 Abertura Ventilador - Admissão 97,0 
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ID Nome da fonte de ruído 
Potência sonora 

PWL (dB(A)) 

F006 CPV Extração - Zona do Moinho 110,9 

F006 CPV2 Abertura Ventilador - Admissão 118,5 

F018 Bomba de Chão Fachada Norte Lavaria 93,9 

F029 CPV3 Corpo Ventilador 106,0 

Quadro 13. Identificação e caracterização da potência sonora das fontes de ruído pontuais 
consideradas. Fonte: Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído 

complementares, 2020 
 
 

ID Nome da fonte de ruído 
Potência sonora 

PWL (dB(A)) 

F008.1 CPV2 Corpo do Ventilador - Admissão - 1 100,6 

F008.2 CPV2 Corpo do Ventilador - Admissão - 2 100,2 

F009 Sala Ventilador Korfmann - Grelha 1 113,4 

F011 Sala Ventilador Korfmann - Grelha 3 108,6 

F010 Sala Ventilador Korfmann - Grelha 2 107,8 

F012 Sala Ventilador Korfmann - Portão 93,3 

F013 Fresta Lado Poente Sala Ventilador Korfmann 98,2 

F014 Sala Ventilador Raedt - Grelha Sul 108,6 

F015 Britador Lavaria - Portão Sul 99,4 

F016 Crivagem Lavaria Portão Nascente 96,8 

F017 Crivagem Lavaria Portão Poente 98,1 

F019 Moinho Primário Abertura Norte Lavaria 101,7 

F022 Moinho Primário Abertura 3 Nascente Lavaria 97,5 

F020 Moinho Primário Abertura 1 Nascente Lavaria 103,2 

F021 Moinho Primário Abertura 2 Nascente Lavaria 101,3 

F023 Moinho Primário Abertura 1 Sul Lavaria 101,5 

F024 Moinho Primário Abertura 2 Sul Lavaria 105,5 

F026 Blowers Portão Fechado 107,3 

F027 Fachada Poente Lavaria 106 

F028 Fachada Sul Lavaria 103,8 

F029.1 CPV3 Corpo Ventilador - 1 113,9 

F029.2 CPV3 Corpo Ventilador - 2 113,9 

F030 Carregamento concentrado 66,4 

Quadro 14. Identificação e caracterização da potência sonora das fontes de ruído em área consideradas. 
Fonte: Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 
Além das fontes industriais, esta avaliação contará com o tráfego associado à atividade, tanto em relação ao 
tráfego rodoviário como ao tráfego móvel não rodoviário.  

O tráfego rodoviário gerado vai circular pelas mesmas vias onde atualmente já existe tráfego geral de 

passagem e tráfego decorrente das atividades desenvolvidas em Aljustrel (ver Figura 8). No Quadro 11 já foi 

apresentado o tráfego que atualmente (segundo informação fornecida estes dados datam de 2012 – ano de 

elaboração do Mapa de Ruído de Aljustrel) circula nestas vias e que foi inserido no modelo de previsão. A 

abordagem seguida permite assegurar que foram contemplados os impactes cumulativos desta atividade. 
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Figura 8. Esquema das vias rodoviárias de interesse para esta avaliação. Fonte: Elementos Adicionais 
ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 

Na situação futura espera-se um acréscimo do tráfego em circulação, tráfego este que resulta da 

contabilização do tráfego de 2012 acrescido do tráfego (adicional) da ALMINA previsto pelo proponente. 

Segundo as informações facultadas, o tráfego da ALMINA circulará entre as 06h00 e as 17h00. 

De acordo com a informação apresentada, verifica-se o seguinte: 

• Na via 1, via interna da ALMINA, onde hoje circulam diariamente 40 veículos ligeiros e 53 veículos 

pesados, passarão a circular 44 veículos ligeiros e 92 veículos pesados; 

• Na via 2 (ER261) onde hoje circulam diariamente 45 veículos ligeiros e 33 veículos pesados, passarão 

a circular 50 veículos ligeiros e 56 veículos pesados; 

• Na via 3 (ER261) onde hoje circulam diariamente 65 veículos ligeiros e 21 veículos pesados, passarão 

a circular 73 veículos ligeiros e 35 veículos pesados; 

• Na via 4, via interna da ALMINA, onde hoje circulam diariamente 15 veículos ligeiros e 4 veículos 

pesados, passarão a circular 17 veículos ligeiros e 7 veículos pesados; 

• Na via 5.1 e via 5.2 (ER261) onde hoje circulam diariamente, 65 veículos ligeiros e 21 veículos 

pesados, passarão a circular 72 veículos ligeiros e 35 veículos pesados; 

• Nas vias que atravessam a Vila de Aljustrel, nomeadamente via 12 (Rua de Olivença), via 13 (Rua de 

Olivença), via 14 (Avenida da Liberdade), via 15 (Rua 5 de Outubro/Avenida da Liberdade), via 16 

(Rua 5 de Outubro) e via 17 (Rua 5 de Outubro) onde hoje circulam diariamente 65 veículos ligeiros 

e 21 veículos pesados, passarão a circular 72 veículos ligeiros e 35 veículos pesados. 
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Combinando o novo tráfego com o existente e ajustando aos períodos do dia em que ocorrem, obtém-se o 
volume de tráfego médio horário indicado no Quadro 15. 
 

 

Nome ID 
Diurno (07h00- 20h00) Entardecer (20h00- 23h00) Noturno (23h00- 07h00) 

TMH %P TMH %P TMH %P 

Via 1 V001 9 66,4 0 0,0 3 74,4 

Via 2 V002 107 12,7 70 10,0 13 9,5 

Via 3 V003 106 11,5 23 30,0 13 5,8 

Via 4 V004 2 29 0 0 0 0 

Via 5.1 V005.1 192 4,8 43 11,7 16 17,3 

Via 5.2 V005.2 92 7,8 20 14,8 15 5,0 

Via 6 V006 68 10 16 31 7 0 

Via 7 V007 85 6 20 15 15 0 

Via 8 V008 96 7 23 22 16 13 

Via 9 V009 113 5 29 17 30 7 

Via 10 V010 84 1 21 5 16 0 

Via 11 V011 208 0 50 2 30 0 

Via 12 V012 369 2,5 85 5,9 39 7,1 

Via 13 V013 229 3,2 53 7,6 31 8,9 

Via 14 V014 356 2,3 83 6,0 50 5,5 

Via 15 V015 347 7,0 83 18,1 65 4,2 

Via 16 V016 236 4,7 55 10,9 38 2,0 

Via 17 V017 184 6,1 42 14,3 24 3,1 

Via 18 V018 197 3,0 45 8,9 12 0,0 

Quadro 15. Volume de tráfego médio horário (ligeiros e pesados) combinado (ALMINA e NÃO ALMINA) 

nas várias vias para a situação futura. Fonte: Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e 

mapas de ruído complementares, 2020 

Quanto ao tráfego não rodoviário poderá ser consultado o quadro 4.8 do Relatório incluído no Anexo 21 que 

inclui as características desses equipamentos. 

Seguiu-se a validação do modelo na zona de Feitais, do Moinho e da Lavaria, concluindo-se que em 2 pontos 

havia uma significativa discrepância entre os valores simulados e medidos. As prováveis justificações estarão 

associadas à diretividade de algumas fontes e à presença de fontes não modeladas. 

Adicionalmente foram identificadas as medidas de minimização já implementadas para o ambiente sonoro. 

A eficácia destas medidas foi contabilizada na caracterização das fontes sonoras. No Quadro 16 apresenta-se 

um resumo dessas medidas e da respetiva eficácia. 

 

Entrada de ar Capacidade 
máxima 

Potência Níveis de ruido Medidas de diminuição de 
ruido 

Feitais 

CPV1 180 m3/s 900 kW 101 dB(A) junto à admissão de ar 

78 dB(A) atrás da barreira 

Barreiras acústicas e Silenciador 

CPV3 230 m3/s 1200 kW 102dB(A) junto à admissão de ar  

67 dB(A) ao lado da barreira/túnel 
acústico 

Barreiras acústicas (em túnel) e 
Silenciador 
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Entrada de ar Capacidade 
máxima 

Potência Níveis de ruido Medidas de diminuição de 
ruido 

CPV5 230 m3/s 1200 kW 84 dB(A) no plano da boca de 
admissão de ar 

Silenciador cilíndrico de elevado 
desempenho, com bolbo central 

CPV6 110 m3/s 560 kW 89 dB(A) na boca de admissão de 
ar 

Silenciador 

CPVAlimak 105 m3/s 250 kW  Silenciador 

Moinho 

CPV-Korfmann 100 m3/s 200 kW 73 dB(A) a 5 m do portão sul do 
edifício 

Barreiras (edifício) 

CPV-Raedt 30 – 20 m3/s 75 kW 86 dB(A) a 5 m das grelhas de 
admissão 

Barreiras (edifício) 

CPV2 150 m3/s 560 kW 88 dB(A) a 3 m do ventilador Barreiras acústicas 

CPV-P0 (Saída 
de ar) 

75 m3/s 90 kW 75 dB(A) a 12 m, lateralmente 
ao ventilador 

 

Quadro 16. Listagem das principais medidas de minimização de ruído já implementadas. Fonte: 

Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 

Da elaboração dos mapas de ruído da situação atual e da situação futura para os indicadores legais (indicador 

de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden e indicador de ruído noturno, Ln), resulta o apresentado e 

comentado no Quadro 18 e no Quadro 19. 

Numa análise mais específica, realizada para os pontos objeto de monitorização e retratada no Quadro 17, 

pode-se observar que o acréscimo induzido pela alteração das capacidades instaladas da ALMINA é muito 

reduzido e potencialmente não induzirá alteração no cumprimento das disposições legais. 

 

Ponto 
Valores calculados, em dB(A) Incremento de níveis sonoros, em dB(A) 

Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

PF1 45,1 46,0 34,8 34,6 0,0 0,0 0,0 0,1 

PF2 46,2 44,7 41,7 37,7 0,2 0,1 0,0 0,2 

PF3 61,7 59,5 56,7 53,8 0,1 0,0 0,0 0,1 

PL1 50,2 46,1 44,9 43,3 0,1 0,1 0,0 0,1 

PL2 48,0 42,1 41,9 41,6 0,0 0,0 0,0 0,1 

Quadro 17. Valores calculados para a situação futura e incremento previsto da atual para a futura. 

Fonte: Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 

Segundo o mencionado, as estimativas realizadas permitiram concluir que: 

Noutros recetores sensíveis poderá verificar-se um impacte ligeiramente superior, sobretudo no período 

noturno, embora sempre de magnitude reduzida, com incrementos previstos no indicador Ln nunca superiores 

a cerca de 1 dB(A). 
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Situação atual (Lden) Situação futura (Lden) 

Quadro 18. Comparação dos mapas de ruído da situação futura e da situação atual, incluindo fontes 

industriais fixas e tráfego total nas vias rodoviárias mais relevantes, para o indicador Lden. Fonte: 

Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 

Constata-se que as manchas de ruído originadas nas principais fontes fixas da ALMINA não sofrem alteração 

em relação à situação de referência. Como tal, estima-se que, não ocorrendo alterações no processo de 

extração e de produção, não se modificará o impacte no ambiente sonoro na zona envolvente da ALMINA. 

No que respeita aos principais eixos viários, verifica-se um ligeiro agravamento da situação, nomeadamente 

em torno da N261, do eixo viário urbano constituído pela Rua 5 de Outubro / Av. da Liberdade / Rua de 

Olivença e da N2 para sul da rotunda onde esta conflui com a N261, decorrente do aumento de tráfego 

associado ao projeto em avaliação, havendo, por isso, um impacte negativo ao nível do ruído de tráfego, 

embora pouco significativo. 

Salienta-se a necessidade de assegurar o cumprimento dos valores limite de exposição ao longo das principais 

vias rodoviárias. 
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Situação atual (Ln) Situação futura (Ln) 

Quadro 19. Comparação dos mapas de ruído da situação futura e da situação atual, incluindo fontes 

industriais fixas e tráfego total nas vias rodoviárias mais relevantes, para o indicador Ln. Fonte: 

Elementos Adicionais ao EIA. Anexo 21: Estudos e mapas de ruído complementares, 2020 

 

Os comentários tecidos em relação ao indicador diurno-entardecer-noturno (Lden) repetem-se no caso do 

indicador de ruído noturno (Ln), ainda com menor repercussão ao nível dos impactes estimados. 

No que respeita ao tráfego rodoviário, como a movimentação associada à ALMINA apenas se inicia às 6h00, 

só existirá 1h de período noturno em que possivelmente ocorram alterações. 

Concorda-se com a conclusão incluída no Anexo 21 dos Elementos Adicionais ao EIA, com a designação 

Estudos e mapas de ruído complementares para EIA de Atualização das Capacidades instaladas da ALMINA, 

em Aljustrel, na qual se afirma que, nas atuais condições de ruído ambiente e assumindo que não existem 

alterações nas fontes fixas associadas à atividade:  

(…) comparando os valores previstos em pontos recetores, não são de prever incrementos de nível de ruído 

superiores a cerca de 1 dB(A) em nenhum recetor sensível. 

Isso decorre do já referido relativamente à inexistência de alterações ao nível das fontes fixas e móveis 

industriais, alterando-se apenas os volumes de tráfego, sobretudo de pesados, de e para a ALMINA. No 

entanto, dado que este tráfego tende a diluir-se no tráfego geral, alheio à ALMINA, que se considera constante 

para a situação futura, o impacte gerado será muito reduzido. 

Assim, preveem-se impactes sobre o ambiente sonoro, resultantes da fase de exploração, certos, de 

magnitude reduzida, de longo prazo, não cumulativos, negativos e diretos. 

 
Impactes Cumulativos 
A natureza da avaliação já permitiu incluir, de forma integrada, a consideração dos impactes cumulativos 
em termos de Ambiente Sonoro. 
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5.8.3. CONCLUSÃO 

Atendendo ao exposto ao longo deste parecer considera-se que, em relação ao fator ambiental Ambiente 

Sonoro, foram realizadas as avaliações que o proponente entendeu por convenientes e que abrangem não só 

a atual instalação, os novos projetos a construir e o pretendido aumento das capacidades instaladas nas suas 

instalações industriais, com o estimado acréscimo de movimentação de cargas (entrega de matérias primas 

e escoamento de produto acabado). 

Da avaliação da fase de construção concluiu-se que no que toca ao Ambiente Sonoro, as repercussões e os 

impactes diretos associados às componentes do projeto associadas ao alteamento da instalação de resíduos 

“BE-BAC” e ao alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) serão potencialmente pouco significativos, 
atendendo à localização das áreas a intervencionar e a uma maior distância de Aljustrel. A exceção a esta 

constatação está relacionada com a movimentação de veículos associados às obras a realizar que, como está 

assinalado nas medidas de minimização a empreender, deverão circular por percursos que não atravessem 

aglomerados urbanos onde se situam recetores sensíveis. 

Todas as ações de construção ruidosas ocorrerão apenas no período diurno e, conforme previsto no Plano de 

Monitorização (Ambiente Sonoro), serão acompanhadas por monitorização que determinará a necessidade 

de medidas de minimização adicionais. 

Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer a atividade corrente e normal, embora com capacidade 

de extração e produção acrescidas. Os impactes identificados serão potencialmente pouco significativos, uma 

vez que as condições de inserção territorial das atividades mais ruidosas são favoráveis e as medidas de 

minimização que têm vindo a ser adotadas e implementadas reduzem a área de influência desses impactes. 

Deverá ser acautelada a manutenção da eficácia dessas medidas, que terão de ser periodicamente reavaliadas 

e, sempre que sejam efetuadas modificações ao seu funcionamento ou acrescidos novos equipamentos – não 

contemplados na presente avaliação –, deverá proceder a uma nova avaliação que permita assegurar o 

cumprimento das disposições legais aplicáveis.   

Salienta-se a necessidade de concretizar o disposto nos Planos de Monitorização propostos, acrescidos das 

condicionantes incluídas neste parecer.  

Deverá ser atualizado o módulo VIII – Ruído, em particular o Quadro 36 do Formulário LUA, de forma a que 

corresponda ao inventário das fontes sonoras identificadas e caracterizadas no Cadastro de Fontes de Ruído. 

Essa alteração incidirá não só sobre o número de fontes como também sobre o nível de potência sonora 

mencionado. 

Considera-se que a aprovação deste projeto deverá ficar condicionada ao cumprimento das disposições 

incluídas neste parecer. 

 

5.9. VIBRAÇÕES 

Inicialmente, os estudos apresentados não incluíam qualquer avaliação respeitante a este fator ambiental. 

Com a entrega dos Elementos Adicionais e relativamente às vibrações foram identificadas as duas 

componentes que é necessário avaliar em sede de avaliação de impacte ambiental: 

• Danos nos edifícios; 

• Incomodidade percebida pelo recetor. 

 

Enquadramento legal e normativo 

Em relação aos danos patrimoniais em estruturas, foi considerada a Norma NP 2074:2015 - Avaliação da 

influência de vibrações impulsivas em estruturas. Concorda-se com a opção do proponente de considerar o 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

59 

tipo de estrutura do edificado existente como “corrente”, que permite definir os valores limite recomendados 
para a velocidade de vibração de pico. Consoante a frequência dominante esse limite poderá ser de: 

• f ≤ 10 Hz, 3 mm/s 

• 10 Hz < f ≤ 40 Hz, 6 mm/s 

Quanto à incomodidade humana às vibrações, não se concorda com a afirmação proferida sobre a relação 

entre a inexistência de legislação específica e uma eventual inexistência de incomodidade humana às 

vibrações. É apenas a constatação de um vazio legal sobre o tema que em nada justifica a não ocorrência de 

incomodidade humana às vibrações. Diversos países complementaram esta lacuna com a definição de normas 

específicas sobre a exposição humana a vibrações, entre os quais se encontra o Reino Unido. A norma 

britânica BS 6472-2:2008 (Guide to Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings. Part 2: Blast-

induced vibration) é especificamente dedicada à atividade extrativa e estabelece diretrizes para a avaliação 

da incomodidade humana às vibrações, colmatando lacunas da ISO 2631-2. Nesta norma é também indicada 

a magnitude máxima admissível, a respeito da resposta humana às vibrações, que poderá ser medida numa 

superfície rígida no exterior do edifício. Os referidos valores máximos admissíveis variam com o tipo de 

edifício e com o período do dia e podem-se resumir da seguinte forma para edifícios residenciais: 

• Período diurno (8h00 – 18h00, em dias úteis e 8h00-13, aos sábados): 6 a 10 mm/s 

• Outros períodos (em dias úteis): 4,5 mm/s 

• Período noturno (23h00 – 7h00): 2 mm/s 

• Não estão previstos desmontes a fogo ao Domingo e Feriados 

Nessa Norma referem, ainda, que estes valores máximos não devem ser excedidos em mais de 10% das 

detonações. 

 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização foi feita com recurso a sismógrafos equipados com um geofone triaxial, modelo Minimate 

Plus que, segundo o mencionado, estão localizados em 3 posições na envolvente mais próxima como indicado 

na Figura 9. Para esta caracterização os equipamentos foram colocados nas 3 posições, entre 23-09-2020 3 

24-09-2020. 
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Figura 9. Localização dos pontos de monitorização em permanência para as atividades desenvolvidas 

nos jazigos dos Moinhos e de Feitais. Fonte: adaptado dos Elementos Adicionais ao EIA, 2020. 

 

Segundo o mencionado, não foram registados eventos no local associado ao Moinho (apesar de terem sido 

realizados 3 disparos), em Feitais 1, detetou-se 1 evento associado ao disparo diário da responsabilidade da 

ALMINA e em Feitais 2, identificaram-se diversos registos que, conforme mencionado, não foi possível 

individualizar e associar à atividade da ALMINA (ver Figura 10). 

 

 
Figura 10. Resultados da monitorização em Feitais 2, para frequências inferiores a 10 Hz (à esquerda) e 

para frequências no intervalo 10 Hz – 40 Hz (à direita). Fonte: Elementos Adicionais ao EIA, 2020. 
 

Adicionalmente, é apresentado um resumo dos resultados obtidos em mais de 1000 ações de monitorização 

(e correspondentes relatórios), aqui retratados na Figura 11. Conforme se pode constatar,  
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No período apresentado ocorreu um valor máximo registado de 6,97 mm/s, sendo que apenas 2% encontram-

se acima de 6 mm/s), 17% entre 3 e 6 mm/s, e 98 % abaixo de 3 mm/s. 

O que significa que em 98% das monitorizações se obtiveram valores compatíveis com os limites impostos 

pela NP 2074:2015 para edifícios correntes, no intervalo [10 Hz, 40 Hz], ou seja, não é provável que os edifícios 

mais próximos apresentem danos. 

No que respeita à incomodidade humana às vibrações, constata-se que o número de ocasiões em que é 

excedido o limite de 4,5 mm/s aparenta ser superior a 10%, o que indicia a manifestação de incomodidade 

humana às vibrações. 

 

 
Figura 11. Resumo das monitorizações efetuadas entre 02-01-2018 e 02-07-2020, com predominância 

das frequências entre 10Hz e 40Hz, associadas à atividade da ALMINA. Fonte: Elementos Adicionais 
ao EIA, 2020. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

O proponente esclarece que no desenvolvimento da sua atividade utiliza as Melhores Técnicas Disponíveis 

(MTD) que lhe permitem aumentar a produção e minimizar os impactes associados. No âmbito das alterações 

de procedimento que já introduziu, “tendo em vista a minimização do efeito das vibrações e do impacte 

quanto à incomodidade na população”, são salientadas as que a seguir se transcrevem: 

• Alteração do momento dos disparos de duas vezes por dia, para apenas uma vez por dia (no final do 

turno de dia, a seguir às 19 horas); eliminando assim o disparo matinal que acontecia por volta das 

07 horas; 

• Otimização dos diagramas de furação: profundidade do furo, diâmetro do furo, afastamento entre 

furos e sequência de ignição de forma a diminuir a carga específica de explosivo de cada disparo; 

consubstanciando-se em: 

o Alteração da malha de furação onde o afastamento entre fiadas passou de 2 m para 2.5 m, 

reduzindo assim a quantidade de furos por fiada e, consequentemente a redução da 
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quantidade de explosivo consumido por detonação; 

o Carregamento com divisão do furo em “decks” em todas as bancadas com furação superior a 
20mts, reduzindo a quantidade de explosivo por retardo; 

o Alteração para detonadores eletrónicos (iniciação eletrónica por sistema i-Kon) com o 

consequente aumento de tempos disponíveis para cada retardo e aumento de segurança. 

Estes detonadores permitem efetuar uma sequência precisa com retardos otimizados, sendo 

que a sincronização eletrónica reduz drasticamente a vibração emitida graças a sua precisão; 

• Utilização plena de emulsões (a granel e/ou encartuchadas) aplicadas em quantidades estritamente 

controladas, por furo (aspeto de crucial importância no controlo de vibrações decorrentes do 

desmonte – cargas por retardo), pelo facto de serem embaladas (em cartuchos, com quantidades 

especificadas de explosivo contido) ou aplicados a granel, por equipamentos que controlam estas 

quantidades através de PLCs (programmable logic controller). Estes produtos explosivos que 

apresentam a melhor relação de pressão de detonação versus resistência do maciço, permitindo 

inclusive adequar as impedâncias (densidade x velocidade de propagação) das cargas explosivas dos 

maciços a desmontar, reduzindo excessos de energia (comumente associados aos produtos 

gelatinosos) ou insuficiência energética (geralmente ligada aos “ANFO’s”); 

• Alteração da altura dos desmontes de 20 para 40 metros, originando uma diminuição para 

sensivelmente metade da quantidade de desenvolvimento mineiro (galerias) e assim uma 

correspondente diminuição da quantidade de disparos necessários; 

• Introdução da furação e carregamento ascendente nos desmontes aumentando assim a eficiência 

do volume a desmontar por cada disparo, evitando a necessidade de disparos secundários, 

diminuindo assim o número de disparos a efetuar; 

• Realização das “slots” nos desmontes (atividade inicial de fraturação do desmonte caldeira de 

iniciação) com recurso a equipamento mecânico (raiseboring) em substituição de disparo com 

recurso a explosivos, consequentemente diminuindo a quantidade de disparos necessários. 

 

Por solicitação da CA, foi entregue um Estudo específico para avaliação do fator ambiental Vibrações. No 

âmbito do referido estudo são elencados os processos de geração e propagação de vibrações que podem 

causar impactes, destacando-se: 

• perturbações causadas às pessoas, que se encontram nas proximidades (incluindo as que ocupam 

edifícios que vibram); 

• danos em estruturas e/ou em equipamentos, situados na vizinhança. 

Recordam-se os limites a considerar para os dois tipos de avaliação: 

• em relação aos danos patrimoniais em estruturas, para edifícios correntes (Norma NP 2074:2015) 

o f ≤ 10 Hz, 3 mm/s 

o 10 Hz < f ≤ 40 Hz, 6 mm/s 

• quanto à incomodidade humana às vibrações (BS 6472-2:2008) para edifícios residenciais: 

o Outros períodos (em dias úteis): 4,5 mm/s 

o estes valores máximos não devem ser excedidos em mais de 10% das detonações. 
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Fase de construção 

Não foi realizada avaliação da fase de construção. Não se considera de relevar esta abordagem uma vez que 

as ações a empreender se desenvolverão integralmente dentro das instalações da ALMINA, com uma 

significativa distância dos recetores sensíveis mais próximos e não envolvendo a utilização de equipamentos 

que propiciem a propagação de vibrações.  

 

Fase de exploração 

É apresentada uma metodologia genérica de avaliação de impactes decorrentes de vibrações com a qual se 

concorda. Apenas permanece a questão do cumprimento dos limites de incomodidade humana que deverá 

passar a integrar os procedimentos da ALMINA para determinação da carga máxima a utilizar por retardo. 

Considera-se que, para assegurar a intenção de aumentar a produção nas condições mencionadas pelo 

proponente e, simultaneamente, garantir a preservação do bem-estar e da saúde da população, se deverá ir 

além do atualmente referido pelo proponente nos Elementos Adicionais ao EIA:  

“é possível aumentar a produção (quantidade de minério a desmontar) sem comprometer as vibrações, desde 

que não sejam aumentadas as cargas associadas a cada temporização.” 

e se deverá garantir o cumprimento dos mencionados limites de vibração associados à incomodidade humana 

às vibrações que, no período em que habitualmente são realizadas, não deverá ultrapassar os 4,5 mm/s. 

Como o proponente menciona, deverá ser mantido o plano de monitorização, na versão atualizada com as 

diretrizes incluídas no ponto respeitante aos Planos de Monitorização, nomeadamente com a inclusão de 

informação respeitante às cargas por retardo em cada evento. Tal deverá servir para ajustar essas cargas de 

forma a garantir o cumprimento dos limites recomendados para minimizar a incomodidade humana às 

vibrações. 

No documento entregue como Elementos Complementares ao EIA, o proponente apresenta um Anexo com 

um parecer sobre a aplicabilidade de um Critério de Incomodidade às vibrações associadas à atividade 

desenvolvida pela ALMINA. Não se pode estar em maior desacordo com a fundamentação apresentada. Um 

dos princípios subjacentes à Avaliação Ambiental de projetos está associado à preservação do bem-estar e da 

saúde da população que se reveste de diversas vertentes e contempla a sua análise à luz do mais recente 

conhecimento técnico e científico.  

Como a ALMINA alega, a sua atividade pauta-se pela aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis, com o 

propósito não só de melhorar a eficiência da sua atividade como o seu desempenho ambiental e social. Assim, 

segundo o mencionado nos Elementos Adicionais ao EIA, 

(…) tem vindo a efetuar alterações na sua metodologia de trabalho, tendo em vista a minimização do efeito 
das vibrações e do impacte quanto à incomodidade na população (…) 

tal opção de atuação, aparentemente, ficará invalidada se tiverem como intenção o não cumprimento de 

recomendações internacionais (neste caso proveniente do Reino Unido e para o mesmo tipo de atividade) 

com o mero reparo de não estar, na opinião do proponente, ‘homologada’ para aplicação em território 
nacional. Não deixam de fazer parte das MTD para a atividade e, como tem vindo a ser referido e 

demonstrado ao longo deste parecer, a BS 6472-2:2008 é, explicitamente, aplicável à atividade desenvolvida 

pelo proponente. 

Por outro lado, a exclusão do âmbito de aplicação da NP 2074:2015 à avaliação da incomodidade para o Ser 

Humano com o argumento de se estar perante uma atividade com “carácter de exceção da ocorrência das 

vibrações abrangidas pela Norma, e os valores limite fixados, estas são incómodas, mas suportáveis, na 

condição de ocorrerem entre as 7h e as 20h”, não se pode aceitar, uma vez que a atividade económica da 

ALMINA implica a realização de desmontes a fogo, com a consequente ocorrência de vibrações diretamente 

determinadas pelo exercício da mesma. Como tal, fica completamente excluída a possibilidade de considerar 
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estas vibrações com um “caráter de exceção da ocorrência”. Elas são permanentes no tempo e são 
programadas em termos de horário, de cargas e de localização, ou seja, em momento nenhum se está perante 

um acontecimento com caráter de exceção. Adicionalmente, como a NP 2074:2015 refere, são vibrações 

incómodas o que implica que se tem de ajuizar sobre a eventual possibilidade de as suportar, no contexto da 

permanência da atividade da ALMINA – foi este o entendimento aquando da recomendação da adoção de 

normalização internacional específica e dedicada explicitamente à atividade da ALMINA. 

 

Impactes cumulativos 

Em relação às Vibrações, os impactes associados a eventuais danos dos edifícios foram devidamente avaliados 
e já contemplaram as potenciais fontes de vibração cumulativas (demais atividades não associadas à 
ALMINA). O mesmo não foi concretizado para a incomodidade humana às vibrações induzidas pela atividade 
como previamente identificado. 

 

Plano de monitorização 

Segundo o mencionado na informação disponibilizada é feita a monitorização de Vibrações, embora não se 

tenha procedido, no âmbito do presente EIA, à (re)definição do respetivo Plano de Monitorização. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Atendendo ao exposto considera-se que, em relação ao fator ambiental Vibrações, foram realizadas as 

avaliações que o proponente entendeu por convenientes e que abrangem não só a atual instalação, os novos 

projetos a construir e o pretendido aumento das capacidades instaladas nas suas instalações industriais, com 

o estimado acréscimo de movimentação de cargas (entrega de matérias primas e escoamento de produto 

acabado). 

Da avaliação da fase de construção concluiu-se que, no que toca às Vibrações, as repercussões e os impactes 

diretos associados às componentes do projeto associadas ao alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” 
e ao alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) serão potencialmente pouco significativos, atendendo 

à localização das áreas a intervencionar e a uma maior distância de Aljustrel. A exceção a esta constatação 

está relacionada com a movimentação de veículos associados às obras a realizar que, como está assinalado 

nas medidas de minimização a empreender, deverão circular por percursos que não atravessem aglomerados 

urbanos onde se situam recetores sensíveis. 

Todas as ações de construção ruidosas ocorrerão apenas no período diurno e, conforme previsto no Plano de 

Monitorização (Vibrações), serão acompanhadas por monitorização que determinará a necessidade de 

medidas de minimização adicionais. 

Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer a atividade corrente e normal, embora com capacidade 

de extração e produção acrescidas. Considera-se que além das preocupações com o dano no edificado se 

deverá integrar a preocupação com a incomodidade humana às vibrações, pelo que deverão passar a constar 

dos procedimentos da ALMINA para determinação da carga máxima por retardo a utilizar. 

Salienta-se a necessidade de concretizar o disposto nos Planos de Monitorização propostos, acrescidos das 

condicionantes incluídas neste parecer.  

Considera-se que a aprovação deste projeto deverá ficar condicionada ao cumprimento das disposições 

incluídas neste parecer. 
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5.10. SAÚDE HUMANA 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Apreciados e analisados todos os documentos, constata-se que a proposta apresentada cumpre na 

generalidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, em matéria de identificação 

dos potenciais efeitos na saúde humana, apresentando uma descrição do estado atual do ambiente, 

identificação e Avaliação dos Impactes do Projeto, bem como as medidas de minimização e de compensação 

destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico 

destas informações.  

O projeto satisfaz na estrutura e quantidade de informação, contemplando os principais fatores de risco 

considerados para aquela atividade e que podem incidir na Saúde Humana. Apesar do EIA referir os 

descritores ambientais de análise para a caracterização do ambiente afetado pelo projeto, nomeadamente o 

ruído e vibrações, sendo considerado igualmente um descritor de análise relevante, pelo facto de existirem, 

na envolvente "recetores sensíveis", não estão identificadas no documento as medidas de minimização e de 

compensação referentes às vibrações, pelo que esta avaliação deverá também ser considerada. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De acordo com o RESUMO NÃO TÉCNICO, “No que se refere à Saúde Humana o maior impacte decorrente das 

alterações efetuadas e da atividade mineira no geral está relacionado com a emissão de poeiras e a perceção 

de risco associado. Embora se verifique o cumprimento legal dos valores limites anuais de emissão de 

poluentes no exterior do complexo industrial, é de considerar a possibilidade de um impacte negativo para a 

população associado à emissão de poluentes atmosféricos, decorrente da sua exposição continuada, mesmo 

que em baixas concentrações, podendo ter como consequência efeitos na população próxima que vão de curto 

prazo e temporários a efeitos de médio/longo prazo e permanentes.”. 

Ainda em concordância com o RNT, no que se refere ao estudo realizado “Aljustrel - contributos para a análise 

do impacto da atividade mineira na saúde da população” (ARS- Alentejo, 2019), onde se comparam e analisam 

de forma detalhada, os dados disponíveis da saúde concelhia e regional, concluindo-se a inexistência de 

diferenças significativas, na incidência de doenças, entre o concelho de Aljustrel e os restantes concelhos da 

região onde se insere, é ainda de realçar, que a emissão contínua de poluentes atmosféricos, ainda que em 

baixas concentrações, e os seus potenciais efeitos sinergéticos são por certo contribuintes para a degradação 

da qualidade do ar na envolvente próxima. 

Esta degradação da qualidade do ar e a exposição a poluentes atmosféricos de forma continuada é geradora 

de impactes negativos na saúde humana da população de Aljustrel, que vão de efeitos de curto prazo a de 

médio/longo prazo. 

Tal como referido no estudo, o sumário dos impactes da fase de exploração refere a degradação da qualidade 

do ar associada à atividade da ALMINA como o aspeto de maior relevância na saúde humana.  

Pese embora o cumprimento legal dos valores limites anuais de emissão de poluentes, esta é aliás, uma das 

conclusões do referido estudo, pelo que importa dar cumprimento às medidas de minimização dos impactes 

referidos neste âmbito bem como eventualmente implementar outras medidas que se verifiquem necessárias 

para diminuir o impacte na saúde humana da população de Aljustrel.  

Assim, consideramos que deverão ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, minimizando a passagem no interior 

dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis bem como contemplar como medida de 

minimização e compensação, a colocação de cortinas arbóreas em todo o perímetro do limite industrial das 

instalações da ALMINA, por forma a constituir uma barreira natural à passagem destas partículas. 

Ainda referindo o EIA, a quantidade de água na área poderá ser um fator limitante, podendo condicionar 
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inclusive, a adoção das medidas de minimização preconizadas para as emissões atmosféricas, em particular 

das emissões difusas de partículas provenientes de algumas atividades, pelo que deverá ser sempre garantida 

uma correta utilização de água quer para a atividade desenvolvida quer para o consumo humano, pelo que a 

reutilização de águas enquanto componente estratégica de uma gestão integrada de recursos hídricos e que 

constitui uma extensão tecnológica do respetivo processo de tratamento. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.11. SOCIOECONOMIA 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A instalação de resíduos “BE-BAC” tem como finalidade receber os rejeitados produzidos no tratamento do 
minério efetuado na Lavaria, e todos os efluentes industriais potencialmente contaminados gerados em todo 

o complexo industrial. 

A construção de alteamento pretende aumentar a capacidade de reserva da BAI tendo em conta o necessário 

abastecimento para a exploração mineira e acautela períodos de seca que se têm vindo a verificar, cada vez 

com maior frequência. 

A ALMINA assumiu um compromisso social ao criar uma Comissão de Acompanhamento Ambiental, fórum 

de discussão sobre aspetos relacionados com a atividade da mina, envolvendo a sociedade civil e várias 

entidades locais como o Agrupamento de Escolas de Aljustrel, a ARH-Alentejo, a ARS-Alentejo, a Assembleia 

Municipal/Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde de Aljustrel, a Associação 

de Beneficiários do Roxo, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, a Câmara 

Municipal de Aljustrel, a CCDR-Alentejo, o Centro de Saúde de Aljustrel, o Instituto Politécnico de Beja, o 

SEPNA-Destacamento Territorial de Aljustrel e a União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. 

Ainda no âmbito das medidas e políticas de responsabilidade social a ALMINA procedeu a investimentos em 

infraestruturas que colmatam as necessidades, os quais são consubstanciados em donativos, patrocínios e 

apoios a entidades do Concelho em variadas vertentes e outros apoios. 

Está ainda envolvido num conjunto de projetos desde o combate às alterações climáticas, energias renováveis 

e à exploração sustentável de recursos. 

São elencados impactos em fase de construção e exploração, nomeadamente a criação de alguns postos de 

trabalho ligados ao setor de construção civil, o aumento do consumo de bens e serviços de origem local e a 

criação de riqueza local. 

Da análise efetuada à parte do estudo que reporta ao contexto socioeconómico, verificou-se que se baseia 

essencialmente na informação compilada das estatísticas oficiais e os indicadores que informam a análise são 

os que habitualmente se utilizam em estudos desta natureza.  

No que reporta aos aspetos relacionados com a socio demografia, foram identificadas, na caracterização do 

ambiente afetado pelo Projeto, as principais temáticas daquela matéria, que se prendem com a evolução 

demográfica, a sua distribuição pelo território e o seu grau de envelhecimento, bem como as questões 

relacionadas com a problemática do emprego / desemprego. A desagregação geográfica dirige-se para as 

NUTS II (Alentejo), NUTS III (Baixo Alentejo), concelho de Aljustrel e freguesia de Aljustrel. 

Não foram identificadas incorreções ou incongruências que possam distorcer o sentido das análises 

propostas, que baseiam a análise em dados derivados dos Censos de 2011, para os níveis geográficos infra-

concelhios e nos dados de 2018 para os restantes.  
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De realçar que o documento tem um capítulo (5.9.7 Economia Circular) relacionado com a Economia Circular 

onde, para além da explicação do conceito e das orientações emanadas do Plano de Ação para a Economia 

Circular (PAEC) é feito o enquadramento do conceito de Economia Circular na indústria mineira. Neste ponto 

destacam-se as referências às intervenções da ALMINA relacionadas com a adoção dos princípios da 

Economia Circular com principal enfoque na redução, reutilização e reciclagem. 

O subcapítulo 5.9.4.2 Estrutura Setorial das Atividades Económicas foi elaborado com base em informação 

estatística atualizada. 

 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente aos impactes previstos, na fase de construção, são esperados impactes positivos, diretos, de 

magnitude moderada (dado o grau de afetação e respetiva expressão espacial) e âmbito local, de curto prazo 

e significativos, tendo em atenção que a empresa irá privilegiar o recurso a empresas da região, de acordo 

com uma lógica de redução de custos (potenciada pela proximidade). Por outro lado, prevê-se que este 

contributo possa ser importante para agentes locais nas áreas da restauração e do turismo (alojamento), uma 

vez que a obra também será acompanhada por técnicos externos/deslocados que irão seguramente recorrer 

aos equipamentos hoteleiros da freguesia. 

Prevêem-se ainda alguns impactes ambientais e sociais menos positivos, porém medidos e acompanhados 

com a regularidade que a lei nacional e normas europeias exigem, relacionados com a movimentação de 

máquinas e de trabalhadores. De facto, o incremento dos níveis de ruído e a emissão de poeiras associados 

às obras terão previsivelmente efeitos negativos a nível local. 

No sentido de minimizar aqueles impactes será de toda a conveniência que os responsáveis pela execução 

das obras procurem formas de operar compatíveis com a redução dos impactes negativos e inevitáveis, ainda 

que temporários, que a construção sempre provoca junto das populações mais próximas, como é o caso de 

tráfego excecional de maquinaria pesada, movimentação de materiais, ruído, poeiras, entre outros. 

Na fase de exploração prevêem-se impactes positivos, indiretos, significativos, de médio prazo e de elevada 

magnitude derivados do aumento dos níveis de emprego e das receitas ao nível da economia local e 

concelhio, bem como o incentivo ao desenvolvimento do comércio e dos serviços de apoio à instalação 

(administrativos, de manutenção e segurança) que implica a criação de postos de trabalho, tendo reflexos 

positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos agregados familiares, melhorando as 

condições de vida da população. 

Da análise efetuada decorre que os documentos observados respeitam, no contexto da Socioeconomia, no 

que concerne às temáticas da demografia e análise estatística, na sua generalidade, os requisitos 

regulamentares aplicáveis, pelo que merecem parecer favorável.  

Tendo em conta a natureza da atividade em estudo, o EIA faz também uma avaliação dos possíveis impactes 

que podem decorrer de uma catástrofe, sendo que relativamente à componente Socioeconomia é referida a 

possibilidade de danificação de habitações, terrenos agrícolas, infraestruturas e o risco de colapso ou 

galgamento do paramento e libertação de água e lamas pelo vale a jusante da “BE-BAC” o que iria implicar a 
retirada, por inundação nas zonas baixas, das povoações de Rio de Moinhos e de Monte Grande; esta 

avaliação e a sua magnitude e significância são efetuadas em outros fatores. 

Também são referidos os impactes cumulativos, nomeadamente que a área de estudo se enquadra numa 

zona com uma forte presença humana, junto a uma área urbana e uma vez que se encontra em pleno 

funcionamento há diversos anos, não existe alteração dos impactes já existentes com outras atividades em 

presença. 
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5.11.3. CONCLUSÃO 

Da análise efetuada, e no que concerne ao âmbito sociodemográfico do fator da Socioeconomia, considera-

se que na generalidade este está bem elaborado, destacando-se a integração do conceito de economia 

circular nos seus processos. Esta preocupação terá efeitos na diminuição de resíduos, na diversificação 

económica da aplicação/utilização dos materiais extraídos à mina e da possibilidade de surgimento de novas 

empresas associadas à utilização desses materiais bem como ao aumento dos postos de trabalho existentes. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.12. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA empregou na generalidade as orientações metodológicas constantes na circular de 10 de setembro de 

2004, relativa aos “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 

Ambiental”.  

Foi efetuada a recolha da informação documental e a prospeção sistemática da área de incidência do Projeto. 

A área de incidência do projeto corresponde à zona de implantação de cada infraestrutura a desenvolver: 

“BE-BAC” a BAI, a zona de descarga de emergência (junto ao coroamento da “BE-BAC” e as seis zonas de 

empréstimo de terras.  

A área de impacte corresponde de acordo com o EIA à faixa de terreno de afetação direta submersa pela 

subida das águas das duas barragens, desmatada e escavada na zona de descarga de emergência e nas seis 

zonas de empréstimo de terras. A área de impacte indireto consiste na área das imediações da zona a alagar. 

O EIA apresenta um enquadramento histórico-arqueológico que permite contextualizar diacronicamente o 

projeto.  

A exploração mineira, ainda que incipiente, terá começado cerca de 3000 a. C. nesta região. Refere que a Pré-

história recente que esta região é conhecida pelas suas jazidas minerais, em que o «mais antigo local de 

ocupação da zona da vila de Aljustrel é o morro de Nossa Senhora do Castelo (Castelo de Nossa Senhora do 

Castelo / Castelo de Aljustrel - CNS 2107), onde foram detetados artefactos e vestígios de ocupação do 

Neolítico e Calcolítico». Durante já a Idade do Bronze e da Idade do Ferro (II.º e I.º milénios a. C.), «o 

povoamento deslocou-se para o Cerro da Mangancha (CNS 1966), talvez devido à sua maior proximidade ao 

“chapéu de ferro”2 de São João do Deserto, o que permitiria uma maior facilidade na recolha do minério». 

Indica que por «volta do século VIII a. C., intensifica-se a exploração mineira da Península Ibérica, com o 

estabelecimento de feitorias fenícias e gregas no litoral sul e sudeste peninsular, mas, é com a ocupação 

romana entre os séculos I e IV d.C. que se inicia a extração mineira de larga escala, sendo o minério fundido 

no local e posteriormente transportado para Roma». Deste período existem no local «numerosos vestígios, 

como por exemplo no “Chapéu de Ferro” e escoriais da Mina de Algares, zona para onde se deslocou o 

povoamento» e onde foram encontradas duas placas em bronze, que contém as normas que regiam no século 

II o couto mineiro de Vipasca, o Vicus Vipascensis.” 

Dado que nunca se efetuou uma escavação de grande dimensão na povoação de Vipasca, a escavação das 

necrópoles de Valdoca (12290), ligada ao couto mineiro, e do Farrobo (CNS 1922), à qual estaria associada 

uma villa, foi fundamental para o conhecimento da vida social, cultural e material deste período. 

Durante o período muçulmano, «a área de povoamento desloca-se novamente para o Cerro de Nossa Senhora 

do Castelo, onde foi construído um castelo de taipa que durou até ao século XIV», tendo sido conquistada em 

1234, no reinado de D. Sancho II, por D. Paio Peres Correia e pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago de 

Espada. Há falta de evidências da continuidade da exploração mineira em Aljustrel, mas uma datação obtida 

recentemente para uma madeira de escoramento, determinou que a árvore que lhe teria dado origem seria 
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de cerca de 1620, mas a atividade terá sido abandonada no século XVIII, pelo «que só volta a haver referências 

documentais às minas em meados do século XIX, altura em que a exploração mineira foi retomada em larga 

escala». 

Relativamente ao enquadramento histórico apresentado no EIA, este centra-se, principalmente, nos aspetos 

relacionados com a mineração na área em apreço e apesar de referir o «Castelo de Nossa Senhora do Castelo 

/ Castelo de Aljustrel» (CNS 2107) e o Cerro da Mangancha (CNS 1966), situados na envolvente imediata, não 

os identifica como bens imóveis classificados: 

• «Castelo de Aljustrel e Igreja de Nossa Senhora do Castelo», Classificado como IIP - Imóvel de 

Interesse Público - Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992; 

• «Cerro da Mangancha», Classificado como SIP - Sítio de Interesse Público - Declaração de 

rectificação n.º 558/2011, DR, 2.ª Série, n.º 54, de 17-03-2011 (retifica o distrito); Portaria n.º 

401/2011, DR, 2.ª Série, n.º 43, de 2-03-2011 (ZEP sem restrições). 

 

 

Figura 12. Localização, da esquerda para a direita, das duas ocorrências classificadas (Fonte DGPC: 
Atlas do Património Classificado e Em Vias de Classificação). 

 

O Aditamento ao EIA refere que estes dois sítios classificados «encontram-se a norte da vila de Aljustrel, a 

mais de 1,2 km da instalação de resíduos “BE-BAC”, e a mais de 2,2 Km da BAI». 
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Na área de enquadramento foram identificados nestes trabalhos 22 elementos patrimoniais (mais os dois 

bens imoveis classificados), sendo estes de natureza arqueológica, etnográfica ou edificada, e que integram 

igualmente património público municipal. 

Os trabalhos identificaram quatro ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica na Área de Incidência 

do Projeto (AI).  

A saber, três na AI do alteamento da instalação de resíduos (BE – BAC):  

• N.º 1 Águas Claras, (CNS 32567, PAG078 PDM, nível 4), vestígios de superfície, 

Moderno/Contemporâneo;  

• N.º 2 Manteirinha 1, (CNS 32571, PAG079 PDM, nível 4), vestígios de superfície, indeterminado; 

• N.º 3 Manteirinha 2, (Inédito), vestígios de superfície, indeterminado. 

Somente uma foi identificada na AI do alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI): 

• N.º 4 Vipasca, (CNS 18, PAG003 PDM, nível 2), povoado mineiro romano. 

Relativamente a este elemento patrimonial, a ficha de sítio presente no Relatório de Trabalhos Arqueológicos 

menciona «que o terreno estava vedado e sem acesso público (fábrica de explosivos)». Uma das extremidades 

da grande mancha de dispersão/ocupação do povoado é sobreposta pela AI da BAI. 

 

Figura 13. Alteamento da instalação de resíduos (BE - BAC) e os elementos patrimoniais arqueológicos 
identificados (Fonte EIA/Aditamento: Anexo 4, Desenho 2.01, Escala 1:6000) 
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Figura 14. Alteamento da Barragem Água Industrial (BAI) e o elemento patrimonial arqueológico 
identificado (Fonte EIA/Aditamento: Anexo 4, Desenho 2.02, Escala 1:6000) 

 

Quanto à análise do valor patrimonial das quatro ocorrências patrimoniais situadas na área de incidência do 

projeto, o EIA considera que a ocorrência n.º 1, Águas Claras (CNS 32567), tem valor nulo «porque neste local 

não existem contextos arqueológicos conservados e toda a área da antiga implantação foi sujeita a profunda 

escavação na fase anterior de remodelação da BE-BAC». 

Atribuiu Valor Patrimonial de Significado Elevado, ao sítio n.º 4, Vipasca (CNS 18) «devido ao resultado das 

escavações arqueológicas já realizadas e informação bibliográfica existente para este sítio».  

Para as ocorrências n.º 2, Manteirinha 1 (CNS 32571) e n.º 3, Manteirinha 2 avalia o respetivo valor 

patrimonial de Significado Reduzido, «devido ao menor valor histórico e científico dos materiais observados à 

superfície do terreno». 

 

Património industrial mineiro 

Embora não conste do EIA, importa referir que a exploração milenar de minério em Aljustrel motivou a 

identificação de um conjunto de espaços que testemunham e dão a conhecer essa história. Localizados no 
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Couto Mineiro de Aljustrel e associados à jazida de Algares, mas incluindo a própria vila esse património 

integra a Rota da Faixa Piritosa Ibérica.  Associados a este percurso encontra-se património geológico como 

o chapéu de ferro de Algares e  mineiro como  a galeria mineira do Piso 30, ou Galeria de Algares, 

visitável,   vestígios arqueológicos da mineração romana (escoriais) e a casa do procurador, e da exploração 

mineira nos séculos XIX e 20 e que inclui “… as instalações da antiga cementação com edifícios anexos, onde 

se obtinha cobre a partir da sucata de ferro e das águas que vinham do interior da mina, da central eléctrica, 

uma das mais antigas do Baixo Alentejo e que chegou a fornecer energia a localidades vizinhas, dos malacates 

(elevadores) com os respectivos edifícios adjacentes por onde subiam e desciam homens, máquinas e minério 

até às profundezas da terra, a sala dos compressores, hoje musealizada e onde era produzido o ar comprimido 

para os trabalhos mineiros.”1, os moinhos britadores de Feitais, a barragem de Água forte e os bairros 

mineiros de Vale  da Oca, entre outros, que alojavam os trabalhadores da mina. 

 

 

Figura 15. Património Industrial Mineiro - Vila de Aljustrel (Fonte: EIA) 

 

Não se prevê que as intervenções a realizar no âmbito específico da “BE-BAC” e da BAI coloquem em causa 

este património. Contudo, atendendo à proximidade dos elementos patrimoniais ao atual complexo mineiro, 

quaisquer intervenções a realizar no mesmo, devem garantir a sua salvaguarda. 

 

5.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente à análise dos impactes patrimoniais para a fase de construção, o EIA refere que para os quatro 

elementos patrimoniais existentes nas áreas de incidência dos projetos em estudo, a que na área de impacte 

 
1 Informação disponibilizada no sítio da internet da Câmara Municipal de Aljustrel 
https://www.mun-aljustrel.pt/menu/607/patrimonio-mineiro.aspx 
 

https://www.mun-aljustrel.pt/menu/607/patrimonio-mineiro.aspx
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direto na “BE-BAC” se encontram três ocorrências patrimoniais e que na área de impacte direto na BAI se 

encontra uma ocorrência patrimonial. 

Na “BE-BAC”, existem potenciais impactes negativos diretos nas ocorrências n.º 2, Manteirinha 1, (CNS 32571) 

e n.º 3, Manteirinha 2, devido à ação das tarefas de desmatação do terreno. Dado que estes sítios vão ficar 

submersos não se justifica fazer qualquer vedação. 

Ainda, quanto ao sítio da Monteirinha 1 (n.º 2), o EIA informa que este tem uma condicionante enunciada no 

Plano Diretor Municipal de Aljustrel (Património Arqueológico, Nível 4, prospeção prévia). 

Informa que o «sítio n.º 1/CNS 32567 (Águas Claras) não tem impactes negativos, porque a área onde foram 

observados os materiais arqueológicos já foi escavada e sobreposta pela atual estrutura da BE-BAC, não têm 

sido identificados contextos arqueológicos conservados durante as sondagens arqueológicas de diagnóstico». 

Atualmente encontra-se submerso o que impossibilita qualquer vedação. 

Na BAI há potenciais impactes negativos diretos na ocorrência n.º 4, Vipasca, (CNS 18), por devido à ação das 

tarefas de desmatação do terreno. De acordo com o PDM de Aljustrel, constitui um sítio arqueológicos de 

Nível 2 onde as «operações que envolvam a afetação do local, à superfície e/ou subsolo, devem ser precedidas 

de trabalhos arqueológicos de caracterização e diagnóstico (sondagens e/ou escavações), que promovam a 

adequação das intervenções, projetos ou operações propostos, ao valor científico e patrimonial dos bens aí 

existentes». Dado que o sítio vai ser intervencionado e um segmento será submerso, não se justificando vedar 

a restante área do povoado devido à sua grande dimensão, estendendo-se a sua maior parte inclusive para 

fora dos limites de propriedade da ALMINA. 

Salienta que restantes áreas de incidência de projeto, correspondentes a zonas de empréstimo de terra e 

Zona de Descarga de Emergência, não foram identificadas ocorrências patrimoniais. 

O EIA considera, em síntese, que os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase 

de exploração serão nulos. 

Quanto às quatro ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência do projeto, relativamente às 

quais, para além das medidas previstas para diagnóstico e registo arqueológico, não se encontra prevista 

medidas para a fase de exploração para a fase de desativação. 

Perante os eventuais impactes negativos previstos, o EIA preconiza a realização de sondagens arqueológicas 

de diagnóstico com os seguintes objetivos: 

• Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão. 

• Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das 

sondagens. 

• Caraterizar o seu estado de conservação. 

• Avaliar o potencial histórico e arqueológico de cada sítio. 

As sondagens arqueológicas prévias à obra, serão realizadas nos seguintes sítios:  

• N.º 2, Manteirinha 1, (BE-BAC) - escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico 

numa área 20 m². 

• N.º 3, Manteirinha 2, (BE-BAC) - escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico 

numa área de 20 m². 

• N.º 4, Vipasca, (BAI) - escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico numa área de 

20 m². 

De acordo com os resultados obtidos nas sondagens de diagnóstico, prevê ainda a realização de «uma 

intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto, que deve abranger todos os 

contextos arqueológicos com impactes negativos diretos». 
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Para a fase de construção prevê como medida abrangente, o «acompanhamento arqueológico permanente e 

presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas 

fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.” 

Os trabalhos executados no âmbito da elaboração no EIA do fator ambiental Património Cultural, permitiram 
identificar impactes em três sítios arqueológicos, de que se destaca o n.º 4, Vipasca, que constitui o povoado 
mineiro romano, que antecedeu a exploração contemporânea do jazigo. 

Estes impactes diretos, serão negativos, e irreversíveis, considerando-se essencial a execução das sondagens 

de diagnóstico para determinação da ocorrência dos impactes e adequação das medidas de minimização 

Concorda-se com a generalidade das medidas gerais e específicas preconizadas pelo EIA, que, no entanto, 

deverão ser ajustadas ou complementadas por outras. 

 

5.12.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 
no final deste parecer. 

 

5.13. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.13.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

As atualizações de capacidades propostas incluem intervenções em dois diferentes projetos, todos 

localizados dentro do limite industrial da ALMINA:  

• Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” - 3ª Fase;  

• Alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI).  

Relativamente à Flora e Vegetação, refere o EIA que as espécies detetadas durante o trabalho de campo são 

espécies comuns, a nível nacional, não se tendo detetado a presença de espécies de distribuição mais restrita 

ou maior relevância ecológica. 

A presença humana na área de intervenção do projeto encontra-se bastante marcada, sobretudo pela 

presença da mina. A vegetação existente reflete a ocupação humana, observando-se a presença de antigas 

áreas agrícolas, que agora parecem ter um uso mais esporádico, onde dominam formações herbáceas. As 

formações arbóreas são essencialmente plantações ou adensamentos de formações que constituem a 

vegetação climácica local: sobreirais e azinhais. 

Menciona ainda o RS que foram detetadas, durante o trabalho de campo, duas espécies protegidas por 

legislação nacional específica, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), pelo Decreto-

Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.  

Ainda que as amostragens tenham sido realizadas na época mais propícia para a observação da maioria das 

espécies de maior relevância ecológica, nenhuma, além do sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus 

rotundifolia) foi observada durante o trabalho de campo. Assim, considera-se que a probabilidade de 

ocorrerem na área de estudo é baixa, tendo em conta as condições ecológicas da área. 

Relativamente aos aspetos florestais, o Regime Jurídico de Proteção ao Sobreiro e Azinheira (RJPSA) rege-se 

pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que 

regulamenta as conversões da ocupação do solo, o corte e o arranque de árvores, a poda e outras 

intervenções nos povoamentos de azinheira e sobreiro, nos núcleos e em árvores isoladas, daquelas duas 

espécies. 
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Face ao tipo de intervenções que usualmente são necessárias numa instalação deste tipo, deve ser conhecida 

e considerada a localização dos exemplares de azinheiras e sobreiros, com o objetivo de minimizar a afetação 

dos mesmos. 

Relativamente à Fauna, menciona o estudo que durante o trabalho de campo não foi possível observar 

nenhuma espécie com estatuto elevado de conservação e tendo em conta o elevado grau de perturbação da 

área em causa, será pouco provável a presença de espécies mais sensíveis. Foi possível confirmar a presença 

da rã-verde (Rana perezi) e da lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), espécies sem estatuto de 

conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP). 

Relativamente à avifauna, a área de intervenção do projeto pode eventualmente ser utilizada de forma 

esporádica como local de passagem, apesar de se localizar relativamente próxima à Zona de Proteção Especial 

de Castro Verde e de uma Important Bird Area (IBA).   

No que concerne a Biótopos e Habitats, na área de intervenção do projeto foram cartografados 11 biótopos: 

Agrícola, Albufeira, Eucaliptal, Humanizado, Linha de água, Matos, Montado, Pinhal, Plantações de sobreiro, 

Prados e Ruderal. A área é dominada pelo biótopo Prados, que representa 34% e pelo biótopo Humanizado, 

que representa 27% da área em causa. 

A área afeta ao projeto é fortemente dominada pela presença da Mina, onde se incluem os edifícios e outras 

áreas que são utilizadas para depósito de material, movimentações de camiões, etc. As áreas Ruderais e de 

Prados, presentes numa elevada percentagem da área, refletem o uso da área adjacente. Estas áreas 

envolventes, que aparentemente teriam uso agrícola ou pastoril, não parecem ser utilizadas regular e 

intensivamente. 

Este relatório menciona que o trabalho de campo permitiu verificar a presença de um Habitat Natural da 

Rede Natura 2000 e que consta do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro: habitat 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 

Molinio-Holoschoenion, associado ao biótopo Prados, considerando-se ainda potencial a presença do habitat 

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, associado ao biótopo Montado. 

O estado ecológico das linhas de água a jusante da instalação de resíduos “BE-BAC” é muito mau. Refere o RS 
que foi realizado um estudo dirigido à espécie Unius tumidiformis em três locais do rio Sado, cujas 

amostragens foram efetuadas em março de 2014 e não permitiram a observação desta espécie, tendo-se 

observado outras espécies de bivalves, como Unio delphinus, Anodonta anatina ou a espécie exótica Corbicula 

flumiea. Neste estudo conclui-se que a regressão, ou desaparecimento, de várias espécies de mexilhões-de-

rio não está relacionada com a atividade da ALMINA, estando antes relacionado com a substituição das 

espécies piscícolas autóctones por espécies exóticas, eliminando assim os hospedeiros necessários para a 

fixação dos gloquídios (Reis, 2014). O estado ecológico é também muito mau na generalidade das linhas de 

água da zona envolvente. 

 

5.13.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Atendendo à tipologia do projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a intervencionar, 

os principais impactes gerados nos Sistemas Ecológicos são: 

• Destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido ao aumento da área inundada 

pelo Alteamento da Instalação de Resíduos “BE-BAC” e pelo Alteamento da Barragem de Água Industrial 

(BAI) (fase de construção); 

• Favorecimento da instalação de espécies exóticas de flora e fauna (fases de construção, de exploração e 

desativação); 

• Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de construção e de 

exploração); 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

76 

• Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de construção e de 

exploração); 

 

As ações que poderão originar os referidos impactes são, sumariamente, as seguintes: 

Fase de construção 

• Atividades de remoção do coberto vegetal nas áreas a inundar; 

• Instalação e funcionamento dos estaleiros e de outras estruturas temporárias de apoio à obra; 

• Construção/aumento da estrutura do paredão; 

• Circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra; 

• Aluimento do paredão da Instalação de Resíduos “BE-BAC”. 

Fase de exploração 

• Funcionamento da mina; 

• Aluimento ou galgamento do paredão da Instalação de Resíduos “BE-BAC”. 

Fase de desativação 

• Ações de demolição; 

• Circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra; 

• Recuperação paisagística. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos, durante a fase de construção os principais impactes sobre a flora 

prendem-se com a afetação direta de biótopos devido às obras associadas ao projeto e ao enchimento da 

instalação de resíduos “BE-BAC”, e ainda às obras do alteamento da BAI, com a consequente remoção da 
vegetação desses locais.  

Todos os impactes são de baixa a muito baixa significância, sendo que os biótopos que se prevê sejam afetados 

possuem um valor ecológico muito baixo. Os principais impactes sobre a fauna, na fase de construção, advêm 

sobretudo da perda de biótopos devido à remoção ou degradação da vegetação, e consequente degradação dos 

habitats existentes para a fauna. No entanto, a afetação destes habitats será diminuta, incidindo, essencialmente, 

em área com baixo valor para a fauna.  

Durante a fase de exploração, a maioria dos impactes está relacionada com o aumento da presença humana na 

área, que já é elevada, e que poderá contribuir para a degradação do estado de conservação dos biótopos, que na 

sua maioria se encontram já bastante degradados. Relativamente à fauna, o potencial aumento da presença 

humana pode traduzir-se num eventual aumento da perturbação das espécies. No entanto, é necessário ter em 

consideração que esta é uma área já sujeita a níveis de perturbação consideráveis.  

Relativamente à fase de exploração, está prevista a recuperação paisagística da área envolvente ao projeto e a 

recuperação da linha de água que se situa nas proximidades do mesmo. Propõe-se que estas ações sejam 

realizadas recorrendo a espécies autóctones e bem-adaptadas às condições biofísicas da área em questão, 

evitando o uso de qualquer espécie invasora ou com potencial invasor nos planos de recuperação paisagística e 

na recuperação da linha de água, dando assim preferência a espécies locais. 

No que diz respeito à linha de água recetora preveem-se, em caso de acidente, impactes negativos provenientes 

de uma situação de rutura, e consequente libertação de água contaminada e sedimentos, afetando as 

comunidades faunísticas e florísticas a jusante.  
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No caso do galgamento do paramento e consequente libertação de água contaminada e sedimentos, os impactes 

serão negativos e de moderada significância, afetando todas as comunidades faunísticas e florísticas a jusante da 

instalação.  

Relativamente aos impactes expectáveis de âmbito florestal, a alteração do uso atual do solo para os alteamentos 

previstos para a instalação de Resíduos “BE-BAC” e para a Barragem de Água Industrial (BAI) está associada ao 
aumento da área alagada e pelo volume de empréstimo de solos (manchas B, D, E, F, G e H) necessário para o 

processo construtivo.  

As intervenções previstas para as fases de construção, de exploração e de desativação do projeto, implicam um 

conjunto de ações que potencialmente colocam em risco o estado vegetativo e sanitário do coberto arbóreo, 

nomeadamente o florestal. Essas intervenções bem como o aumento da superfície de solo alagada pelas 2 

albufeiras, abrange áreas onde existem sobreiros e azinheiras e, eventualmente, outras espécies florestais.  

Face às movimentações de máquinas e das respetivas operações de transporte e de movimentação de terras, são 

espectáveis danos em pernadas, em troncos e ao nível radicular, em algumas das árvores que lhes ficarem na 

vizinhança, bem como o abate de algumas quercíneas nas zonas de colocação de infraestruturas e de remoção de 

terras.  

O aumento da superfície alagada das 2 albufeiras irá cobrir áreas florestais, agroflorestais (montados de sobro, 

azinho, ou misto), arvoredo isolado e pequenos núcleos (bosquetes) o que, do ponto de vista da sustentabilidade 

do arvoredo e do ecossistema associado, configura um impacte negativo.  

Assim, durante as fases de construção e de exploração do projeto está prevista a ocorrência de um conjunto de 

impactes negativos que estão relacionados com a ocupação irreversível do solo na zona de implantação das 

estruturas do projeto e dos NPA propostos. Os impactes gerados são diretos, negativos, localizados, irreversíveis, 

permanentes e de elevada significância. 

No que concerne à Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), o projeto que incide sobre áreas de maior risco de 

incêndio florestal é o alteamento da BAI, uma vez que se situa junto a uma área de risco elevado e muito elevado 

de incêndio. 

Em termos de risco de incêndio associado ao projeto, este está diretamente ligado à fase de construção (estaleiros 

e outros edifícios de apoio) que poderá ter mais fontes/ações que promovam a ignição de potencial incêndio. 

Assim, nesta fase deve ser promovida a adoção de práticas que diminuam o risco de incêndio, tais como as 

previstas no presente parecer, e considerando que a fase de obra decorrerá por um curto período de tempo (cerca 

de 6 meses), existe uma forte probabilidade de redução de impactes negativos neste âmbito. 

Na área de intervenção do projeto não são identificadas áreas afetadas por incêndios rurais no período 

compreendido entre os anos de 2010 e 2019, pelo que não se aplica o regime relativo a povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pela Lei n.º 

54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

Considera-se, por outro lado, que deverá ser dado cumprimento ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) de Aljustrel (regulamento homologado pelo Despacho 4345/2012, de 27 de Março) e ao 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho com as respetivas alterações, dando-lhe nova redação e publicadas na 

Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, e Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de janeiro, em que são expressos os 

condicionalismos e preocupações na localização das edificações e na proteção e segurança das pessoas e bens 

associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais. O artigo 15.º do Decreto-Lei referido anteriormente 

expressa as obrigações referentes às redes secundárias de faixas de gestão de combustível, o qual se aplica a 

eventuais edifícios a construir ou aos existentes, na área de intervenção, nomeadamente: 

“2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 

confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, de acordo 

com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante, numa faixa com as 

seguintes dimensões: 
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a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja 

terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais; 

b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida a partir da alvenaria exterior 

do edifício, quando a faixa abranja exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações.” 

“3 - Os trabalhos definidos no número anterior devem decorrer entre o final do período crítico do ano anterior e 30 

de abril de cada ano.” 

(…) 

“13 - Nos parques de campismo, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas de logística e nos aterros 

sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais previamente definidos no PMDFCI, é obrigatória a gestão 

de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, 

competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara 

municipal realizar os respetivos trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários 

ao ressarcimento da despesa efetuada.” 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de janeiro, 

que clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do sistema de defesa da floresta contra incêndios, o art.º 

16.º, expressa os condicionalismos à edificação: 

“2 - Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas 

na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte.” 

“3 - No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, podem ser previstas novas 

áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 do artigo anterior, bem como a ampliação de áreas já 

existentes com esses fins.” 

 “4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são permitidas fora das áreas 

edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em 

PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes 

condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca 

inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a 

dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo com 

os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei;  

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos 

acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF.” 

“5 - Para efeitos do disposto no número anterior, quando a faixa de proteção integre rede secundária ou primária 

estabelecida, infraestruturas viárias ou planos de água, a área destas pode ser contabilizada na distância mínima 

exigida para aquela faixa de proteção.” 

 “7 - Para o efeito do disposto nas alíneas do número anterior, os membros do Governo responsáveis pelas áreas 

da proteção civil e das florestas aprovam uma portaria que enquadra as regras a que obedecem a análise de risco 

e as medidas excecionais.” 

10 - As edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades Económicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual, podem ser dispensadas das condições previstas 

nos n.os 4 a 8, por deliberação da câmara municipal, desde que o seu cumprimento se tenha tornado inviável e 

sejam propostas medidas adequadas de minimização do perigo de incêndio, objeto de parecer favorável da CMDF. 
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11 - Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente 

agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que 

sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as 

seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de gestão de 100 

metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos respetivos 

acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados 

à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF.  

 

Impactes Cumulativos 

A área de intervenção do projeto enquadra-se numa área com uma forte presença humana, junto a uma área 

urbana e encontra-se em pleno funcionamento há diversos anos. O projeto agora em avaliação, relacionado com 

o aumento de capacidade de produção e as ações necessárias para implementar esse aumento, irá contribuir para 

uma muito ligeira potenciação dos impactes que ocorrem atualmente na área de intervenção do projeto e sua 

envolvente. Assim, considera-se que os impactes negativos cumulativos gerados são de significância muito baixa. 

 

5.13.3. CONCLUSÃO 

Face ao anteriormente exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto Atualização das Capacidades 

Instaladas de ALMINA apesar de negativos e minimizáveis, serão muito pouco significativos, atendendo à situação 

atual, no que concerne aos valores naturais em presença.  

O projeto agora proposto irá proporcionar uma maior área a inundar e, por conseguinte, um eventual maior risco, 

de magnitude mais elevada, em caso de acidente, sendo que essa situação poderá ser alvo de minimização se 

aplicadas as medidas propostas no presente parecer.  

Não obstante o exposto no presente documento, embora a área do projeto em avaliação se desenvolva fora da 

Rede Natura 2000, nomeadamente fora da (Zona de Proteção Especial de Castro Verde), os eventuais impactes, 

em caso de acidente, poderão vir a sentir-se na bacia do Sado, encontrando-se parte desta bacia também 

classificada, nomeadamente o Estuário do Sado, pelo que se considera que devem ser implementadas as medidas 

minimizadoras anteriormente identificadas. 

Relativamente à componente florestal, previamente ao licenciamento deste projeto, deverá ser apresentado um 

levantamento que indique a delimitação, quantificação e caracterização de todos os espaços florestais da área a 

afetar pela implementação do projeto, nomeadamente, no que se refere à existência de exemplares de espécies 

florestais localizados de forma isolada, que constituam bosquetes, áreas agroflorestais, povoamentos florestais ou 

outros (ex. cortinas de abrigo). 

Tendo em conta a classificação definida anteriormente importa apresentar informação sobre a respetiva 

composição (por espécie florestal), densidade, áreas ocupadas, estrutura, grau de coberto, incluindo raio da copa, 

bem como identificados e quantificados os impactes diretos ou indiretos, incidentes neste tipo de espaços, de 

todas as intervenções inerentes à construção, à exploração e à desativação do projeto. 

Considera-se que deverão ser protegidas/salvaguardadas as azinheiras e os sobreiros existentes. No entanto, se 

nas diferentes fases do projeto (construção e exploração), for necessário o corte/arranque ou outro tipo de 
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intervenções neste tipo de exemplares arbóreos deverá ser dado cumprimento à referida legislação (as 

intervenções carecem de autorização prévia expressa do ICNF,IP), tal como expresso nos termos do número 1 do 

artigo 1.º do referido Decreto-Lei (“o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, 

carece de autorização …” do ICNF, IP). 

Caso a área de intervenção do projeto não tenha a classificação de povoamento florestal, deverá ser dado 

cumprimento ao definido no número 5 do artigo 3.º, nomeadamente “Nas situações em que a densidade do 

arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos q) do artigo 1.º, o corte ou arranque de sobreiros ou 

azinheiras carece apenas de autorização da Direção Regional de Agricultura competente”, atualmente 
competência do ICNF,IP. 

As áreas classificadas como povoamento florestal, têm como base o disposto, nomeadamente, na alínea q) do 

artigo 1º, que estabelece como “povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto, a formação vegetal com área 

superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas, com largura superior a 20 m, onde se verifica a presença de sobreiro ou 

azinheiras, associadas ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores 

mínimos:” 

i. 50 árvores/ha, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 30 cm de PAP (perímetro 

à altura de peito); 

ii. 30 árvores/ha, quando o PAP se situa entre 30 cm e 79 cm; 

iii. 20 árvores/ha, quando o PAP se situa entre 80 cm e 129 cm; 

iv. 10 árvores/ha, quando o PAP é superior a 130 cm; 

Tendo em consideração o número 1 do artigo 2º do RJPSA “em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são 

permitidas conversões.” 

No entanto, caso as intervenções associadas às diferentes fases do projeto integrem áreas de povoamento 

florestal de sobreiro e/ou azinheira poderá ser dada autorização para o corte/arranque de exemplares das 

referidas espécies, se a conversão estiver enquadrada na alínea a) do número 2 do artigo 2.º da referida legislação, 

isto é, “Empreendimentos de imprescindível utilidade pública” nos termos do artigo 6.º (utilidade pública e projetos 
de relevante e sustentável interesse para a economia local). 

A autorização de corte ou arranque de azinheiras e sobreiros em povoamento só poderá ser emitida após 

despacho ministerial, condicionada à constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação de áreas de 

povoamentos preexistentes (artigo 8.º da citada legislação) nos termos do projeto de compensação que venha a 

ser estabelecido. 

Nos termos do artigo 8.º do referido Decreto-Lei, está prevista a compensação dos abates em povoamento através 

da constituição de novas áreas de povoamento nunca inferiores às afetadas pelo corte ou arranque de sobreiros 

e azinheiras multiplicadas por um fator de 1,25 devendo para o efeito ser apresentado um projeto de 

compensação de constituição de novas áreas de povoamento de sobreiros e azinheiras ou de beneficiação de 

áreas existentes, sendo que aí o fator será de 3 ou 5, consoante a beneficiação inclua adensamentos ou só ações 

de melhoria dos povoamentos existentes. Assim, caso se verifique esta necessidade deverá ser apresentado um 

anteprojeto de compensação no âmbito do projeto de execução em causa. 

No decurso das fases de construção, de exploração e de desativação deverá ser sempre acautelado o arvoredo 

existente a manter, dando cumprimento ao artigo 16.º (restrições às práticas culturais) e ao artigo 17.º 

(manutenção) do Decreto-Lei n.º 169/2001, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

Apresenta-se no Quadro 20, um modelo de classificação de arvoredo, com a respetiva identificação por espécie 

(sobreiro e azinheira), por estado de desenvolvimento (jovens ou adultas) e por classe de tamanho, de acordo com 

o número 2 do artigo 9.º do mesmo diploma. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

81 

Classe PAP Sobreiro adulto Sobreiro jovem Azinheira adulta Azinheira jovem 

1 (< 30 cm)     

2 (30 a 79 cm)     

3 (80 a 129 cm)     

4 (≥ 130 cm)     

Quadro 20. Sobreiros e azinheiras classificadas por estado de desenvolvimento e por classe de PAP 

 

Para efeitos de aplicação do número 1 do artigo 12.º da referida legislação, um sobreiro é adulto quando atingiu 

as dimensões que permitem a desbóia, mesmo que não seja descortiçado (PAP ≥ 70 cm). No caso da azinheira, 
considera-se como jovem quando tem PAP (< 62,83 cm). 

O Quadro 20 poderá ser adaptado no que respeita à identificação do arvoredo requerido para corte/arranque. 

No caso, em concreto das árvores requeridas para corte/arranque (sobreiros adultos, sobreiros jovens, azinheiras 

adultas e azinheiras jovens), a informação cartográfica deverá ser complementada com a classificação que 

diferencie entre arvoredo adulto e jovem, tal como descrito.  

Toda a informação de campo, associada à identificação do arvoredo de cariz florestal (independentemente de ser 

requerido para corte/arranque ou a preservar), deverá ser representada cartograficamente em ortofotomapa com 

a sinalização/identificação (localização georreferenciada). 

A informação deverá ser disponibilizada em formato raster (PDF, JPEG, etc.) e também em formato vetorial 

(shapefile, sistema de referência ETRS89-TM06, apoiada na Rede Geodésica Nacional de Estações Permanentes 

GPS). 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 
no final deste parecer. 

 

5.14. PAISAGEM 

5.14.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Área de Estudo corresponde a um buffer de 4 km, admitindo que a barragem possa ser visível a distâncias 

superiores, é nesta envolvente que os impactes na paisagem se fazem potencialmente sentir com maior 

intensidade.  

 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

Área de Estudo 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grande Grupo de 

Unidades de Paisagem (macroestrutura) “S - Baixo Alentejo”, no qual se integram as Unidade de Paisagem de 
Terras Fortes do Baixo Alentejo (n.º 110) e Campo Branco de Castro Verde (n.º 114). Três quartos da Área de 

Estudo são abrangidos pela unidade n.º 110 e um quarto pela unidade n.º 114. Tendo em consideração a 

escala e o projeto, foram ainda identificadas, transversalmente às 2 unidades do nível hierárquico superior 
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acima referido, 3 subunidades de paisagem que procuram traduzir as características mais homogéneas 

presentes no território e que se baseiam, sobretudo, no uso/ocupação do solo: “Peneplanície Alentejana”; 
“Área Urbano-Industrial de Aljustrel” e “Áreas Agro-florestais”. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas situam-se na Unidade de Paisagem n.º 110 - “Terras 
Fortes do Baixo Alentejo” e nas Subunidades: 

i. “Peneplanície Alentejana”: Instalação de Resíduos (BE-BAC). 

ii. “Áreas Agro-florestais”: Barragem de Água Industrial (BAI). 

 

Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a Área 

de Estudo, para o buffer de 4km considerado, de acordo com a cartografia define-se da seguinte forma:  

 

Qualidade Visual da Paisagem 

O território em análise, definido pela Área de Estudo caracteriza-se, maioritariamente, por integrar a classe 

de Qualidade Visual “Elevada”, abrangendo cerca de 49% desta. Destacam-se, inseridas nessa classe, as áreas: 

agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva; os planos de água que pontuam o 

território – lagoas e albufeiras, Instalação de Resíduos “BE-BAC” e a Barragem de Água Industrial (BAI) - e a 

Ermida de Nossa Sr.ª do Castelo, em Aljustrel enquanto elemento de valor patrimonial. Esta classe tem maior 

expressão territorial na zona norte e sul da Área de Estudo, com duas grandes áreas com grande continuidade 

física e de contornos, relativamente linearizados e pouco recortados. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Qualidade Visual as 

mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Instalação de Resíduos (BE-BAC): Qualidade Visual “Baixa” (envolvente). 

ii. Barragem de Água Industrial (BAI): Qualidade Visual “Baixa” e “Média” (envolvente). 

A envolvente onde se inserem as componentes acima elencadas assume as classes de Qualidade Visual 

também acima referidas, contudo, ambas as componentes, devido, às mesmas se caracterizarem por possuir 

um espelho de água, as respetivas superfícies são consideradas como integrando a classe de “Elevada”. 
Importa, no entanto, referir que se trata de um espelho de água artificial e, consequentemente, o mesmo, 

não determina um nível cénico característico de uma superfície de água com contornos da albufeira naturais. 

Acresce ainda, que as margens não só não têm configurações naturais como apresentam ainda uma faixa 

interníveis onde a vegetação não prolifera com os níveis de uma situação não artificial. 

 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se, genericamente, por se situar na classe de Capacidade de Absorção “Elevada”, 
representando cerca de 57%.  

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Capacidade de Absorção 

Visual as mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Instalação de Resíduos (BE-BAC): Envolvente predominantemente “Média” e, parte “Baixa” e 
“Elevada”. 

ii. Barragem de Água Industrial (BAI): Envolvente predominantemente “Elevada” e parte nascente da 
albufeira “Média”. 
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A envolvente onde se inserem as componentes acima elencadas assume as classes de Capacidade de 

Absorção Visual também acima referidas, contudo, ambas as componentes, e no que se refere à vasta 

superfície do espelho de água, as respetivas superfícies inserem-se em área de “Elevada”. 

 

 

Sensibilidade Visual da Paisagem 

As áreas das classes de Sensibilidade Visual – “Elevada” e “Muito Elevada” – dominam na Área de Estudo, 

representando cerca de 53%. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas diferentes classes de Sensibilidade Visual as 

mesmas distribuem-se da seguinte forma: 

i. Instalação de Resíduos (BE-BAC): Envolvente predominantemente “Baixa” e, parte “Elevada”. 

ii. Barragem de Água Industrial (BAI): Envolvente predominantemente “Baixa” e parte “Média”. 

No que se refere, em concreto, à superfície do espelho de água das respetivas e futuras albufeiras, as mesmas 

inserem-se em área, predominantemente de “Elevada”, devido a si próprias, e as áreas que serão adicionadas 
ao aumento das duas albufeiras inserem-se em áreas de “Baixa”, “Média” e de “Elevada”, no caso da albufeira 
da Barragem de Água Industrial (BAI).  

 

5.14.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, a implantação e a continuidade em atividade de uma mina e áreas associadas, sobretudo, 

quando as mesmas se localizam à superfície e se distribuem por uma área muito relevante, induz, 

necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, 

temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e 

destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do 

grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 

valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses 

locais condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e, consequentemente, 

visuais mais significativas, criadas em Fase de Construção, permanecerão de forma irreversível no tempo, 

com clara perda de valor cénico dos locais afetados.  

Neste contexto, de obra e de atividades, importa referir os impactes também sobre outra vertente, poucas 

vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 

complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas, fixas 

e/ou em circulação, comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, 

de certa forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Os impactes na Paisagem identificados far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto e são 

os seguintes: 

Fase de Construção:  

A execução do Projeto em análise prevê o reforço estrutural de dois corpos de barragem – “BE-BAC” e “BAI” 
- e o alteamento dos respetivos coroamentos com reflexos, consequentes, no aumento de área inundada da 

albufeira.  

No caso da barragem “BE-BAC”, a mesma é constituída por um corpo principal com desenvolvimento de 780 

m, sempre em aterro zonado à cota 169 m. Com o 2º alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”, em 
análise, a cota de coroamento da infraestrutura irá subir 11 m passando para a cota de 180,00 m. Este 
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aumento permite/determina um aumento de área da albufeira associada, dado que o NPA passará da cota 

166,80 m para uma nova cota de NPA de 178,90 m, ou seja, um aumento de 12,01 m do NPA. A Fase de 

Construção do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” será de 24 meses.  

No caso da “BAI”, o atual corpo da barragem tem um desenvolvimento de 295 m e o respetivo coroamento 

situa-se à cota 172,80 m. A materialização do Projeto determina a subida do coroamento para a cota de 

173,50 m, o que corresponde a um aumento de cota de cerca de 0,7 m. Este aumento permite/determina um 

aumento de área da albufeira associada dado que o NPA passará da cota 171,16 m para uma nova cota de 

NPA de 172,3 m, ou seja, um aumento de 1,13 m do NPA. O novo Nível Máximo de Cheia (NMC) é de 172,50 

m. A Fase de Construção do alteamento da instalação “BAI” terá uma duração temporal prevista de 6 meses. 

Nesta fase, serão implementadas algumas das ações com maior impacte das quais resultarão elementos de 

carácter definitivo e temporário. Durante esse período, decorrerão ações que contribuirão para a alteração 

funcional e estrutural, resultantes da instalação do estaleiro, remoção do coberto vegetal, decapagem, 

reforço do paredão, abertura de áreas de empréstimo, alteamento da barragem e taludes laterais de 

contenção das margens, mas que no seu conjunto também contribuirão para a degradação visual da 

paisagem, em particular, nas zonas que apresentem Qualidade Visual Elevada.  

 

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

Discriminam-se seguidamente os impactes classificados por ação e que estão relacionados com: 

• Desmatação: na área de ampliação das barragens – na área de aumento da base dos taludes e nos 

taludes dos atuais paramentos de jusante - e albufeira - áreas entre o atual NPA e o futuro e 

manchas de empréstimo.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (paramentos) a permanente (área afeta ao 

aumento da base dos taludes – saias dos taludes -, reversível (paramentos) a parcialmente reversível 

(novas áreas das duas albufeiras) a irreversível (novas áreas das duas albufeiras) reduzida magnitude 

e pouco significativo. 

• Desflorestação: impactes associados a ações de destruição do coberto vegetal de porte arbóreo que 

ocorrerão na área de implantação de algumas das componentes do Projeto, sobretudo, na área de 

aumento das duas albufeiras e nas áreas das manchas de empréstimo de terras. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e pouco 

significativo (áreas B, D, E, F e G) a significativo (Mancha de empréstimo H – Azinheiras e albufeira da 

barragem “BAI”). 

• Alteração da morfologia: decorre da extração de terras a realizar nas manchas/áreas de empréstimo 

na margem norte da albufeira da barragem de “BE-BAC” a utilizar para alteamento e reforço 
estrutural desta mesma barragem e da barragem “BAI”.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida (na alteração nas áreas de 

empréstimo decorrente da extração do volume de terras para a “BAI”) a média (alteração nas áreas 
de empréstimo decorrente da extração do volume de terras para a “BE-BAC”) magnitude e pouco 
significativo (na alteração nas áreas de empréstimo decorrente da extração do volume de terras para 

a “BAI”) a significativo (alteração nas áreas de empréstimo decorrente da extração do volume de 

terras para a “BE-BAC”). 

 

Impactes de Natureza Visual 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais da intervenção sobre a Área de Estudo, são 

consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das barragens, à cota mais desfavorável 
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destas, ou seja, do coroamento, e para as respetivas albufeiras considerando a área associada ao Nível de 

Pleno Armazenamento (NPA) e apresentadas no EIA/Aditamento, considerando a situação mais desfavorável, 

sem coberto vegetal, quer na área de intervenção quer na envolvente. 

Da análise da cartografia das bacias visuais verifica-se que, potencialmente, as mesmas se projetam sobre a 

Área de Estudo da seguinte forma: 

• “BE-BAC” - sobre o território compreendido entre as orientações SO e NNO. 

• “BAI” – sobre o território envolvente em 360º e num raio máximo com cerca de 1,5km. 

Dado que estas traduzem o impacte visual potencial final destas 4 componentes – barragens e albufeiras - do 

Projeto, que se consideram como, claramente, as mais relevantes, as mesmas serão objeto de maior detalhe 

na análise dos impactes visuais na Fase de Exploração.  

Contudo, são considerados, e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre: 

1. Observadores Permanentes – edificado/habitações. 

2. Observadores Temporários - utentes das vias rodoviárias. 

3. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em particular, da referida classe. 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual se destacam, 
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da 

visibilidade, sobretudo localmente, e o alteamento das barragens, também percecionado a maiores 

distâncias. 

• Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo 

se os trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante da desmatação e, sobretudo, do movimento 

de terras – extração de terras das manchas de empréstimo e transporte para as barragens – a par 

também da destruição de substratos rochosos e de afloramentos rochosos, assim como da 

circulação das máquinas em manobras. A movimentação das máquinas em sistema de repetidas 

passagens assim como sobre as áreas em intervenção ainda não consolidadas, conduzirá, por si só, 

à compactação e à pulverização do solo vivo, o que será suficiente para um aumento importante 

dos níveis de poeiras no ar. Um aumento significativo, ou muito significativo, dos níveis de poeiras 

traduzir-se-á num impacte significativo em termos visuais, sobretudo no local de obra, e com 

consequências, sobretudo, sobre os trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra e 

na Fase de Construção. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa magnitude e pouco significativo 

a significativo (pontualmente, sobretudo, se decorrer em tempo seco. “BE-BAC”: N261 numa 
extensão com cerca de 1,1km na frente urbana poente de Aljustrel; N263 numa extensão com cerca 

de 1,5km na frente poente de Aljustrel). 

• Alteamento das Barragens: o impacte visual negativo decorre de várias ações – desmatação, 

colocação de terras e obras de acabamento do novo paramento e coroamento - a executar no 

âmbito do alteamento e reforço estrutural das barragens em avaliação. A construção do corpo da 

barragem em altura será gradual e progressiva pelo que o impacte visual negativo, projetado irá 

atingindo, progressivamente, maior percentagem do território até ao término da construção. Ou 

seja, passa-se gradualmente/progressivamente de um nível de impacte visual negativo pouco 

significativo e de reduzida magnitude até um impacte significativo e de média magnitude que 

corresponderá ao momento em que o coroamento é totalmente concluído. Se analisadas 

individualmente, pode considerar-se esse mesmo momento como o momento a partir do qual se 

entra na Fase de Exploração, para análise de impactes nessa fase. 

No caso do corpo ou do alteamento da barragem “BE-BAC” o impacte visual negativo projeta-se, 

potencialmente, de acordo com a bacia visual, sobre uma parte significativa da Área de Estudo, 
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sensivelmente, sobre a metade poente e, consequentemente, sobre as povoações, vias e áreas de maior valor 

cénico.  

No que se refere a “Observadores Permanentes” destaca-se as situações associadas à frente urbana de 

Aljustrel e, potencialmente, toda a povoação de Rio Moinhos. No caso da frente urbana de Aljustrel, 

pontualmente, poderão verificar-se impactes negativos significativos sobre os observadores que se situam na 

frente urbana, cujas habitações se distribuem ao longo quer da N26 quer ao longo da N263. Dada a distância 

à povoação de Rio Moinhos, cerca de 3 km, não se considera que sobre esta o impacte visual negativo tenda 

para significativo. No caso das intervenções sobre a “BAI” não se considera que as mesmas projetem impactes 

visuais negativos significativos. 

No que se refere a “Observadores Temporários” destacam-se as vias sobre as quais se faz sentir, 

potencialmente, os impactes visuais negativos: N261 no troço com cerca de 3 km entre Aljustrel e Rio Moinho; 

N263; N530 e A2/IP1. Contudo, do elenco de vias, no que se refere em concreto à intervenção sobre o corpo 

da barragem o impacte tenderá, pontualmente, para significativo, sobre a N261, numa extensão, com cerca 

de 1 km, que antecede as instalações da ALMINA, antes de chegar a Aljustrel e muito pontualmente, sobre a 

N263. No caso das intervenções sobre a “BAI” não se considera que as mesmas projetem impactes visuais 
negativos significativos. 

No que se refere à afetação da integridade visual das áreas que integram a classe de Qualidade Visual 

“Elevada”, em locais mais próximos da implantação, não valorizados no EIA/Aditamento, e na envolvente 
mais afastada o impacte será significativo devido a esta ter uma qualidade cénica elevada. No caso das 

intervenções sobre a “BAI” as mesmas irão comprometer, temporariamente, a integridade visual de áreas de 
maior valor cénico, sendo, algumas destas adjacentes à própria albufeira. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, reduzida a média (áreas da classe de Qualidade 

Visual “Elevada”) magnitude e pouco significativo (“BE-BAC”: Povoação de Rio Moinhos; Monte do Brás da 
Gama; Monte das Mesas; Monte Morgado; Ermida de N. Sr.ª do Castelo) a significativo (“Observadores 
Permanentes” (“BE-BAC”): frente urbana ao longo da N26 e da N263; “Observadores Temporários” (“BE-

BAC”): N261, numa extensão, com cerca de 1 km, que antecede as instalações da ALMINA, antes de chegar a 

Aljustrel e muito pontualmente, sobre a N263; Qualidade Visual “Elevada” (“BE-BAC” e “BAI”): áreas 
envolventes). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado final 

delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultantes da destruição de 

valores visuais, neste caso, da vegetação existente. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo 

Projeto, de forma permanente e irreversível. 

• Perda de valores visuais: decorre, sobretudo, da afetação das áreas arborizadas cujo impacte é, no 

contexto em causa, de maior magnitude e significância face à muito reduzida expressão e 

distribuição de vegetação, largamente agravada pelo passivo ambiental muito elevado, em termos 

de Paisagem. O referido passivo resulta da existência e permanência, há vários anos, de áreas muito 

artificializadas, desordenadas, com elevada dispersão de equipamentos e infraestruturas, inúmeras 

áreas marginais degradadas sem uso e sem recuperação/integração e gestão/manutenção 

paisagística, inexistências de cortinas arbóreas, destituídas de vegetação e sem qualquer valor visual 

com reflexos claros na qualidade visual da Paisagem.  

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

(mancha “H” de empréstimo de terras e área inundada da albufeira da “BAI”). 

 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente que 

as várias componentes do Projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais serão 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

87 

tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do Projeto bem como 

as próprias. A afetação local é relevante, na área direta da sua implantação, assim como na envolvente, mais 

distante, definida pela Área de Estudo.  

A implantação do Projeto traduz-se, por um lado, na perda física irreversível de valores visuais existentes, 

neste caso naturais, como o coberto vegetal – arbóreo, arbustivo e herbáceo -, que deixam de estar presentes 

na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir quer as componentes do Projeto, 

em si mesmas, geradoras de impacte visual, quer a expressão visual da degradação infligida aos referidos 

valores/atributos naturais/visuais da Paisagem, como é caso das superfícies/faixas interníveis das albufeiras, 

áreas das manchas de empréstimo emersas e dos materiais depositados que se traduzem numa clara redução 

da qualidade cénica da superfície do espelho de água - Aumento de turbidez/redução da transparência da 

água -, sobretudo, o da “BE-BAC”. No entanto, o espelho de água não pode ser entendido como um espelho 
de água de um lago, dado que, não só o mesmo não pode ter uso, como a permanente deposição de materiais 

é em si mesma uma ação negativa que reduz de forma muito significativa o valor visual que se possa associar 

a esta, devido à expressão visual dos materiais e à perda de transparência da massa de água em presença, 

passível de verificação em imagens aéreas - orto. 

Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença da estrutura do corpo artificial 

– forma, volume e planos inclinados - das barragens traduz-se na afetação cénica quer da envolvente ao local 

de implantação, quer das áreas que se situam dentro da bacia visual, de que se destacam as áreas com 

Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, assim como as 
povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – “Observadores Temporários”. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da Fase de 

Construção, no que se refere, sobretudo e em concreto, às barragens, as áreas sobre as quais se projetam os 

impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude e significância se eleva, face à situação de permanência 

irreversível na sua forma final do corpo das barragens, das albufeiras (que sofrem um aumento significativo 

da área inundada, sobretudo, a da “BE-BAC”) das manchas de empréstimo não submersas e de outras 
componentes do projeto menos relevantes como algumas alterações decorrentes das intervenções de 

reperfilamento nos canais. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, reduzida a média (áreas da classe de 

Qualidade Visual “Elevada”) magnitude e pouco significativo (“BE-BAC”: Povoação de Rio Moinhos; Monte do 

Brás da Gama; Monte das Mesas; Monte Morgado; Ermida de N. Sr.ª do Castelo) a significativo 

(“Observadores Permanentes” (“BE-BAC”): frente urbana ao longo da N26 e da N263; “Observadores 
Temporários” (“BE-BAC”): N261, numa extensão, com cerca de 1km, que antecede as instalações da ALMINA, 

antes de chegar a Aljustrel e muito pontualmente, sobre a N263; Qualidade Visual “Elevada” (“BE-BAC” e 
“BAI”): áreas envolventes). 

 

Impactes cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo de outras áreas 

de natureza mineira, infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, outras 

perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou perda de 

qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer 

uma das fases de evolução do Projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Os impactes devem-se, não só às alterações físicas introduzidas, fundamentalmente, no relevo, mas também 

no coberto vegetal, como ao impacte visual dessa sua expressão, assim como ao impacte visual decorrente 

da própria presença de estruturas artificiais com expressão vertical – corpo da barragem e coroamento – e 

geometrizada – planos inclinados e coroamento linearizado. Também os novos planos de água assumirão um 

impacte visual em parte negativo quer devido à sua forma/configuração artificial na sua relação com o relevo 
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quer devido às faixas interníveis. Acresce também referir as alterações visuais negativas que ocorrem nas 

referidas superfícies dos planos de água com a deposição contínua de materiais da exploração mineira. 

Todas as alterações físicas acima referidas traduzem-se numa perda de valores visuais associados à perda das 

formas naturais do relevo e da vegetação natural, consequentemente, refletem-se fundamentalmente numa 

perda de valor cénico da Paisagem local. 

Na Área de Estudo (buffer) não ocorrem projetos relevantes, de igual ou diferente tipologia, com os quais o 

presente projeto possa assumir um impacte com carácter cumulativo, mesmo num cenário em que se possa 

considerar que todas as áreas afetas à Proponente ALMINA se enquadram no âmbito da presente avaliação. 

Ou seja, são as áreas afetas à exploração mineira que representam, atualmente e por si só, um impacte visual 

negativo de magnitude elevada e muito significativo e que traduzem um elevado passivo ambiental em 

termos paisagísticos que não se configura, de todo, como sustentável em termos de Paisagem, com as quais 

o projeto em avaliação não assume um nível que possa tender para níveis muito significativos. 

O referido passivo resulta da existência e em permanência de áreas muito artificializadas, desordenadas, com 

elevada dispersão de equipamentos e infraestruturas, inúmeras áreas marginais degradadas sem uso e sem 

recuperação/integração e gestão/manutenção paisagística, inexistências de cortinas arbóreas, destituídas de 

vegetação e sem qualquer valor visual com reflexos claros na qualidade visual da Paisagem. 

 

5.14.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.15. RESÍDUOS E SOLOS CONTAMINADOS 

Após análise ao EIA submetido e esclarecidas as questões solicitadas através de aditamento, considera-se 

adequada a caracterização de referência e respetiva avaliação de impactes apresentada para este fator. 

 

5.15.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

5.16. ANÁLISE DE RISCO 

5.16.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A apreciação efetuada teve por base o Estudo de Impacte ambiental e o aditamento e os Elementos 

complementares posteriormente entregues.  

Sobre os objetivos e justificação do projeto nada a referir, na perspetiva da proteção civil. 

No que se refere à situação de referência, com breve descrição da mesma - sem prejuízo da apreciação 

efetuada pela entidade licenciadora do “Plano de Fecho - Recuperação Ambiental e Paisagística das áreas de 

Intervenção de Pirites Alentejanas”, que terá sido entregue em 11 de julho de 2008 àquela entidade, 
considera-se que a estabilidade a longo prazo, nas vertentes física, biológica e geotécnica da instalação de 

resíduos “BE-BAC” deverá ser objeto de uma avaliação que tome em devida consideração a opção escolhida 

para a fase de desativação. 
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5.16.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação de impactes, no que ao fator risco diz respeito, apresentou lacunas que, embora não 

comprometam a apreciação do projeto, condicionaram a análise das medidas propostas no estudo e a 

apresentação de medidas complementares no presente parecer. 

Neste sentido seria fundamental complementar a informação do capítulo referente ao “Risco de Catástrofes”, 
acrescentando o registo de acidentes e quase-acidentes já ocorridos em instalações de resíduos similares às 

do presente projeto. 

Devem ser consideradas as seguintes condições: 

a) Nos procedimentos de emergência, mencionar explicitamente as obrigações legais de comunicação 

às autoridades competentes no caso de acidentes/incidentes, conforme o disposto nº Decreto-Lei 

nº10/2010, de 4 de fevereiro, na sua atual redação, que se encontram incompletas, já que não se 

encontra mencionada a entidade licenciadora, nem o enquadramento previsto no regime jurídico 

citado; 

b) Avaliar os impactos provocados pelos projéteis causados por acidentes no estabelecimento vizinho 

da ORICA, cujos raios de alcance previstos nos cenários de acidente do Plano de Emergência Externo 

(PEE) são significativos (alguns na ordem dos 800 metros); 

c) Avaliar as vulnerabilidades da Bacia de Águas Industriais (BAI) face a um incêndio que ocorra na ORICA 

que, de acordo com o PEE deste estabelecimento SEVESO, poderá causar danos ambientais e perdas 

económicas no seu exterior visto que a sudeste, após a BAI, se localiza uma vasta área de eucaliptal 

e de estevas e a oeste uma extensa área agrícola, podendo assim presumir-se uma potencial afetação 

da estabilidade desta barragem, caso aconteça este tipo de ocorrência; 

d) Atendendo a que a BELI (Bacia de Emergência da Lavaria Industrial) constitui um órgão de recolha das 

escorrências superficiais potencialmente contaminadas da Zona da Lavaria que se infiltram no solo 

(contrariamente ao afirmado no aditamento do EIA, isso constitui uma descarga no meio natural), 

com a subsequente afetação do solo e dos lençóis freáticos, apresentar um plano faseado de obras 

que contemple a impermeabilização da bacia em apreço. 

 

5.16.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável condicionado à apresentação da informação e à implementação 

das medidas mencionadas nos pontos anteriores. 

 

5.17. PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES COM SUSTÂNCIAS PERIGOSAS 

A análise, do ponto de vista do regime de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

(Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto) centra-se em duas vertentes distintas: 

• O facto de as instalações da ALMINA terem vindo a ser analisadas, ao longo do tempo, no que se 

refere ao seu possível enquadramento no âmbito do regime de prevenção de acidentes graves; deste 

modo, considerou-se relevante verificar se os pressupostos que têm sido considerados para o não 

enquadramento no âmbito de prevenção de acidentes graves se mantinham; 

• O facto de na envolvente do estabelecimento ALMINA se localizar um estabelecimento de produção 

e armazenagem de explosivos que está abrangido pelo nível superior do Decreto- 

-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto – ORICA Mining Services. 

Relativamente à verificação do atual enquadramento no âmbito do regime de prevenção de acidentes graves, 

constatou-se, no EIA, que: 
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• Foram efetuadas, em 2020, novas análises de caracterização ecotoxicológica dos rejeitados (água 

sobrenadante na bacia de rejeitados) – que estão no quadro 174 do EIA – resultados obtidos nas 

amostragens efetuadas para caracterização ecotoxicológica dos rejeitados, onde são apresentados 

os resultados de 2009, 2017 e 2020.  

Das mesmas conclui-se que “De acordo com o resultado dos testes ecotoxicológicos efetuados e 

quando comparados com a regulamentação referida, constata-se que os rejeitados não apresentam 

um efeito tóxico para os organismos aquáticos. Os resultados obtidos encontram-se todos acima de 

10% (valor limite da regulamentação). Face ao exposto, os rejeitados depositados na instalação de 

resíduos “BE -BAC” não são enquadráveis no regime da prevenção de acidentes graves, pelo que a 
ALMINA enquadra-se nas exclusões definidas na alínea e) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 150/2015 de 

5 de agosto.” 

Os locais de amostragem para as análises efetuadas em 2020 coincidem com os locais que tinham 

sido escolhidos para a amostragem de 2017 bem como o método utilizado. Foram apresentados os 

relatórios das análises elaboradas em 2020 à água sobrenadante da bacia dos rejeitados. 

• Relativamente à existência de processamento químico ou térmico, é referido no EIA que: 

“O processo de tratamento de minério praticado na ALMINA é um processo físico em que há uma 

separação de materiais devido às propriedades hidrófobas das partículas minerais com recurso à 

utilização de produtos químicos e insuflação de ar. A utilização de produtos químicos serve apenas 

para dar às partículas propriedades que permitem facilitar a flutuação e consequentemente a 

separação das espécies minerais.” 

O Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, exclui do âmbito de aplicação, entre outros, os seguintes: 

• A prospeção, extração e processamento de minerais em minas e pedreiras, nomeadamente por meio 

de furos de sondagem; 

• Os locais de descargas de resíduos, incluindo a armazenagem de resíduos no subsolo.  

mas refere também que essas exceções não prejudicam que se incluam no âmbito de aplicação: 

• As operações de processamento químico e térmico que envolvam substâncias perigosas e a 

correspondente armazenagem; 

• As instalações operacionais de eliminação de estéreis, incluindo bacias e represas de decantação que 

contenham substâncias perigosas. 

De acordo com o descrito acima e tendo como base a abordagem que tem vindo a ser adotada para as 

instalações mineiras, relativamente ao enquadramento dos estabelecimentos no âmbito do regime de 

prevenção de acidentes graves, considera-se que não existindo processamento químico ou térmico associado 

às operações que decorrem na lavaria e não constituindo os rejeitados substâncias perigosas na aceção do 

regime de prevenção de acidentes graves, mantém-se a conclusão de que as instalações se encontram 

incluídas na exceção relativa à «prospeção, extração e processamento de minerais em minas e pedreiras, 

nomeadamente por meio de furos de sondagem». 

De referir que esta conclusão é independente das quantidades de substâncias perigosas que possam existir 

na instalação. Na realidade, aquando da avaliação do enquadramento em 2017, já era notório que as 

instalações tinham quantidades de substâncias perigosas que, não fosse pela exclusão a que as minas e 

pedreiras estão sujeitas, as enquadrariam no nível inferior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

Atualmente, apesar de na simulação incluída no SILIAMB não terem sido considerados os concentrados como 

fazendo parte do inventário PAG, constata-se que na pasta intitulada PCIP é apresentado o Relatório Base da 

ALMINA – Avaliação da necessidade do relatório de base, de junho de 2020, no qual é referido, se bem que 

não justificado, que os concentrados de cobre, de chumbo e de zinco estão classificados como tóxicos para 

os organismos aquáticos (advertência de perigo H411 para os concentrados de cobre e de zinco e H410 para 
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os concentrados de chumbo). Tendo em consideração as quantidades de armazenagem referidas para os 

concentrados: concentrado de cobre – 14.800 toneladas; concentrado de zinco – 8.100 toneladas; 

concentrado de chumbo – 6.700 toneladas; conclui--se que, a confirmar-se a classificação apresentada, e não 

fosse a exclusão a que as minas e pedreiras estão sujeitas, as instalações estariam enquadradas no nível 

superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

Relativamente à proximidade da ALMINA a um estabelecimento de produção e armazenagem de explosivos 

que está abrangido pelo Regime PAG: 

Verifica-se que um dos projetos a executar no âmbito do projeto submetido consiste na construção de 

alteamento para aumento da capacidade de reserva da Barragem de Águas Industriais (BAI) de modo a ter 

em conta o necessário abastecimento para a exploração mineira e acautelar períodos de seca que se têm 

vindo a verificar, cada vez mais frequentes.  

O alteamento do coroamento que se propõe irá provocar a subida do NPA da cota 171,16 m (cota de soleira 

do descarregador medida no levantamento topográfico de março de 2018) para a nova cota de NPA de 172,3 

m, ou seja um aumento de 1,13 m do NPA. Assim, o novo Nível Máximo de Cheia (NMC) é de 172,50 m e a 

nova cota de coroamento – 173,50 m. 

Não obstante, com esta alteração, o nível de água ficar mais próximo de alguns dos paióis de explosivos da 

ORICA, foi apresentada a peça desenhada “Impactes cumulativos BE-BAC /BAI”, com a representação do Nível 
de Máxima Cheia (NMC) da BAI, e as distâncias do NMC da BAI às infraestruturas da ORICA, que variam entre 

uma distância mínima de sensivelmente 15 m e uma distância máxima de sensivelmente 77 m. 

No pedido de informação adicional da Comissão de avaliação foi solicitada a realização de “uma análise mais 

aprofundada e rigorosa dos efeitos que eventuais acidentes graves no estabelecimento SEVESO ORICA 

provoquem no exterior do estabelecimento, designadamente, na estrutura e estabilidade da BAI atenta a 

respetiva proximidade e considerando os raios de alcance das projeções dos acidentes graves cenarizados 

naquele estabelecimento SEVESO e a sua particular vulnerabilidade, quer em termos de localização (encontra-

se implantada sobre a falha da Represa), quer em termos de idade, já que resulta de sucessivas intervenções 

numa barragem construída no ano de 1870. “ 

O proponente respondeu, no que se refere aos efeitos de eventuais acidentes graves no estabelecimento da 

ORICA, que: 

Sobre este assunto, junta-se em anexo a seguinte documentação disponibilizada pela Orica Portugal:  

- Anexo 4: Orica Cenários de Explosão_ED1  

Neste documento são apresentados 4 cenários de explosão e só no primeiro caso (CENÁRIO C10 – EXPLOSÃO 

40 TON PAIOL 10) se observam isolinhas de risco a aproximarem-se da barragem. No entanto estas são 

consideradas toleráveis.  

De facto, quanto a danos Estruturais, é dito: “Para além da destruição do Paiol 10, são expectáveis Danos 

Graves nos Paióis 7, 8, e 9. O Edifício da Portaria é provável que sofra Danos Ligeiros” (nada sendo referido 
quanto à barragem).  

Nos restantes 3 cenários estudados (CENÁRIO C6 – EXPLOSÃO 11 TON EMULSÕES + CENÁRIO C13 – EXPLOSÃO 

40 TON PAIOL 12 – A CONSTRUIR + CENÁRIO C23 – EXPLOSÃO 90 TON NITRATO TÉCNICO), por serem mais 

distantes, as isolinhas não se aproximam da barragem.  

- Anexo 4: Orica Relatório de Segurança Conclusão_ED1  

Neste Relatório consta que “Tendo em conta os critérios de estimativa de risco (probabilidade x 

consequências), onde se delimitam 3 zonas (ver matriz de risco), todos acidentes analisados, encontram-se 

dentro da zona definida como ACEITÁVEL (cor verde), não se tendo verificado nenhum acidente na zona 

INTOLERÁVEL (zona vermelha) ou REDUÇÃO DENTRO DO ACEITÁVEL (zona amarela)”. 
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De referir que apesar do mencionado acima, no excerto do Relatório de Segurança da ORICA apresentado 

pelo proponente é possível verificar que, para o cenário de explosão de 40 toneladas no paiol 10 da ORICA, 

os alcances da sobrepressão para os valores limite de 50, 140 e 300 mbar atingem o paramento da BAI. Essa 

é uma situação já existente atualmente sendo que a única alteração em causa com este projeto é o 

alteamento do paramento. 

 

5.17.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que não existindo processamento químico ou térmico associado às operações 

que decorrem na lavaria e não constituindo os rejeitados substâncias perigosas na aceção do regime de 

prevenção de acidentes graves, se mantém a conclusão de que as instalações da ALMINA,  se encontram 

incluídas na exceção relativa à «prospeção, extração e processamento de minerais em minas e pedreiras, 

nomeadamente por meio de furos de sondagem». 

No que se refere à proximidade da ALMINA a um estabelecimento de produção e armazenagem de explosivos 

que está abrangido pelo Regime PAG, para o cenário de explosão de 40 toneladas no paiol 10 da ORICA, os 

alcances da sobrepressão para os valores limite de 50, 140 e 300 mbar atingem o paramento da BAI. Essa é 

uma situação já existente atualmente sendo que a única alteração em causa com este projeto é o alteamento 

do paramento. Devem assim ser tidos em consideração os efeitos que uma explosão na ORICA podem ter 

nesta infraestrutura. 

 

5.18. PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADO DE POLUIÇÃO 

Considerando a informação atualmente disponível e tratando-se de um processo integrado que reúne o 

Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e Controlos Integrados da Poluição (Licenciamento 

Ambiental) e o regime de AIA, a análise efetuada incide sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30 de Agosto (Diploma REI), no que se refere à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) 

proveniente da atividade, e ao estabelecimento de medidas adequadas ao combate da poluição, deverá ser 

devidamente acautelada a Implementação das melhores técnicas disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação, 

dispostas nos Documentos de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF), designadamente das 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) e valores de emissão associados (VEA) constantes no Reference 

Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste –Rock in Mining Activities 

(BREF MTWR), nomeadamente no que respeita:  

• à redução dos consumos de água e energia;  

• à prevenção e redução das potenciais emissões para o ar (emissões difusas), para a água e solo;  

• à prevenção e controlo do ruído e aos resíduos. 

 

De referir ainda que as capacidades do projeto, após a alteração, serão as seguintes: 

• Capacidade instalada de Extração Mineira - 7008000 t/ano, 800 t/dia; 

• BE-BAC - 45.900.000 t; 

• Barragem de Água Industrial - 1.250.000 m3 

 

5.18.1. CONCLUSÃO 

Não obstante, uma avaliação mais pormenorizada a ser levada a cabo em sede de análise do processo de 

licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser estabelecidas, nesse âmbito, condições de funcionamento 

complementares tendo em vista a completa adequação da instalação às disposições dos BREF aplicáveis para 
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os diferentes descritores ambientais relevantes, considera-se que pode ser emitido parecer favorável 

condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

6.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

Na sequência da solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades: Câmara Municipal de Aljustrel, 

Polícia de Segurança Pública (Departamento de Explosivos), ORICA Mining Services Portugal, S.A., 

Infraestruturas de Portugal (IP) e à Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e Água 

Subterrânea (AECSAS) foram recebidas pronúncias emitidas pelo Município de Aljustrel, Infraestruturas de 

Portugal e Associação AECSAS que a seguir se apresentam. 

 

Câmara Municipal de Aljustrel 

O Município nada tem a opor desde que haja pronúncia favorável por parte da Autoridade de AIA e da 

entidade licenciadora. 

Considera ainda que as medidas de minimização propostas, são de grande importância para a garantia do 

controlo ambiental no desenvolvimento da atividade mineira, nomeadamente a implementação continuada 

de medidas de minimização para o controlo da dispersão de poluentes. 

 

Infraestruturas de Portugal (IP) 

Após análise da documentação e apreciação dos impactes do projeto sobre as redes rodo e ferroviárias da 

sua competência a IP emite pronúncia favorável condicionada ao cumprimento das observações incluídas na 

sua pronúncia. 

A IP identifica a legislação em vigor aplicável à rede viária e à rede ferroviária nacional. 

A área de estudo do projeto interfere com a rede rodoferroviária sob jurisdição da IP, S.A., nomeadamente 

com troços da estrada nacional EN263, com troços das estradas regionais ER2 e ER261, e com o traçado do 

Ramal ferroviário de Aljustrel, sem exploração. 

As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis nos lanços de estradas anteriormente 

referidos, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, da Lei n.º 34/2015 de 27 de abril. Para além 

destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 42º do EERRN, as obras e 

atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em que se encontra definida na alínea vv) 

do artigo 3º, estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nas condições do citado 

artigo. 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP, S.A., o Estatuto das Estradas 

da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) regula a proteção da estrada e sua envolvente, fixa as condições de 

segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, 

exploração e conservação, das estradas que integram a rede rodoviária nacional (RRN), das estradas regionais 

(ER), das estradas nacionais (EN) desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição 

da IP, S.A. (não entregues aos municípios), bem como das ligações à rede rodoviária nacional, em exploração 

à data da entrada em vigor do novo EERRN. Neste contexto, o projeto em análise deverá respeitar este 

normativo. 

No que se refere à infraestrutura ferroviária existente, com ou sem exploração, salienta-se que continua a ser 

Domínio Publico Ferroviário (DPF) e, consequentemente, sujeita ao regime de proteção definido pelo 

Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 de novembro, com zonas non aedificandi associadas, tal como previstas nos 
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artigos 15º e 16º do supracitado Decreto-Lei. Desta forma, para salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, 

deverá ser considerado e acautelado no projeto o Domínio Público Ferroviário (DPF), de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro. 

Relativamente à vertente ambiental, informa-se de que as preocupações da IP, S.A. se relacionam, sobretudo, 

com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente em resultado do projeto em análise, e com o 

seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias sob jurisdição destes 

Serviços. Apesar de não ser expectável que este projeto venha a induzir impactes negativos nos recetores 

localizados junto das vias sob jurisdição da IP, S.A., salienta-se que na eventualidade deste cenário se venha 

a verificar, as eventuais medidas de minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído 

ambiente, decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

Em complemento salvaguarda, caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a rede na 

jurisdição daqueles Serviços, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de pormenorizada 

justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e, 

ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, 

designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral da rede. Acresce o facto de que a sua 

materialização carecer igualmente de autorização da IP, S.A. 

 

Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e Água Subterrânea (AECSAS) 

A AECSAS avaliou o Estudo de Impacte ambiental no prisma da contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, apresentando alguns comentários e recomendações. 

 

Estudo de Impacte Ambiental 

No âmbito da contaminação de solos e águas subterrâneas, qualquer plano de investigação ou de 

monitorização deve, por definição, ter em consideração um modelo conceptual específico do local. Este 

modelo deverá assinalar todas as possíveis atividades ou fontes potencialmente contaminantes, mesmo que 

se considere que os possíveis efeitos adversos se encontrem mitigados. 

Neste sentido, cada plano de investigação deve ser desenvolvido tendo por base um modelo local que 

identifique e caracterize o máximo de potenciais fontes de contaminação, assinale os respetivo trajetos e 

identifique possíveis recetores, sejam eles o meio ambiente no seu geral (incluindo o meio hídrico, fauna ou 

flora) ou as populações humanas em particular. 

De uma forma geral, considera-se que os planos apresentados são construídos a uma escala tal que acabam 

por não ser representativos das várias realidades locais das instalações, pecando por não permitirem a 

caracterização da qualidade dos solos e das águas subterrâneas da totalidade das fontes potenciais de 

contaminação. 

 

Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI) 

As áreas onde são armazenadas substâncias ou produtos com potencial de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, mesmo que instaladas em áreas impermeabilizadas e que representem um risco baixo, devem 

ser consideradas como fonte potencial de contaminação e, consequentemente, deverão ser sujeitas a 

investigação e monitorização.  

A monitorização da qualidade das águas subterrâneas é exigida somente nas áreas sob influência da “BE-

BAC” (Barragem de Estéreis-Barragem de Águas Claras) destinada ao armazenamento subaquático dos 

rejeitados do tratamento do minério efetuado na lavaria.  

Recomenda, assim: 
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• a instalação de 3 piezómetros posicionados a jusante das fontes potenciais, no sentido do fluxo das 

águas subterrâneas e a monitorização com base semestral aos parâmetros definidos na LA 

63_01_2015 item 2.2.6, Anexo IV.1/Quadro IV.1., acrescidos dos compostos BTEX, PAH, TPH e COVH. 

 

• que as monitorizações englobem a totalidade dos parâmetros, inclusive como forma de comparação 

e avaliação da migração e transporte da contaminação ao longo do tempo.  

 

Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais” 

O Aterro Temporário de Feitais recebe substâncias classificadas com os códigos LER 01 01 02 – Resíduos da 

extração de minérios não metálicos e LER 01 01 01 – Resíduos da extração de minérios metálicos, ambos 

com potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, e devendo ser considerados uma fonte 

potencial de contaminação. 

Tal como recomendado acima, devem considerar-se as três células do aterro (E1 a E3) como fontes de 

potenciais de contaminação. 

 

Caraterização das condições construtivas das oficinas de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 

Em áreas de manutenção de viaturas e equipamentos há a presença/utilização de óleos, lubrificantes, 

combustíveis e solventes, todos com elevado potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, 

mesmo com as medidas de contenção. Outra fonte potencial de contaminação é o separador de água e óleo 

existente. 

As fossas são também fontes potenciais de contaminação do solo e das águas subterrâneas. 
Em áreas de manutenção de equipamentos há a presença de óleos lubrificantes, combustíveis e solventes, 
todos com elevado potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, mesmo com instalação de 
medidas de contenção. Outra fonte de contaminação é o próprio separador de água e óleo existente.  

Recomenda-se, assim, a colocação de pelo menos 1 piezómetro a jusante do separador de água e óleo.  

Salienta-se ainda que, em relação aos efluentes gerados em lavagens de piso nestas áreas, os mesmos 

deveriam ser encaminhados para o separador de água e óleo (SAO) no entanto, não há informação a esse 

respeito nos relatórios apresentados. 

 

Programa de monitorização da qualidade das Águas Subterrâneas 

Deve ter-se em atenção o enquadramento geológico / geoquímico na seleção dos parâmetros a analisar. 

Para a avaliação do estado químico das águas subterrâneas deverão serão utilizados os limiares e as normas 

de qualidade estabelecidos nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, em particular aquelas 

correspondentes à RH6 Sado e Mira. Quanto às substâncias para as quais não foram ainda definidos limiares, 

deverá ser utilizada a classificação do anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ou do anexo I do 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e pelo 

Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e a norma estabelecida para o parâmetro TPH C10-C40 no 

Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro. 

Não foi encontrada referência aos valores de referência a utilizar para a avaliação dos parâmetros pH, 

Condutividade, Cloretos, Sulfatos, As e Pb na referida Licença Ambiental. 
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Programa de Monitorização os Solos 

Deve ter-se em atenção o enquadramento geológico / geoquímico na seleção dos parâmetros a analisar, 

assim como dos materiais potencialmente contaminantes utilizados nas instalações.  

Assim, recomenda: 

• a análise do cádmio nos solos; 

• relativamente aos TPH, a análise das cadeias que permitam a comparação dos resultados com os 

valores de referência constantes no Guia Técnico - Solos Contaminados - Valores de Referência para 

o Solo (APA, 2019); 

• a análise de compostos organohalogenados voláteis (COVH) nos solos.  

Deve constar do programa de monitorização a definição de todos os compostos que deverão ser analisados 

com base nos produtos utilizados em cada área fonte, ou seja, todos os produtos utilizados nas instalações 

(atualmente e no passado) devem ser devidamente identificados e devem ser fornecidas as respetivas fichas 

de dados de segurança. 

Salienta-se que não há, na literatura internacional consolidada nada que oriente a paragem da amostragem 

a 0,3m de profundidade. A profundidade de recolha de amostras deve respeitar as diretrizes técnicas 

internacionais levando em conta os compostos que serão analisados, bem como a geologia local.  

Considera-se que as análises químicas deverão ser, obrigatoriamente, realizadas em laboratórios acreditados 

para o efeito. A quantificação das concentrações deverá ser efetuada no solo de modo a permitir a 

comparação com os valores de referência constantes no Guia Técnico - Solos Contaminados - Valores de 

Referência para o Solo (APA, 2019).  

 

Aditamento ao EIA 

No que se refere às bacias de contenção dos reservatórios de combustíveis localizados em Feitais e na 

Lavaria, para que o ambiente seja protegido, é necessário que as medidas de contenção permitam conter o 

volume armazenado. Algumas referências internacionais, como a USEPA, definem como contenção mínima 

a capacidade de pelo menos 110% do volume armazenado. 

 

Relatório de base- Avaliação da necessidade do relatório de base. ALMINA - Minas do Alentejo, S.A. - Junho 
de 2020  
(no âmbito do pedido de alteração substancial da sua Licença Ambiental (LA) n.º 63/0.1/2015, 20 de maio, válida 
até 20 de maio de 2025, que consiste no aumento da capacidade instalada da ALMINA). 

 

Estudo de caracterização dos solos 

A localização dos pontos de amostragem não foi efetuada de acordo com os critérios internacionalmente 

recomendados e não levou em consideração a existência de fontes potenciais de contaminação em todo 

complexo mineiro. Por essa razão, a quantidade e localização dos pontos de amostragem, bem como os 

parâmetros analisados, não permitem uma caracterização representativa de todas as fontes potenciais de 

contaminação. Não foram apresentados os boletins analíticos deste estudo. 

As análises químicas para caracterização de contaminação em solo e água subterrânea devem ser realizadas 

por métodos diretos e não sobre o lixiviado, utilizando metodologia validada por laboratórios acreditados 

para os parâmetros em causa. 

O critério para identificação de potencial de contaminação em solo e água subterrânea não é o número de 

ocorrências reportado pelo empreendedor. É com base no modelo conceptual de contaminação e risco da 
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área/instalação que deverá ser desenvolvido com base na ASTM E1689 - 20 - Standard Guide for Developing 

Conceptual Site Models for Contaminated Sites. 

O critério para decisão de prosseguir ou não com o relatório base deve ser baseado na legislação Diretrizes 

da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 

2010/75/UE relativa às emissões industriais (2014/C 136/03) que prevê a elaboração deste relatório de 

forma obrigatória sempre que a atividade envolva a utilização, produção ou libertação de substâncias 

perigosas relevantes, tendo em conta a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no local 

da instalação.  

O ponto 13 do Art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013 não se encontra no referido decreto, supondo-se que 

se pretende fazer referência ao ponto 12 que prevê e indica a periodicidade de monitorização dos solos e 

águas subterrâneas. Neste caso específico, a instalação encontra-se na envolvente de aglomerados 

populacionais e desenvolve atividades com potencial de contaminação dos solos e águas subterrâneas, pelo 

que se recomenda a monitorização numa periodicidade anual de todos os piezómetros a serem instalados 

conforme recomendação deste parecer específico. 

Em conclusão o parecer da AECSAS refere: 

• Para que a operação de uma instalação mineira seja segura, estável, não poluente e capaz de 

sustentar um ecossistema, o potencial de intemperismo de todas as eventuais fontes devem ser 

identificados e avaliados.  

• O modelo conceptual da ALMINA deve descrever todas as fontes potenciais de contaminação 

existentes, além de avaliar as vias de transporte e identificar quaisquer recetores locais ou regionais, 

com o objetivo principal de identificar os riscos e incertezas, mesmo que potenciais, mas que 

requerem avaliação, seja no sentido de identificar a necessidade de estudos adicionais para 

quantificar, seja para mitigação.  

No contexto de uma avaliação geoquímica, a contaminação é definida como um aumento de qualquer 

parâmetro químico em comparação com as condições naturais que estão presentes no meio e que possa 

resultar um impacto significativo nos recetores envolvidos.  

Considera-se fonte de contaminação qualquer material, seja minério, rocha, solo ou água que tenha sofrido 

perturbação como resultado de processos de mineração, de forma que a composição geoquímica possa ser 

afetada. São também consideradas fontes potenciais de contaminação associadas à operação, substâncias 

químicas como hidrocarbonetos, solventes, pesticidas, lubrificantes ou esgoto.  

As fontes de contaminação da ALMINA identificadas durante a avaliação dos documentos citados e que não 

foram considerados como fonte de contaminação são:  

• Deposição de pilhas de estéril e rejeitados que são a fonte de drenagem ácida. Rejeitados mineiros 

são ricos em metais. É necessário conhecer o background geoquímico da área e avaliar 

periodicamente se há alteração na qualidade natural. Não há informação nesse sentido.  

• Barragem de rejeitados da ALMINA contém minério extraído, concentrados processados, materiais 

acabados, resíduos de rocha e outros resíduos da mina. A composição dos rejeitados, uma 

caracterização química completa dos rejeitados, incluindo outros elementos perigosos, não está 

disponível. As águas das barragens da mina contêm metais e outros possíveis contaminantes não 

mapeados que podem impactar o aquífero, além de drenagem ácida de minas na superfície.  

• Os explosivos utilizados são emulsão a granel (ORICA), cuja base mais comum é o nitrato de amónio. 

Este composto pode representar uma fonte primária de nitratos que entram no sistema de água. No 

caso da ALMINA há risco de contaminação das águas de escorrência e/ou subterrâneas devido à 

dissolução do nitrato de amónio na água. Por outro lado, como indicado na ficha técnica da ORICA, 

a reação do nitrato de amónio com materiais piritosos no terreno é potenciadora de “situações 

ambientalmente desconfortáveis”.  
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• Dispersão de poeira de rejeitados (solos e sedimentos). Emissões provenientes das pilhas de 

rejeitados geram contaminação pelo vento. Os sedimentos contaminados também são gerados pela 

erosão de solos contaminados.  

• A água utilizada durante os trabalhos de furação não é armazenada e tratada. Essa água tem 

potencial de conter substâncias explosivas, metais e hidrocarbonetos.  

• Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI).  

• Barragem de águas industriais – armazena água captada na Barragem do Roxo.  

• Barragem de emergência da lavaria – bacia de pequena dimensão construída para captar as 

escorrências superficiais da área da lavaria, águas potencialmente contaminadas.  

• Bacias de drenagem de Feitais – as águas potencialmente contaminadas de toda área de Feitais bem 

como águas geradas na instalação de resíduos temporária de Feitais são direcionadas para essas 

bacias.  

• Estação de tratamento de água da mina e Lavaria.  

• Reservatórios de combustíveis incluindo cisterna de gasóleo no subterrâneo.  

• Oficinas de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos (Lavaria e Feitais).  

• Central de Betão (Feitais).  

• Reservatório de óleos usados.  

• Área de armazenamento de minério tratado.  

• Caldeiras das áreas Lavaria e Feitais.  

Não há estudo geoquímico para conhecer a composição das águas presentes no interior na mina.  

Para além das situações suprarreferidas, existem ocorrências típicas dos trabalhos de exploração mineira e 

que, mesmo não sendo explicitamente considerados pela ALMINA, deveriam ser avaliadas. Neste leque 

incluem-se:  

• Derrames acidentais de combustíveis a partir do equipamento, em particular em subterrâneo e em 

situações de operação em esforço mecânico;  

• Falhas nos sistemas de bombagem de águas de escorrência contaminadas entre pisos subterrâneos;  

• Face à antiguidade dos trabalhos de exploração, as zonas de antigos postos de transformação 

deveriam ser avaliadas para a presença de PCB nos solos;  

• Falhas no sistema de enchimento: deveria ser considerada a possibilidade de ocorrências anómalas 

no método de enchimento de câmaras (bancadas) e respetivas linhas de transporte no sentido em 

que a pasta utilizada, caso não apresente as propriedades previstas, pode, ela própria, ser uma fonte 

adicional de contaminação (e.g. consistência demasiado líquida promove a escorrência dos 

materiais); no mesmo sentido, deve ser considerada a possibilidade de existência de pontos frágeis 

nas tubagens de transporte da pasta até à mina e possibilidade de criação de focos de contaminação;  

• A incorreta selagem de sondagens de prospeção e também de exploração, assim como de outras 

descontinuidades do maciço que possam promover a sua permeabilidade, potencia a escorrência de 

águas ou até a migração da própria pasta utilizada no enchimento. 
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6.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA AOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em conta 

neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às condições 

a cumprir na execução do projeto. 

A Infraestruturas de Portugal, SA (IP), emite um parecer favorável condicionado ao cumprimento dos aspetos 

enunciados no seu documento, dos quais se salientam os relativos ao Ambiente Sonoro: 

Relativamente à vertente ambiental, informa-se de que as preocupações da IP, S.A. se relacionam, sobretudo, 

com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente em resultado do projeto em análise, e com o 

seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias sob jurisdição destes Serviços. 

Apesar de não ser expectável que este projeto venha a induzir impactes negativos nos recetores localizados 

junto das vias sob jurisdição da IP, S.A., salienta-se que na eventualidade deste cenário se venha a verificar, 

as eventuais medidas de minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, 

decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

Apreciação: 

Considera-se que as preocupações da IP, SA estão alinhadas com as manifestadas no presente parecer, pelo 

que deverão ser devidamente acauteladas pelo proponente. 

 

A Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e Água Subterrânea (AECSAS) apresentou 

recomendações para a prevenção monitorização da contaminação das águas e dos solos. 

 Apreciação: 

No que se refere à contaminação das águas salienta-se que o parecer apresentado contribuiu para a revisão 

do programa de monitorização inicialmente delineado, mediante a intensificação da rede de piezómetros e 

da maior abrangência dos parâmetros a caracterizar. 

Procedeu-se à revisão do Programa de Monitorização de Recursos Hídricos Subterrâneos da ALMINA, sendo 

que este passa a assentar numa rede de monitorização constituída por 12 (doze) locais de monitorização (3 

poços e 9 piezómetros), mais 3 locais de monitorização do que aqueles que estão previstos no Estudo de 

Impacte Ambiental e na L.A n.º 63/0.1/2015, nos quais a monitorização do estado químico da massa de água 

subterrânea assenta apenas em 9 locais de monitorização (3 poços e 6 piezómetros). 

Nesta medida, procedeu-se à emissão no SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, de 

Títulos de Utilização de Recursos Hídricos, que se encontram em vigor desde o dia 02.02.2021, sendo que faz 

parte integrante destes TURH o novo Programa de Monitorização, para o qual foram revistos os parâmetros 

a monitorizar (com inclusão dos parâmetros cádmio e antimónio), a frequência de monitorização (trimestral 

para todos os parâmetros) e os Limiares e Normas de Qualidade Ambiental aplicáveis de acordo com o Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021). 

No que aos solos contaminados se refere, foi definido um Plano de Monitorização dos Solos, muito 

abrangente, que já contemplava as preocupações expostas na apreciação emitida por essa Associação. 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e republicado 

pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo decorrido de 15 

de dezembro de 2020 a 27 de janeiro de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência: 

• Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 
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• 2 cidadãos 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que a área de intervenção do projeto não se encontra 

abrangida por qualquer Servidão de unidades afetas à Força Aérea Portuguesa pelo que há inconveniente na 

sua concretização. 

O Cidadão, Eduardo Ferreira tece alguns comentários e coloca algumas questões, nomeadamente, sobre a 

exatidão da informação referente a Recursos Hídricos e Transportes, que se listam: 

 

Recursos Hídrios: 

As análises a poluentes na Ribeira do Roxo e afluentes apresentadas datam quase todas de 2013 e outras de 

2016. As paragens da mina em datas anteriores terão determinado valores diferentes de uma realidade mais 

próxima. 

• Pode-se confiar nestes dados? E são benévolas as interpretações dos resultados: minimizam 

impactos de poluentes como o cobre e o zinco para realçar o papel de fitofármacos e transpõem 

grande parte da responsabilidade da degradação da mesma ribeira para a ocupação do domínio 

público e das margens e a captação de água (ambas ilegais e não fiscalizadas); 

• Os pontos de recolha para análises não contemplam um dos pontos mais críticos (a confluência da 

Ribeira das Águas Fortes com a do Roxo); 

• A leitura dos dados sobre a Ribeira das Águas Fortes é benevolente, como se fosse descartada a sua 

situação catastrófica. É mais ilustrativo ver as imagens Google desde a confluência com o Roxo até à 

BAI: águas vermelhas e amarelas, margens de aspeto lunar.  

• Se a BAI não tem feito descargas e só fará em catástrofe, o que se continua a passar?  

• De que valerá fazer agora remediação de um troço da Ribeira do Roxo, por contrato entre a 

administração central e a autarquia, se a das Águas Fortes continua a arrastar aquele grau de 

poluição?  

Transportes: 

O estudo analisou percursos do tráfego rodoviário. Eles são feitos por empresa contratada.  

• Será que os camiões seguem mesmo pela EN261 em direção à A2?  

• Ou viram para Rio de Moinhos, pela estrada municipal, atravessando a aldeia e tocando noutra, até 

à 383 e depois até à 259? 

• Ou partem logo de Aljustrel pela 383? São camiões que ocupam mais que a faixa de circulação e 

muitas vezes se apresentam com condução agressiva. 

• A segurança não pode deixar de ser assumido pela empresa, mesmo fora dos seus portões, porque é 

da sua responsabilidade. 

 

O Cidadão, Júlio Santos menciona com conhecimento de causa o quanto a Mina de Aljustrel ajuda a dinamizar 

economicamente aquela Vila. Refere, ainda, que num País com um decrescimento demográfico tão 

acentuado que se traduz num envelhecimento grande da população, este fator socioeconómico é uma mais-

valia, bem como este projeto industrial, possibilita, o desenvolvimento económico do País. 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública foram devidamente ponderadas encontrando- se 

os aspetos associados à avaliação dos impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no presente 

parecer. 
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8. CONCLUSÃO 

A Concessão de Exploração de depósitos minerais de enxofre, cobre, zinco, chumbo e prata e outros metais 

associados, C9 - “Aljustrel” tem uma área de 1.875 hectares e localiza-se na união de Freguesias de Aljustrel 

e Rio de Moinhos, do concelho de Aljustrel, no distrito de Beja. 

O presente estudo de impacte ambiental surge da necessidade de atualizar/ retificar os valores de capacidade 

instalada constantes quer na Licença Ambiental, quer no Título de Exploração Industrial (Licenciamento 

Industrial) e, atendendo a que o projeto não foi previamente sujeito a avaliação de impacte ambiental 

pretende-se agora efetuar uma avaliação global a todo o Complexo Mineiro e todas as suas atividades.   

Extração 

A capacidade instalada de extração que se pretende licenciar é de 7.008.000 t/ano, e corresponde ao valor 

obtido, considerando o máximo de exploração diária, de acordo com os equipamentos de extração 

disponíveis (800 toneladas/hora), e considerando 24 horas por dia, 365 dias do ano. Os valores inscritos na 

licença ambiental e no título de exploração de 2015 eram, respetivamente 1.800.000 e 2,330.000 t/ano.  

Presentemente estão em exploração as jazidas de Moinho e Feitais. O desmonte é subterrâneo com recurso 

a explosivos. A Mina de Feitais possui britagem de fundo. 

O enchimento dos vazios da exploração é feito com o escombro depositado no “Aterro temporário de Feitais”. 
E, desde a entrada em funcionamento em 2018/2019 da central de pasta, com os rejeitados produzidos na 

lavaria, sob a forma de pasta, com adição de cimento. 

O aumento da capacidade de extração implicará um acréscimo no consumo de água, energia e explosivos. 

 

Processamento dos Minérios 

Com o projeto pretende-se autorizar o aumento da capacidade instalada para 6.000.000 toneladas de minério 

por ano.  

A unidade de beneficiação compreende as seguintes componentes: Britagem de Superfície e a Lavaria 

Industrial.  

A Lavaria está dotada de flexibilidade para processar, em alternativa ao tratamento de minérios Cupríferos 

(Cobre-Zinco), minérios Zincíferos (Cobre-Chumbo-Zinco), mantendo a atual capacidade instalada e utilizando 

os equipamentos instalados através do rearranjo de bombas e “piping” existentes. 

O circuito de tratamento dos minérios inclui a moagem, flutuação e remoagem, espessamento e filtração. 

As alterações introduzidas foram o encapsulamento do stockpile 2 para minimizar a dispersão de poeiras e 

na lavaria a adição de 6 moinhos, a substituição de equipamentos obsoletos por outros de maior eficiência e 

a introdução de um circuito de flutuação do rejeitado de cobre para recuperação do Zinco, contido nos 

minérios maciços de Cobre. 

O aumento da produção implicará um aumento do consumo de água, energia e consumíveis (reagentes). 

 

Tratamento de Resíduos 

Os escombros são colocados temporariamente na instalação de resíduos denominada “Aterro temporário de 
Feitais”. Este equipamento tem uma capacidade de 1.056.000 t e é delimitado por uma vala periférica que 

encaminha as águas para a barragem de rejeitados “BE-BAC”. 

 

Instalação de Resíduos BE-BAC 
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A instalação de resíduos ”BE-BAC” tem como finalidade receber os rejeitados produzidos no tratamento do 
minério efetuado na Lavaria, e todos os efluentes industriais potencialmente contaminados gerados em todo 

o complexo industrial. É constituída por um corpo principal com desenvolvimento de 780 m e uma sequência 

de diques de menor desenvolvimento, sempre em aterro zonado à cota 169 m. 

As alterações introduzidas neste âmbito foram: 

A construção, em 2016 do Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI) com uma 

área total de 1.100 m2, que inclui uma área coberta de armazenagem de resíduos perigosos com 500 m2 e 

uma área descoberta de 600 m2, onde são armazenados os resíduos não perigosos, até poderem ser 

encaminhados para destino final. Toda a área está impermeabilizada. 

Central de pasta, construída em 2018/2019, que efetua o tratamento de rejeitados produzidos na lavaria com 

o objetivo de os utilizar, sob a forma de pasta, misturada com cimento, no enchimento dos vazios da 

exploração. 

O projeto em avaliação contempla a execução do alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC”. O aumento 

da capacidade de extração e de processamento de minérios irá implicar um aumento dos rejeitados 

produzidos. Estando já a esgotar-se a capacidade da instalação de resíduos “BE-BAC”, foi submetido o projeto 

de alteamento desta infraestrutura de forma a permitir o aumento da capacidade para 45.900.000 t de 

rejeitados. Com o alteamento o coroamento da barragem passará da cota 169 para 180, passando o nível de 

pleno armazenamento de 166,80 m para 178,90 m, e a área a inundar passará de 1.066.667 m2 para 1.471.360 

m2.  

A fase de obra incluirá como trabalhos preparatórios o reposicionamento do poço de infiltração, o acesso e 

plataformas para reposicionamento de tubagens, o prolongamento de vala perimetral e descarregador e o 

reforço do paramento existente. 

A execução do projeto compreenderá a execução do alteamento da infraestrutura e portelas associadas a 

colocação da nova instrumentação (marcas de nivelamento, piezómetros, inclinómetros e sismógrafos, 

câmaras de medição de caudais) e o revestimento vegetal de taludes. 

O estaleiro de obra será localizado na lavaria, as manchas de empréstimo para os aterros localizam-se na área 

da instalação. Prevê-se que a obra dure 24 meses. 

A desativação da barragem será feita por cobertura a seco: implicando a drenagem e tratamento da água 

sobrenadante armazenada na instalação e a cobertura dos rejeitados com camada impermeável e terra 

vegetal, por forma a encapsular de forma definitiva o material aí depositado. 

 

Abastecimento e Drenagem, Energia e Instalações de apoio 

O abastecimento de água à instalação tem origem na rede pública, e nas captações AC1 (Captação superficial 

na albufeira da Barragem do Roxo), captação AC2 na Barragem de Água Industrial (BAI). 

Os reservatórios de Feitais e da Lavaria são abastecidos a partir da Barragem de Água Industrial (BAI). Os 

reservatórios de Feitais abastecem a água necessária aos trabalhos subterrâneos da mina de Feitais, à Central 

da Pasta, à Central de Betão e às Oficinas, o reservatório da Lavaria abastece a britagem de superfície, a 

lavaria industrial, as oficinas e os trabalhos subterrâneos desenvolvidos na Mina do Moinho.  

As alterações a introduzir no abastecimento de água consistem: 

• No aumento do volume máximo de água a captar na Albufeira de 2.000.000 m3/ano para 4.000.000 

m3/ano; 

• No alteamento do coroamento da BAI em cerca de 1 m com a subida do NPA da cota 171,16 m para 

172,3 m, com o correspondente aumento da capacidade de capacidade de armazenagem de 900.000 

m3 para 1.250.000 m3.  
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Previamente à execução da obra será necessário efetuar:  o reposicionamento da captação de água (AC2) e 

da tubagem que alimenta a BAI a partir do Roxo (AC1), o reforço do paramento principal existente e a 

reformulação do descarregador de cheias. 

Posteriormente será executado o alteamento da infraestrutura, concluída a implantação da nova 

instrumentação (piezómetros, medidores de caudal, marcas de nivelamento) e efetuado o revestimento 

vegetal de taludes. 

A duração prevista para a empreitada é de 6 meses, localizando-se o estaleiro de apoio às obras na área de 

Feitais. 

 

Drenagem e tratamento das águas 

As águas de mina são bombeadas para a superfície e armazenadas na “BE-BAC”. 

A Bacia de Emergência da Lavaria Industrial (BELI) recolhe as escorrências superficiais potencialmente 

contaminadas da Zona da Lavaria, e encaminha-as para a “BE-BAC”.    

A Bacia de Drenagem de Feitais recolhe as águas potencialmente contaminadas de toda a área de Feitais 

(águas da central de pasta, central de betão, lavagem de viaturas) e da instalação de resíduos “Aterro 
temporário de Feitais” encaminhando-as para a “BE-BAC”. 

A Estação de Tratamento de Água da Mina e Lavaria (ETAML) efetua o tratamento dos efluentes depositados 

na instalação de resíduos “BE-BAC” permitindo a sua reutilização na lavaria ou a sua rejeição para o meio 

hídrico. 

As alterações introduzidas consistiram na entrada em funcionamento da Estação de Tratamento de Água de 

Feitais (ETAF) que efetua o tratamento da água resultante da filtração dos rejeitados da Central de Pasta, 

permitindo a reutilização dessa água. 

 

Energia 

A energia elétrica consumida nos trabalhos subterrâneos é fornecida a partir das duas subestações existentes 

na superfície (subestação da Lavaria e Subestação de Feitais). 

Em 2017/18 foi ampliada da Subestação de Feitais (60/15 KV) e em 2018/2019 a ampliação da Subestação da 

Lavaria (60/6.3 KV). 

Foi ainda efetuada a restruturação de Feitais que incluiu a beneficiação de alguns espaços já existentes, 

nomeadamente oficinas, escritórios e balneários, integrando-os em novos espaços com áreas adequadas às 

atividades aí desenvolvidas. 

 

A Comissão de avaliação considerou, na sua avaliação, como mais relevantes os seguintes fatores ambientais: 

Recursos Hídricos; Socioeconomia, Saúde humana, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, vibrações, solos, 

sistemas ecológicos e análise de risco. 

Da análise dos diferentes fatores considerados na avaliação verificou-se o seguinte. 

A análise no âmbito do fator geologia e geomorfologia revelou que, na área abrangida pela expansão das 

barragens “BE-BAC” e BAI não existe património geológico de relevo, nem estruturas mineralizadas que 

possam ser ameaçadas pelo alteamento das infraestruturas. Atendendo à proximidade da “BE-BAC” à falha 

da Messejana e a localização da BAI na falha da Represa o projeto de alteamento deve acautelar as questões 

de sismicidade. Salienta-se o risco associado ao reservatório “BE-BAC” devendo o mesmo ser ponderado em 

períodos de lavra ativa, mas também em fases de pausa da atividade mineira e/ou de fecho de mina. 
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No que se refere à BAI a possibilidade de descargas em pico de cheia deve ser acautelada de forma a que os 

efluentes nunca entrem em contacto com as lagoas de águas ácidas e com as áreas de escombros mineiros 

localizados a jusante do reservatório. 

Dada a proximidade de alguns equipamentos, deverá ser acautelada a eventual afetação do património 

industrial relevante designadamente, os moinhos britadores de Feitais e a antiga barragem de Água Forte. 

No que se refere às alterações climáticas o estudo identificou o aumento das emissões de GEE como um dos 

impactes ambientais provenientes da atividade mineira associados ao consumo de energia. A introdução de 

medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de medidas de aumento 

da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma trajetória sustentável em 

termos de emissões de GEE. 

No que se refere à adaptação às alterações climáticas identificou-se o aumento da temperatura média 

anual, em especial das máximas, ondas de calor mais frequentes, diminuição da precipitação média anual e 

o aumento dos fenómenos extremos de precipitação, como situações que podem vir a comprometer a 

disponibilidade e qualidade da água. Foram propostas medidas conducentes a reduzir o risco associado a 

este fenómenos como a utilização preferencial de água tratada na Estação de Tratamento de Água da Mina 

e da Lavaria (ETAML) no processo da lavaria e a reutilização da água da central de pasta (ETAF).  

Da análise efetuada no âmbito do fator recursos hídricos, identificaram-se os impactes negativos associados 

ao aumento da pressão sobre as massas de água superficiais, resultante da captação de mais 2.000.000 

m3/ano de água superficial na Albufeira da Barragem do Roxo, ao aumento da pressão sobre as massas de 

água subterrâneas, resultante do aumento da capacidade de depósito de rejeitados de 16.000.000 t para 

45.900.000 t, com um acréscimo de deposição de 29.900.000 t de resíduos e a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. 

Os impactes negativos associados ao uso do solo são minorados pelo facto de o projeto ocorrer numa área já 

intervencionada no interior da área industrial da ALMINA. Os impactes negativos de maior significância 

decorrem essencialmente da necessidade de obter empréstimo de solos, traduzindo-se na movimentação e 

deposição de terras resultantes da escavação e com a inutilização da faixa de solos necessárias para a 

execução das obras. Tal implica ainda a ocupação de solos pelo estaleiro e estruturas de apoio à obra, 

existindo risco de contaminação do solo causado quer pela movimentação de máquinas e veículos quer por 

potencial acidente. 

Os impactes negativos referentes às áreas ocupação consideram-se pouco significativos, e poderão ser 

minimizados pelas medidas constantes neste parecer. Contudo, muito embora a sua probabilidade de 

ocorrência seja diminuta, a ocorrência de um grande acidente na instalação de resíduos “BE-BAC” não poderá 
ser desprezável, sendo considerado um impacte (muito) significativo, e com elevada expressão em termos do 

uso do solo a jusante desta infraestrutura. Considera-se que os impactes negativos significativos identificados 

podem ser minimizados através da implementação das medidas preconizadas. 

Considera-se que o impacte na qualidade do ar decorrente das atividades mineiras e do tráfego rodoviário 

gerado com a ALMINA, é negativo, direto, certo, local, imediato, permanente, reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo, para os poluentes PM2,5 e Pb (tendo em consideração a contribuição exclusiva 

do tráfego rodoviário da ALMINA, uma vez que não existem fatores de emissão de referência para as 

atividades mineiras), e significativo, para o poluente PM10.  

Ressalva-se que a expedição dos concentrados produzidos na ALMINA não promove a ultrapassagem dos 

valores limite estipulados na legislação, para proteção da saúde humana, dos poluentes PM10, PM2,5 e Pb, 

estando, desta forma, salvaguardada a proteção da população da Vila de Aljustrel.  

No que se refere à saúde humana a degradação da qualidade do ar e a exposição a poluentes atmosféricos 

de forma continuada é geradora de impactes negativos na saúde humana da população de Aljustrel, que vão 

de efeitos de curto prazo a de médio/longo prazo. Assim, importa dar cumprimento às medidas de 
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minimização dos impactes referidos neste âmbito, bem como eventualmente implementar outras medidas, 

por exemplo, destinadas a salvaguardar a qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, que se verifiquem 

necessárias para diminuir o impacte na saúde humana da população de Aljustrel. 

Da análise do fator ambiente sonoro concluiu-se que as repercussões e os impactes diretos associados às 

componentes do projeto associadas ao alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” e ao alteamento da 
Barragem de Água Industrial (BAI) serão potencialmente pouco significativos, atendendo à localização das 

áreas a intervencionar e a uma maior distância de Aljustrel. A exceção a esta constatação está relacionada 

com a movimentação de veículos associados às obras a realizar, que, como está assinalado nas medidas de 

minimização a empreender, deverão circular por percursos que não atravessem aglomerados urbanos onde 

se situam recetores sensíveis. 

Todas as ações de construção ruidosas ocorrerão apenas no período diurno e, conforme previsto no Plano de 

Monitorização do Ambiente Sonoro, serão acompanhadas por monitorização que determinará a necessidade 

de medidas de minimização adicionais. 

Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer a atividade corrente e normal, embora com capacidade 

de extração e produção acrescidas. Os impactes identificados serão potencialmente pouco significativos, uma 

vez que as condições de inserção territorial das atividades mais ruidosas são favoráveis e as medidas de 

minimização que têm vindo a ser adotadas e implementadas reduzem a área de influência desses impactes. 

Deverá ser acautelada a manutenção da eficácia dessas medidas, que terão de ser periodicamente 

reavaliadas. 

Da avaliação da fase de construção concluiu-se que, no que toca às vibrações, as repercussões e os impactes 

diretos associados às componentes do projeto associadas ao alteamento da instalação de resíduos “BE-BAC” 
e ao alteamento da Barragem de Água Industrial (BAI) serão potencialmente pouco significativos, atendendo 

à localização das áreas a intervencionar e a uma maior distância de Aljustrel. A exceção a esta constatação 

está relacionada com a movimentação de veículos associados às obras a realizar que, como está assinalado 

nas medidas de minimização a empreender, deverão circular por percursos que não atravessem aglomerados 

urbanos onde se situam recetores sensíveis. 

Todas as ações de construção ruidosas ocorrerão apenas no período diurno e, conforme previsto no Plano de 

Monitorização de Vibrações, serão acompanhadas por monitorização que determinará a necessidade de 

medidas de minimização adicionais. 

Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer a atividade corrente e normal, embora com capacidade 

de extração e produção acrescidas. Considera-se que além das preocupações com o dano no edificado se 

deverá integrar a preocupação com a incomodidade humana às vibrações, pelo que deverão passar a constar 

dos procedimentos da ALMINA para determinação da carga máxima por retardo a utilizar. 

Em termos socioeconómicos, na fase de construção, os impactes são positivos, diretos, de magnitude 

moderada (dado o grau de afetação e respetiva expressão espacial) e âmbito local, de curto prazo e 

significativos, tendo em atenção que a empresa irá privilegiar o recurso a empresas da região, de acordo com 

uma lógica de redução de custos (potenciada pela proximidade). Por outro lado, prevê-se que este contributo 

possa ser importante para agentes locais nas áreas da restauração e do turismo (alojamento), uma vez que a 

obra também será acompanhada por técnicos externos/deslocados que irão seguramente recorrer aos 

equipamentos hoteleiros da freguesia. 

Prevêem-se ainda alguns impactes ambientais e sociais menos positivos, porém medidos e acompanhados 

com a regularidade que a lei nacional e normas europeias exigem, relacionados com a movimentação de 

máquinas e de trabalhadores. A nível local os efeitos negativos prendem-se com o incremento dos níveis de 

ruído e a emissão de poeiras associados às obras. 

Na fase de exploração prevêem-se impactes positivos, indiretos, significativos, de médio prazo e de elevada 

magnitude derivados do aumento dos níveis de emprego e das receitas ao nível da economia local e 
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concelhio, bem como o incentivo ao desenvolvimento do comércio e dos serviços de apoio à instalação 

(administrativos, de manutenção e segurança) que implica a criação de postos de trabalho, tendo reflexos 

positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos agregados familiares, melhorando as 

condições de vida da população. 

Os impactes negativos estão associados à ocorrência de uma catástrofe, (rotura da “BE-BAC”) sendo referida 

a possibilidade de danos em habitações, terrenos agrícolas, infraestruturas e o risco de colapso ou 

galgamento do paramento e libertação de água e lamas pelo vale a jusante da “BE-BAC” o que iria implicar a 
retirada, por inundação nas zonas baixas, das povoações de Rio de Moinhos e de Monte Grande. 

No que se refere ao património existem quatro elementos patrimoniais nas áreas de incidência dos projetos 

em estudo, três na área de impacte direto na “BE-BAC” e uma na BAI. Considera-se que os impactes serão 

diretos, negativos, e irreversíveis, sendo essencial a execução das sondagens de diagnóstico para 

determinação da amplitude dos impactes e adequação das medidas de minimização. 

Salienta-se a proximidade da ALMINA ao Património Mineiro de Aljustrel integrado na Rota da Faixa Piritosa 

Ibérica (que integra património geológico, arqueológico e industrial) pelo que todas as ações a desenvolver 

devem assegurar a não afetação destes valores patrimoniais. 

Considera-se que os impactes induzidos pelo projeto nos sistemas ecológicos apesar de negativos e minimizáveis, 

serão muito pouco significativos, atendendo à situação atual, no que concerne aos valores naturais em presença.  

O projeto agora proposto irá proporcionar uma maior área a inundar e, por conseguinte, um eventual maior risco, 

de magnitude mais elevada, em caso de acidente, sendo que essa situação poderá ser alvo de minimização se 

aplicadas as medidas propostas.  

Não obstante o exposto e embora a área do projeto em avaliação se desenvolva fora da Rede Natura 2000, 

nomeadamente fora da (Zona de Proteção Especial de Castro Verde), os eventuais impactes, em caso de acidente, 

poderão vir a sentir-se na bacia do Sado, encontrando-se parte desta bacia também classificada, nomeadamente 

o Estuário do Sado, pelo que se considera que devem ser implementadas as medidas minimizadoras identificadas. 

Relativamente à componente florestal deverão ser apresentados os elementos e cumpridas as medidas de 

minimização propostas. 

No que se refere à paisagem o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e significâncias, 

verificando-se, contudo, situações de maior significância, quer ao nível estrutural quer ao nível visual. 

Destacam-se, para a fase de construção, os Impactes estruturais e funcionais associados à alteração do relevo 

– manchas de empréstimo – e à destruição da vegetação.    

No caso dos impactes de natureza visual os mesmos projetam-se sobre uma parte significativa da Área de 

Estudo, sobretudo, sobre, sensivelmente, a metade poente desta, no caso da “BE-BAC”. Os locais sobre os 
quais se fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a Fase de Construção quer 

para a Fase de Exploração. Apenas o nível de magnitude e significância se eleva, face à situação de 

permanência irreversível na sua forma final do corpo das barragens, das albufeiras (que sofrem um aumento 

significativo da área inundada, sobretudo, a da “BE-BAC”) das manchas de empréstimo não submersas e de 
outras componentes do projeto menos relevantes como algumas alterações decorrentes das intervenções de 

reperfilamento nos canais. Resulta num Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, 

reduzida a média (áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”) magnitude e pouco significativo (“BE-BAC”: 
Povoação de Rio Moinhos; Monte do Brás da Gama; Monte das Mesas; Monte Morgado; Ermida de N. Sr.ª do 

Castelo) a significativo (“Observadores Permanentes” (“BE-BAC”): frente urbana ao longo da N26 e da N263; 
“Observadores Temporários” (“BE-BAC”): N261, numa extensão, com cerca de 1 km, que antecede as 

instalações da ALMINA, antes de chegar a Aljustrel e muito pontualmente, sobre a N263; Qualidade Visual 

“Elevada” (“BE-BAC” e “BAI”): áreas envolventes). 

A minimização dos impactes visuais negativos poderá ser realizada através da implementação de um Projeto 

de Recuperação e Integração Paisagística abrangente, a executar a curto prazo. Este projeto deverá ter uma 
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componente mais forte de arborização de diversos locais artificializados e uma cortina arbórea. 

No que se refere aos resíduos e solos contaminados devem ser implementadas as medidas de minimização e 

o programa de monitorização dos solos, nos termos previstos neste parecer. 

Na análise de risco foram considerados os riscos associados ao funcionamento do complexo Mineiro, das 

infraestruturas a altear (BE-BAC e BAI) e da existência de um estabelecimento de produção de explosivos na 

envolvente direta. São assim, propostas a realização de estudos de avaliação de vulnerabilidades relacionados 

com eventuais acidentes/incêndios que ocorram no estabelecimento da ORICA e medidas a implementar. 

Não existindo processamento químico ou térmico associado às operações que decorrem na lavaria e não 

constituindo os rejeitados substâncias perigosas na aceção do regime de prevenção de acidentes graves 

(PAG), considera-se que as instalações da ALMINA, se encontram incluídas na exceção relativa à «prospeção, 

extração e processamento de minerais em minas e pedreiras, nomeadamente por meio de furos de 

sondagem». 

No que se refere à proximidade da ALMINA a um estabelecimento de produção e armazenagem de explosivos 

abrangido pelo Regime PAG, verificou-se que para o cenário de explosão de 40 toneladas no paiol 10 da 

ORICA, os alcances da sobrepressão para os valores limite de 50, 140 e 300 mbar atingem o paramento da 

BAI. Essa é uma situação já existente atualmente sendo que a única alteração em causa com este projeto é o 

alteamento do paramento. Devem assim ser tidos em consideração os efeitos que uma explosão na ORICA 

poderá ter nesta infraestrutura. 

O projeto em avaliação constitui uma alteração de um projeto já existente correspondendo a uma atividade 

económica com longa história no local. Os impactes e riscos associados à exploração mineira e tratamento do 

minério já existem. Os principais impactes estão associados ao acréscimo dos usos de recursos, de emissões 

e riscos de contaminação de águas e solos.  

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas e 

programas de monitorização a adotar, detalhados no capítulo 9 do presente parecer, poderá contribuir para 

a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os 

impactes residuais (isto é, que subsistirão) não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir 

que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto e face à 

importância do projeto no contexto regional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais. 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial incidentes na localização em causa, constata-se que 

as intervenções em causa são compatíveis com os mesmos, quer na fase de construção como na fase de 

exploração, encontra-se assegurado o cumprimento dos IGT em vigor, nomeadamente quanto às 

intervenções que incidem na área da ZPE associada ao alteamento da BAI.  

Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres emitidos pelo Municípios de 

Aljustrel, Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) e Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e 

Água Subterrânea (AECSAS).  

A Câmara Municipal de Aljustrel salientou a importância das medidas de mitigação medidas de minimização 

propostas para a garantia do controlo ambiental no desenvolvimento da atividade mineira, nomeadamente 

a implementação continuada de medidas de minimização para o controlo da dispersão de poluentes. A 

AECSAS efetuou uma análise da documentação no âmbito da contaminação de contaminação de solos e 

águas subterrâneas, identificando vulnerabilidades e propondo recomendações. 

A IP - Infraestruturas de Portugal identificou as infraestruturas viárias e ferroviárias sob a sua competência 

alertando para as servidões e restrições a elas associadas, salientando que qualquer interferência com as 

mesmas terá de ter autorização prévia daquela entidade. 

Os resultados da Consulta Pública evidenciaram também posições diferenciadas em relação ao projeto.  
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Atendendo a que o projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de unidades afetas à Força 

Aérea Portuguesa, o Estado Maior da Força Aérea (EMFA) não se vê inconveniente na sua concretização. 

 Um cidadão salientou a importância do Complexo Mineiro na dinamização económica da vila, considerando 

ainda que o projeto industrial constitui uma mais-valia para o país.   

 Um outro cidadão alertou para os impactes da exploração mineira na qualidade das águas superficiais e para 

as questões de segurança associadas ao tráfego rodoviário gerado pela mina. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 

minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto do 

“Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA”, condicionado ao cumprimento das disposições que se 

indicam no capítulo seguinte. 
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9. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Interdição de descarga de água não tratada no meio recetor.  

2. Atualizar os TURH, após emissão da DIA: 

i. da captação AC1, quanto ao novo volume mensal e anual a captar; 

ii. da captação de água superficial AC2 quanto à nova localização, uma vez que a construção do 

alteamento da BAI será precedida do reposicionamento da captação de água AC2.  

3. Garantir que nenhuma atividade e/ou ações não compatíveis incidam em área classificada como REN. 

4. Assegurar a manutenção da faixa de proteção às servidões e restrições de utilidade pública das 

estruturas existentes na área do projeto. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão 

sobre o projeto, deve ainda apresentar os seguintes os elementos: 

Previamente ao licenciamento: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), que integre as orientações constantes da 

presente decisão. 

2. Caderno de encargos da obra Integrando todas as medidas previstas no presente Parecer.  

3. Plano de recuperação e integração dos terrenos de empréstimos.  

Previamente ao início da Obra  

4. Projeto de encerramento da instalação de resíduos BE-BAC atualizado, que inclua uma avaliação da 

estabilidade a longo prazo, nas vertentes física, biológica e geotécnica da instalação e que tome em 

devida consideração a opção escolhida para a fase de desativação. 

5. Levantamento da componente florestal afetada, onde se encontre expressa a identificação, a 

localização, a caraterização e a quantificação de todas as situações nas quais possa ocorrer afetação 

direta e indireta de exemplares de sobreiro e de azinheira e de outras espécies florestais, pela 

implantação/construção, exploração e desativação do projeto, incluindo acessos, movimentação de 

terras nas manchas de empréstimo, área inundada pelo nível pleno de armazenamento proposto para 

as duas albufeiras (Instalação de Resíduos (BE-BAC) e Barragem de Água Industrial (BAI)), 

infraestruturas, construções e faixas de gestão de combustível associadas. 

6. Anteprojeto de compensação (em caso de necessidade de corte/arranque de sobreiros e/ou azinheiras 

em áreas de povoamento). 

7. Estudo que avalie os impactos provocados pelos projéteis, causados por acidentes no estabelecimento 

da ORICA, e cujos raios de alcance previstos nos cenários de acidente do respetivo Plano de Emergência 

Externo (PEE) são significativos (alguns na ordem dos 800 metros). Salienta-se que no cenário de 

explosão de 40 toneladas no paiol 10 da ORICA, os alcances da sobrepressão para os valores limite de 

50, 140 e 300 mbar atingem o paramento da BAI. 
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8. Estudo que avalie as vulnerabilidades da Bacia de Águas Industriais (BAI) face a um incêndio que ocorra 

no estabelecimento da ORICA que, de acordo com o PEE deste estabelecimento SEVESO, poderá causar 

danos ambientais e perdas económicas no seu exterior. De salientar que a sudeste da BAI, se localiza 

uma vasta área de eucaliptal e de estevas e a oeste uma extensa área agrícola, podendo assim presumir-

se uma potencial afetação da estabilidade desta barragem, caso aconteça este tipo de ocorrência. 

9. Sistematização de acidentes e quase-acidentes em instalações de resíduos similares ao presente 

projeto, e reavaliação, se aplicável, dos cenários identificados, em função dos resultados obtido. 

10. Rever e atualizar o Plano de Emergência Interno, de forma a integrar as obrigações de comunicação às 

autoridades competentes no caso de acidentes/incidentes, nos termos do Decreto-Lei nº 10/2010, de 

4 de fevereiro. 

11. Plano faseado de obra que contemple a impermeabilização da BELI (Bacia de Emergência da Lavaria 

Industrial), atendendo a que a mesma constitui um órgão de recolha das escorrências superficiais 

potencialmente contaminadas da Zona da Lavaria que se infiltram no solo, com a subsequente afetação 

do solo e dos lençóis freáticos. 

12. Projeto Recuperação e Integração Paisagística (PRIP) que deve integrar na sua conceção as seguintes 

orientações: 

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a escala 
adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Plano/Programa de 
Manutenção incluindo o adequado Cronograma e Mapa de Quantidades. 

ii. O Plano deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista em Paisagem, assim como por 
um biólogo que contribua para um desenho ecológico e aproveitamentos das valências naturais em 
presença. A sua execução/implementação deve ser de igual modo seguida pelos mesmos 
especialistas autores do PRIP. 

iii. Deverá contemplar todas as áreas dentro da propriedade da ALMINA que devem ser devidamente 
identificadas e referenciadas, representadas graficamente e apresentadas em cartografia para 
conhecimento da abrangência espacial do PRIP: áreas sem uso e degradadas em solo nú; áreas com 
estrato herbáceo ralo e descontínuo; locais erosionados; vários acessos redundantes e dispersos 
pela propriedade; taludes ao longo da N261; espaços intersticiais entre os acessos da ALMINA e a 
N263; áreas das manchas de empréstimo; infraestruturas lineares – tubagens – à superfície - e faixas 
para a constituição de novas cortinas arbóreas-arbustivas e reforço das existentes. 

iv. Para cada área identificada, e referenciada, deverá ser realizada a sua caracterização quanto à 
Situação de Referência, que deverá ser suportada através de um registo fotográfico, assim como a 
cada uma das referidas áreas deverá corresponder todo o conjunto de ações a realizar, desde a 
descompactação até à aplicação do material vegetal e das espécies. 

v. Proposta de Faseamento temporal e espacial, devendo, neste último, haver representação gráfica 
da sequência ou do faseamento. 

vi. A identificação e representação gráfica em cartografia de todas as áreas que foram objeto de 
integração e recuperação paisagística até à data apoiado num registo fotográfico de cada área e a 
sua caracterização quanto ao sucesso e atual estado vegetativo/maturação. 

vii. Identificação e localização georeferenciada gráfica através de cartografia das espécies a abater, 
sobretudo, as de porte arbóreo, devendo as mesmas serem identificadas quanto à espécie, ao seu 
porte, DAP/PAP e estado fitossanitário e potencial de transplante. 

viii. Deverá ser apresentada a proposta final de modelação do terreno em planta devendo prever 
micromodelações para as áreas a intervencionar, como as manchas de empréstimo e outras 
existentes dentro da propriedade da ALMINA. 

ix. Ao nível da conceção a proposta de PRIP deve considerar as seguintes orientações: 

x. Identificar o padrão cultural da Paisagem existente dentro da Área de Estudo e/ou, se necessário, 
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numa área exterior a esta que possa ser mais representativa. O mesmo deve ser interpretado 
quanto às métricas e espécies, assim como deverá ser traduzido através de imagem ou 
representação gráfica esquemática com vista à sua mimetização na proposta devendo ainda ser 
identificado graficamente os locais onde o referido padrão deverá ser implementado. 

xi. Identificar cartograficamente as diferentes áreas com diferentes características edafoclimáticas e 
potenciais que o território gera, tais como as linhas de água e/ou drenagem preferencial – enquanto 
sistema húmido - e zonas de cumeadas ou topos de cabeços ou de elevações – sistema seco. Para 
as referidas áreas deverá ser proposta uma estrutura verde que promova a compartimentação da 
Paisagem com base no potencial dessas mesmas áreas. 

xii. Para os locais com erosão a proposta para a sua solução deverá considerar técnicas de Engenharia 
Biofísica ou Natural, que devem considerar cumulativamente materiais inertes, madeira e vegetação 
autóctone.  

xiii. A constituição, ou o reforço, de cortinas arbóreo/arbustivas junto às instalações da ALMINA, 
expostas à via imediatamente adjacente à N261. 

xiv. A constituição, ou o reforço, de cortinas arbóreo/arbustivas ao longo das diversas infraestruturas 
lineares expostas e, praticamente, adjacentes à N263. 

xv. A constituição de bosquetes e/ou manchas florestais em determinados pontos podendo estes 
corresponder aos topos dos cabeços/elevações podendo ser considerado o sistema de vistas para o 
seu estabelecimento no sentido da minimização dos impactes visuais e estruturais decorrentes da 
artificialização impressa ao território pela atividade da ALMINA. 

xvi. As espécies a usar deverão ser exclusivamente autóctones ou naturalizadas na região, como a 
oliveira, devendo ser definido as suas dimensões – altura, dap/pap. 

xvii. No âmbito da vegetação a abater deverá ser contemplado o seu transplante e a que vier a ser 
abatida deverá ser compensada com igual número de exemplares das mesmas espécies no PRIP. 

xviii. Preservar as zonas de matos mais densas e com maior valor ecológico e paisagístico que ocorram 
em forma de “ilha”, ou que se possam constituir como tal. 

xix. Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação arbustiva ou de 
porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural. 

xx. Proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo de permitir o pastoreio. As espécies 
a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados da região. Em alternativa pode 
fazer-se recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à aplicação de 
adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e proteção 
do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras 
existentes e potenciais. 

xxi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser acompanhado de 
certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem conformado, 
sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua origem deverá 
ser local. 

xxii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza 
erytreae, no que se refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a 
introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em 
alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

xxiii. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre os diversos bosquetes a criar de modo a garantir 
descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

xxiv. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no 
que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais 
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a recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a 
instalação da vegetação natural, semeada e plantada. 

xxv. Apresentação de relatório anual, durante pelo menos 3 anos, de acompanhamento da 
implementação do PRIP. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo 
o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações 
assim como indicar medidas de correção dos problemas detetados. Para elaboração registo 
fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para 
a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes 
do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar 
não só o local concreto da obra assim como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter 
uma elevada resolução/definição. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da aprovação do Projeto e início da obra, bem como 

do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria 

de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 

auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 

documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 

remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 

verificador. 

Medidas Gerais 

1. Efetuar o rebaixamento da cota de exploração da ensecadeira, até ao limite máximo possível e 

adequado, de forma a incrementar a margem de segurança desta infraestrutura, ampliando-se a sua 

capacidade de encaixe e retenção face a um eventual derrame de resíduos.  

2. Dotar o canal descarregador de cheia de meios que impeçam a passagem de espécies exóticas. 

3. Implantar um aceiro perimetral, no sentido de dar cumprimento às redes terciárias de Faixas de Gestão 

de Combustíveis (FGC) (alínea b), dos números 2 e 5, do artigo1 3.º do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de 

junho na sua atual redação). 

4. Assegurar a monitorização da instalação de Resíduos BE-BAC ao longo de todo o ciclo de vida da mina 

de Aljustrel, inclusive em períodos de lavra suspensa ou inativa. 

5. Caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a rede rodoferroviária, as mesmas 

deverão ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos 

projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e, ser previamente submetidos 

a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, designadamente da IP, S.A. enquanto 

concessionária geral da rede. Acresce o facto de que a sua materialização carecer igualmente de 

autorização da IP, S.A. 

6. Reforçar o papel e envolvimento da Comissão de Acompanhamento Ambiental na comunidade no 

âmbito da sua política de responsabilidade social. 

7. Implementar as melhores técnicas disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação, dispostas nos Documentos 

de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF), designadamente das Melhores Técnicas 

Disponíveis (MTD) e valores de emissão associados (VEA) constantes no Reference Document on Best 
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Available Techniques for Managament of Tailings and Waste –Rock in Mining Activities (BREF MTWR), 

nomeadamente no que respeita:  

a) à redução dos consumos de água e energia; 

b) à prevenção e redução das potenciais emissões para o ar (emissões difusas), para a água e 

solo;  

c) à prevenção e controlo do ruído e aos resíduos. 

 

Medidas prévias à obra 

8. Informar a ORICA do início da obra de alteamento da BAI. 

9. Alertar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, 

nomeadamente os corpos de bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Aljustrel. 

10. Informação prévia de apresentação dos projetos a executar à população afetada, através da Câmara 

Municipal e da Comissão de Acompanhamento Ambiental da ALMINA, onde deverão ser abordados 

temas tais como: descrição geral do projeto, eventuais alterações das acessibilidades, planeamento das 

obras e período de duração das mesmas. 

11. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 

às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos 

12. A Planta Síntese de Condicionantes a ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros deverá 

incluir a totalidade das ocorrências identificadas pelo EIA bem como o «Castelo de Aljustrel e Igreja de 

Nossa Senhora do Castelo», classificado como IIP, e o «Cerro da Mangancha», classificado como Sítio 

de Interesse Público (SIP), bem como o património mineiro referenciado na Rota da Faixa Piritosa Ibérica 

referente a Aljustrel. 

13. Apresentar e discutir, com todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 

nomeadamente na sua vertente de Arqueologia. 

14. Vedar e sinalizar as ocorrências patrimoniais situadas na área de incidência do projeto, de modo a que 

as mesmas não sejam afetadas, mesmo que forma inadvertida, durante a fase de construção e de 

exploração. 

15. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das parcelas de terreno que não tenham sido 

pesquisadas, na fase de elaboração do EIA, ou que apresentaram visibilidade anteriormente reduzida 

ou nula. 

16. Em fase prévia à obra executar sondagens arqueológicas de diagnóstico nos seguintes sítios:  

a) N.º 2, Manteirinha 1, (BE-BAC) - escavação mecânica de sondagens arqueológicas de 

diagnóstico numa área 20 m². 

b) N.º 3, Manteirinha 2, (BE-BAC) - escavação mecânica de sondagens arqueológicas de 

diagnóstico numa área de 20 m². 

c) N.º 4, Vipasca, (BAI) - escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico numa 

área de 20 m². 

Após a sua conclusão deverão ser submetidos à tutela do Património Cultural os respetivos Relatórios 

Preliminares. De acordo com os resultados obtidos, estes trabalhos poderão determinar a adoção de 
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medidas de minimização específicas, como a escavação arqueológica integral das áreas afetadas, entre 

outras. 

17. Se na fase preparatória da obra ou de construção forem detetados vestígios arqueológicos, a obra será 

suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património 

Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

18. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do seu valor 

patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, 

ou serem salvaguardadas pelo registo. 

19. Os resultados obtidos em trabalhos arqueológicos poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras. 

20. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

21. Realizar no início da obra, e após o término da mesma, uma ação de prospeção das áreas a 

intervencionar e sua envolvente no sentido de identificar e localizar, eventuais, locais ou áreas onde se 

possa registar a presença de espécies exóticas invasoras. A verificar-se a sua presença deverá ser 

elaborado um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. O mesmo deve incluir 

cartografia com o levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de espécies 

vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença e as metodologias a 

aplicar no controle e gestão destas. 

22. Antes de se proceder a qualquer trabalho, designadamente, na manchas de empréstimo ou estaleiros, 

deve ser delimitado o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e 

vegetação. A balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições 

durante toda a obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e 

terras em cada obra. 

Medidas para a fase de obra 

Estaleiros 

23. Implantar os estaleiros previstos nos locais propostos no projeto. 

24. Os estaleiros não podem localizar-se próximo de linhas de água e/ou áreas correspondentes ao domínio 

hídrico e evitando a afetação de sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus rotundifolia). 

25. Instalar na frente de obra casas de banho portáteis com reservatório estanque, devendo ser assegurada 

a manutenção das condições de funcionamento das mesmas e assegurar o encaminhamento das águas 

residuais para uma das ETAR existentes no complexo industrial da ALMINA, ou entregue a operador 

licenciado para o efeito. 

26. Cumprir com as características de potabilidade e programas de monitorização, previstos no Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-

Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade da água para consumo 

humano nas áreas sociais dos estaleiros. 

27. Evitar a contaminação dos solos por atividades associadas à gestão dos estaleiros da obra, através do 

armazenamento em local restrito e devidamente impermeabilizado e sinalizado, a par de um 

manuseamento cuidadoso, dos produtos a utilizar e da limpeza ou remoção de qualquer derrame ou 

fuga de produtos químicos. 
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28. Efetuar todas as operações de manutenção de equipamentos ou de abastecimento sobre solo 

impermeabilizado. 

29. Colocar todos os resíduos, gerados no decorrer da obra, em contentores específicos para o efeito, de 

modo a que se proceda à sua remoção, durante e/ou após a conclusão dos trabalhos, para locais 

designados para esse efeito. 

30. Utilizar, sempre que possível, os caminhos já existentes. 

31. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao 

mínimo indispensável à execução dos trabalhos. 

32. Efetuar a desmatação, escavação e decapagem no terreno fora da época de reprodução (entre 1 de 

março e 30 de junho) principalmente em aves que nidificam na vegetação arbustiva e no solo. 

33. Efetuar uma recolha de sementes com armazenamento de material genético em Banco de Sementes, 

reconhecido, das espécies RELAPE, Linaria amethystea subsp.amethystea e Serapias lingua (erva-

lingua). 

34. Restringir a decapagem da terra viva/vegetal às áreas estritamente necessárias. 

35. A decapagem de terras deve seguir as seguintes orientações: 

a) Definir locais apropriados para o armazenamento temporário dos solos a decapar, bem como 

a cuidadosa execução das operações de remoção, transporte e recolocação de terras, 

considerada fulcral para a minimização de efeitos adversos no solo. 

b) Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas, de forma a não haver qualquer mistura 

de terras de qualidade e natureza distinta ou de níveis/horizontes inferiores. 

c) Deve ser sempre realizada de forma a que a máquina nunca circule sobre a mesma. A 

progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado.  

d) Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da 

camada de solo abaixo da terra viva/vegetal.  

e) A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade 

da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte dos horizontes (A e O) locais e não em 

função de uma profundidade pré-estabelecida.  

f) As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, 

sendo a espessura destas a definir em cada local. 

g) A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 

materiais inertes e terras de escavação. 

36. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e adotar as 

devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou 

deslizamentos. 

37. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura, com o 

topo relativamente côncavo, protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra e 

preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade. 

38. Sempre que haja necessidade de remover espécies de flora invasora da área do projeto, os restos 

vegetais devem ser corretamente eliminados, não podendo nunca ser deixados em áreas naturais. 

39. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 

deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 

ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 

ecologia local. 
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40. Efetuar acompanhamento arqueológico, integral e contínuo de todas as operações que impliquem 

revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização 

do terreno) e de escavação no solo e subsolo, desde a fase preparatória da obra, como a instalação do 

estaleiro e abertura de caminhos, áreas de empréstimo e de depósito de inertes; o acompanhamento 

deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em 

simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

41. Proceder à recuperação e integração das áreas de empréstimo de acordo com a solução aprovada. No 

caso de importação de terras vivas/vegetais, que deverá ser evitado, deve ser assegurado que as 

mesmas não provêm de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam 

introduzidas e alterem a ecologia local com elevados custos ambientais e económicos. 

42. Assegurar que não é comprometida a livre circulação de águas durante a fase das obras, evitando 

situações de estrangulamento de linhas de água de regime torrencial (ou de reduzida capacidade de 

vazão) e de arrastamento de sólidos. 

43. Aplicar todas as medidas possíveis de forma a evitar a formação de poeiras dado que as mesmas 

representam condicionantes à instalação e desenvolvimento de toda a vegetação assim como devido à 

redução dos níveis de visibilidade e qualidade visual e bem-estar dos observadores. 

44. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

45. Instalar as áreas de terraplenagem, sempre que possível, junto a barreiras naturais e a montante dos 

ventos dominantes face a potenciais recetores. 

46. Humedecer periodicamente as vias de circulação de equipamento pesado e áreas de terraplenagem.  

47. Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas de modo a 

evitar o arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras.  

48. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas e de 

ruído. 

49. Assegurar a execução de um plano de manutenção dos equipamentos orientado de forma a evitar 

aumentos dos níveis sonoros, ou agravamento de características tonais. 

50. Colocar sinalização a limitar a velocidade na obra e envolvente próxima. 

51. Limitar, durante a fase de construção, as atividades e movimentações associadas às obras a empreender 

ao período diurno e dias úteis, ficando impedidas essas atividades nos períodos e dias remanescentes. 

52. Vedar e sinalizar todos os locais que possam oferecer perigo a peões e veículos. 

53. Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e 

junto a recetores sensíveis. 

54. As novas edificações associadas à presente pretensão, ou seja, os estaleiros e edifícios de apoio, devem 

obedecer aos números 2, 3 e 13 do artigo 15.º e números 2, 3 e 10 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro. 

55. Dar cumprimento aos “critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de 

gestão de combustível” nas envolventes aos edifícios, definidos no Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2018 

de 14 de fevereiro.  

56. Assegurar o cumprimento do disposto no Regime Jurídico associado à Defesa da Floresta contra 
Incêndios, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços florestais e vias de 
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acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados. Ainda em conformidade com 
este regime legal, deverão ser respeitadas as condições de segurança relacionadas com a prevenção de 
incêndios florestais, em especial no que concerne à manutenção das faixas de gestão de combustível. 

57. Salvaguardar a passagem e estacionamento privilegiado de veículos afetos ao socorro e à emergência, 

atento ao eventual aumento do fluxo de trânsito nos acessos às zonas onde se irá desenvolver o projeto, 

provocado pela movimentação de veículos afetos às obras. 

58. Remover todos os despojos de ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores 

decorrentes das obras de construção e todos os materiais sobrantes dos estaleiros. 

59. Após a conclusão dos trabalhos, proceder à desativação e limpeza da área afeta aos trabalhos para a 

execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

60. Efetuar a contratação de mão-de-obra local para os trabalhos de construção civil e transportes, sempre 

que possível. 

61. Negociar com empresas e/ou fornecedores de matérias-primas, sedeados no concelho ou na região, no 

sentido de trazer receitas para estas zonas. 

62. No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deverá ser remetido o Relatório Final de 

Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela. 

Fase de exploração 

63. Considerar na determinação da carga máxima por retardo a utilizar pela ALMINA para além do dano no 

edificado, também a incomodidade humana às vibrações. 

64. Dispor os volumes de resíduos temporários a cotas o mais baixas possível, de forma a reduzir o seu impacto 

visual. 

65. Efetuar o tratamento dos solos degradados, pela erosão, por fatores físicos, por produtos químicos, ou pela 

intervenção humana, no sentido de restabelecer as suas características iniciais. 

66. Caso ocorra a contaminação do solo, deverá ser delimitada a extensão e profundidade da mancha de 

contaminação, de acordo com o estabelecido no Plano de Monitorização do Solo, e submetido pedido de 

licenciamento de operação de remediação do solo junto da autoridade competente, a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

67. Antecipar necessidades extraordinárias de contentores no caso de produções anormais de resíduos. 

68. Manter as medidas de minimização da emissão de poeiras já implementadas, como o encapsulamento dos 

tapetes transportadores, dos stockpiles e das zonas de britagem de superfície. 

69. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 

com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

70. Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos da instalação, para estes operarem nas condições 

normais, evitando assim o aumento de emissões de poluentes atmosféricos. 

71. Assegurar a operacionalidade técnica e o funcionamento adequado da ETAML. 

72. Implementar um plano de inspeções periódicas para verificar o estado das condutas de transporte dos 

rejeitados à “BE-BAC”. 

73. Prever medidas de minimização em caso de fenómenos meteorológicos extremos (precipitação excessiva) 

na área inundada da albufeira que complementem a estrutura de contenção proporcionada pela BELI, já que 

ao nível da bacia da instalação “BE-BAC” o aumento da cota de coroamento implica o aumento da área 
inundada e concomitantemente da área de receção direta da precipitação e do volume de água. 
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74. Elaborar um Manual de Operações, que deve ser revisto e atualizado periodicamente, com o objetivo 

de gerir eficazmente os riscos de toda a instalação, o qual deve incluir, pelo menos, os seguintes aspetos: 

i. Descrição da instalação e aspetos ambientais/segurança associados; 

ii. Descrição de todos os procedimentos de monitorização/mecanismos de inspeção, incluindo a 

localização dos pontos de amostragem e frequência de realização da amostragem, Checklists 

(com identificação de parâmetros) de verificação de conformidade; 

iii. Procedimentos para o reporte de falhas e de não conformidades; 

iv. Ações corretivas a implementar em caso de verificação de não conformidades; 

v. Parâmetros de avaliação da eficácia e da adequabilidade do manual de operações, que permitem 

avaliar a respetiva necessidade de atualização do manual; 

75. Garantir que no plano de formação dos trabalhadores (do qual devem ser mantidos registos) constem, 

pelo menos, os seguintes temas: 

i. Procedimentos on-site que assegurem uma adequada gestão de riscos e a segurança das 

operações; 

ii. Standards e regulamentação relativa a este tipo de indústria e desempenho ambiental; 

iii. Medição/avaliação da qualidade operacional e da qualidade ambiental; 

iv. Saúde ocupacional; 

v. Auditorias ambientais/de segurança das instalações; 

vi. Comunicação interna e externa (incluindo informação ao público). 

76. Garantir que, na fase da obra, todos os trabalhadores envolvidos estão cientes do conteúdo do Plano de 

Segurança/Emergência. 

77. Garantir que todos os colaboradores da ALMINA estão inteirados dos procedimentos definidos no Plano de 

Emergência Interno, o qual deve ser objeto da realização de simulacros e exercícios, nos quais sejam 

envolvidos os agentes de proteção civil e os meios externos considerados como necessários. No caso das 

condutas de transporte dos rejeitados, deverão ser igualmente definidos procedimentos de emergência a 

implementar no caso de ocorrer um acidente/incidente durante a respetiva operação. 

78. Promover a gestão integrada dos recursos hídricos e a preservação do ambiente, cumprindo com o disposto 

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo D.L. n.º 130/2012, de 22 de junho; e no Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio, alterado pela Lei n.º 12/2018, de 2 de março, no que se refere à obtenção 

dos títulos de utilização para as captações de águas e rejeição de águas residuais. 

79. Garantir a salvaguarda e proteção das linhas de água e outras origens subterrâneas e superficiais existentes 

na proximidade da área em estudo, decorrente de infiltração de substâncias acumuladas nos solos 

posteriormente lixiviadas para os níveis freáticos, contribuindo para a degradação da qualidade da água dos 

aquíferos. 

80. Cumprir os “critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de 

combustível” nas envolventes aos edifícios, definidos no Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de 

fevereiro. 

81. Implementar as medidas de racionalização dos consumos de energia que incluem: 

82. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida ao 

empreiteiro para consulta a Planta Síntese de Condicionantes atualizada e cumpridas as medidas de 

minimização aplicáveis, previstas para a fase de construção. 
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83. Atendendo à proximidade do Património Mineiro de Aljustrel ao atual complexo mineiro, quaisquer 

intervenções a realizar nas instalações, devem garantir a sua salvaguarda. 

84. Maximizar a contratação de funcionários e fornecedores oriundos do concelho e da região. 

85. Considerar a expedição de concentrados por ferrovia, através do ramal de Aljustrel existente, reduzindo ou 

substituindo o transporte rodoviário, mitigando os impactes associados ao mesmo. 

 

Em caso de funcionamento do descarregador de cheia da BAI 

86. Garantir a não passagem de espécies de fauna exótica para jusante.    

87. Acautelar que os efluentes nunca entram em contacto com as lagoas de águas ácidas e com as áreas de 

escombros mineiros localizadas a jusante do reservatório. 

 

Em caso de rotura ou galgamento da BE-BAC 

88. Interrupção imediata da descarga de efluentes na BE-BAC. 

89. Executar o método de descarga menos prejudicial para o ambiente, caso exista possibilidade de controlo da 

forma como esta é efetuada;  

90. Monitorizar a linha de água a jusante para identificação da pluma de contaminação e promover, sempre que 

possível, a retenção do escoamento de água contaminada. 

91. Determinar a área afetada pela descarga de sedimentos e água contaminada resultante do colapso da 

estrutura. 

92. Estabelecer as áreas prioritárias de intervenção e avaliação do estado ecológico de toda a área afetada, 

tendo em conta as suas características e a importância dos locais para as espécies autóctones identificadas 

(locais de reprodução e alimentação).  

93. Remover os sedimentos potencialmente contaminados e encaminhá-los para local adequado, reduzindo o 

nível de impacte no ambiente. 

94. Proceder à captação da água contaminada retida a jusante e devolvê-la à instalação de resíduos “BE-BAC”. 

95. Recuperar a qualidade da água através das Melhores Técnicas Disponíveis (EPA 2000, PIRAMID Consortium 

2003, Johnson & Hallberg 2005, Jennings et al. 2008), para níveis ecologicamente aceitáveis. 

96. Monitorizar diariamente, por meio expedito, os valores de pH e das concentrações de cobre, ferro, 

manganésio e zinco nas linhas de água atingidas pela propagação dos efluentes.  

97. Manter a monitorização até se assegurar a recuperação dos valores de referência de pH e de concentração 

dos diferentes metais referidos. 

98. Implementar um programa de requalificação da vegetação ribeirinha autóctone do ecossistema fluvial (ICN 

2006a, ICN 2006b, ICN 2006c), uma vez que esta representa um papel essencial na recuperação das 

populações piscícolas e de bivalves, fornecendo áreas de esconderijo e alimentação. 

99. Elaborar e implementar planos de gestão localizados, para recuperação da vegetação e das características 

do leito do rio ideais para a sua reprodução (nomeadamente velocidade de corrente, profundidade e 

granulometria) (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c). 

100. Monitorizar os efetivos populacionais das espécies previamente identificadas no EIA e a sua distribuição a 

uma escala adequada, a sua biologia e ecologia, estado do habitat, ameaças, medidas de conservação e 

tendências populacionais (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c), por um período de, pelo menos, 5 anos 

posteriormente ao acidente e implementação das medidas referidas. 
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101. Definir zonas de proteção que incluam os locais essenciais para a conservação da espécie, como por 

exemplo as áreas de reprodução e desova, de acordo com as características das espécies consideradas (ICN 

2006a, ICN 2006b, ICN 2006c). Implementar medidas de proteção nestas áreas, de forma a evitar a sua 

perturbação através de atividades humanas. 

102. Implementar medidas de controlo de introdução de espécies exóticas, tanto piscícolas como de bivalves 

e proceder a ações de controlo ou erradicação das populações das espécies já introduzidas. 

103. Efetuar os mesmos procedimentos de reabilitação ecológica para a Ribeira do Roxo e Rio Sado, caso se 

verifiquem valores de contaminação elevados nos troços mais a jusante.  

104. Após a regularização do estado ecológico das linhas de água afetadas, proceder, se necessário, ao 

repovoamento, com translocação de indivíduos das espécies autóctones mais afetadas, capturando-os 

nas comunidades a montante do foco de contaminação ou em locais a jusante que não tenham sido 

afetados. 

105. Previamente à decisão de translocação devem ser efetuados estudos nas populações a montante e a 

jusante dos locais afetados, para avaliação da viabilidade da operação. Deverá ter-se em conta a 

preservação das variedades geográficas nos planos de conservação das espécies consideradas, de forma 

a manter os níveis de diversidade genética, através da manutenção dos diferentes núcleos 

populacionais existentes na bacia do Sado (ICN 2006a, ICN 2006b, ICN 2006c). 

 

Fase de Desativação 

106. Considerar no plano de desativação a apresentar antes da conclusão da obra as mesmas medidas 

relativas à fase de construção. 

107. O projeto de desativação da exploração mineira deverá incluir um estudo de avaliação do impacte 

resultante da manutenção ad aeternum da instalação de resíduos BE-BAC. 

108. Assegurar o acompanhamento arqueológico da desativação. 

109. Atendendo a que as infraestruturas poderão ter um valor enquanto património industrial efetuar o 

registo e caracterização sumária dos imóveis a demolir, com registo gráfico (fotografia e levantamento 

topográfico) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia), entre 

outros aspetos considerados relevantes.  

110. Efetuar o registo fotográfico prévio dos equipamentos/maquinaria a desativar e prever a sua 

salvaguarda sempre que a sua cronologia, raridade ou características específicas lhe atribuam valor 

patrimonial relevante. 

111. O Parque Temporário de Feitais deverá ficar livre de resíduos de extração e ser objeto de recuperação. 

Os resíduos que não puderem ser reutilizados no enchimento das galerias/câmaras da exploração 

deverão ser depositados na instalação de resíduos BE-BAC durante o seu encerramento. 

112. O plano de recuperação paisagística deve seguir os mesmos moldes anteriormente propostos: deve 

contemplar a utilização de espécies de flora autóctone, bem-adaptadas à região e às condições 

biofísicas do local. 

113. Deve evitar-se qualquer espécie invasora ou com potencial invasor incluída no Decreto-Lei n.º 565/99 

e/ou no Guia prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal (Marchante et al., 2014) 

como invasoras ou como possuindo elevado risco de se tornar invasora. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Garantir a implementação dos programas e assegurar a divulgação das versões revistas dos mesmos e dos 
respetivos resultados à Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) e à Comunidade para além das 
obrigações de reporte à autoridade de AIA e à entidade licenciadora. 

1. Monitorização de Recursos Hídricos Superficiais 

A monitorização dos recursos hídricos superficiais deverá ser efetuada de acordo com o estipulado no Título 
de Utilização de Recursos Hídricos L004340.2015.RH6 e respetivas atualizações que venham a ser efetuadas 
pela APA/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo. 

Neste Título estão definidos os Locais de amostragem, os Métodos Analíticos, a Frequência de Monitorização, 
os Parâmetros, os Limiares e a Periocidade de reporte à APA/ARH Alentejo. 

 

2. Monitorização de Águas Residuais 

A monitorização das águas residuais após tratamento, descarregadas em meio hídrico, no ponto EH1, deverá 
ser efetuada de acordo com o estipulado no Título de Utilização de Recursos Hídricos L004340.2015.RH6 e 
respetivas atualizações que venham a ser efetuadas pela APA/Administração da Região Hidrográfica do 
Alentejo. 

A monitorização das águas residuais após tratamento, descarregadas nos pontos ES1, ES2, ES3 e ES4 deverá 
ser efetuada de acordo com o estipulado nos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos L004341.2015.RH6, 
L004342.2015.RH6, L004343.2015.RH6 e L004344.2015.RH6, respetivamente, e respetivas atualizações que 
venham a ser efetuadas pela APA/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo. 

Nestes Títulos, estão definidas as condições de descarga do efluente final, nomeadamente, o caudal máximo 
de descarga, o Local de descarga/amostragem, os Métodos Analíticos, a Frequência de Monitorização, os 
Parâmetros, os Valores Limite de Exposição e a Periocidade de reporte à APA/ Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo. 

 

3. Monitorização de Recursos Hídricos Subterrâneos 

A monitorização das águas subterrâneas, deverá ser efetuada tendo por base uma rede constituída por 12 
(doze) locais de monitorização (3 poços e 9 piezómetros) que, no seu conjunto, têm como finalidade a 
monitorização do nível piezométrico e do estado químico da massa de água subterrânea. 

No Quadro 21, encontram-se os 6 piezómetros, da rede de 12 locais de monitorização de águas subterrâneas, 
com Título de Utilização de Recursos Hídricos emitido. 

Piezómetros Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

F1 A002263.2021.RH6 

F2 A002258.2021.RH6 

F3 A002280.2021.RH6 

F4 A002260.2021.RH6 

F6 A002271.2021.RH6 

G1 A002261.2021.RH6 

Quadro 21. Piezómetros com Título de Utilização de Recursos hídricos (Fonte: SILiAmb- Sistema 

Integrado de Licenciamento do Ambiente) 
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Faz parte integrante dos TURH, um anexo denominado Anexo I-Programa de Monitorização, que define os 
parâmetros a monitorizar, os limiares e Normas de Qualidade Ambiental aplicáveis, a frequência de 
monitorização e a periodicidade de reporte. 

A rede de monitorização de águas subterrâneas é ainda constituída pelos piezómetros H, I e F8 e pelo Poço 
Monte do Morgado, Poço Monte Brás da Gama e Poço Rio de Moinhos. 

O Programa de Monitorização que faz parte integrante dos TURH, é aplicável a estes 6 locais de monitorização 
que completam a rede de 12 locais de monitorização de águas subterrâneas. 

No caso de algum local de monitorização ficar submerso ou deixar de poder ser utilizado, em consequência 
das obras a realizar, deverá ser substituído por um novo piezómetro. 

 

4. Monitorização da Qualidade do Ar 

Concorda-se no geral com o plano de monitorização proposto afigura-se, no entanto, necessário a avaliação 
de PM2,5, à semelhança dos poluentes propostos, nomeadamente, medição da concentração dos níveis de 
PM10, chumbo (Pb), cobre (Cu), e zinco (Zn). 
Paralelamente devem ser efetuadas as medições dos parâmetros meteorológicos locais:  

• Velocidade do Vento;  

• Direção do Vento;  

• Quantidade de Precipitação;  

• Temperatura do Ar;  

• Humidade Relativa. 
 
Local e frequência de amostragens  
Para a caracterização da fase de exploração, deverão ser efetuadas medições indicativas que são, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação, medições que satisfaçam os objetivos de qualidade 
dos dados. O período de frequência mínimo para as medições indicativas deverá respeitar o estipulado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua atual redação, nomeadamente: 
  
Período mínimo de Amostragem – 14% do ano; 
Local – Junto à povoação de Aljustrel em local representativo tendo em conta a direção predominante dos 
ventos; 
Poluentes – PM10, PM2,5, Pb, Cu e Zn. 
 
 

5. Monitorização do Ambiente Sonoro 

Pontos de Monitorização 

Segundo o mencionado nos elementos facultados, a ALMINA tem vindo a realizar a monitorização do 

ambiente sonoro para avaliação do cumprimento das disposições legais aplicáveis, nomeadamente, o 

cumprimento: 

• dos valores limite de exposição para Zonas Mistas e Zonas Sensíveis; 

• do critério de incomodidade. 

Os pontos objeto de monitorização são 5: dois associados à envolvente do jazigo do Moinho e das instalações 

da Lavaria e três pontos na envolvente do jazigo de Feitais. Os referidos pontos estão assinalados na Figura 

16, juntamente com um ponto adicional ao qual se atribuiu a designação Feitais-novo e sem prejuízo da 

introdução de novos pontos caso surjam situações que o determinem, como a apresentação de reclamações 

associadas ao ruído ambiente que possa ter origem nas atividades da ALMINA. 
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Figura 16. Localização dos pontos de monitorização para as atividades desenvolvidas nos jazigos dos 
Moinhos e de Feitais. Fonte: adaptado do EIA, 2020 

 

Parâmetros de Monitorização  

Os parâmetros de monitorização indicados consideram-se adequados: LAeq, ruído ambiente e LAeq, ruído 

residual. A avaliação deverá ser realizada para os 3 períodos de medição: diurno, entardecer e noturno e para 

ambas as situações (com e sem a atividade da ALMINA), independentemente dos valores que se venham a 

obter em cada uma das medições. 

Em relação à periodicidade, esta deverá ocorrer trimestralmente durante a fase de construção. Em fase de 

exploração, no primeiro ano considera-se que a monitorização deverá ser semestral, seguindo-se um período 

de 2 anos com monitorização anual. Constatando-se que não ocorrem infrações aos requisitos legais a 

monitorização passará a ser quinquenal.  

Deverão ser cumpridos, no mínimo, os requisitos indicados na NP ISO 1996:2019 - Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente, ou na versão atualizada da mesma. As ações de monitorização, além 

das usuais ações desenvolvidas mais à superfície, mais relevantes em cada um dos pontos selecionados, 

deverá também incluir avaliação do período em que é realizado o desmonte a fogo. Quanto à duração das 

medições e considerando a diversidade de ações desenvolvidas, tanto durante a fase de construção como de 

exploração, recomenda-se uma monitorização efetiva mínima de 1 hora, em cada ponto, período e dia de 

medição, de forma a assegurar a representatividade dos diferentes regimes de emissão sonora. 

Sempre que sejam instalados novos equipamentos, ou exista alguma alteração no modo de funcionamento 

ou no posicionamento de fontes sonoras, deverão ser realizadas ações de monitorização específicas que 

comprovem a não alteração do cumprimento das disposições legais. Adicionalmente deverá ser revisto o 

Cadastro de Fontes de Ruído, modificando ou adicionando as fichas associadas a cada fonte sonora. 
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Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na Autoridade de AIA  até 2 meses após a realização 

das campanhas de medição, uma vez que a dilação da entrega inviabilizar a tomada de eventuais medidas de 

minimização complementares. 

As medidas de gestão ambiental complementares são adequadas à situação. 

 

4. Monitorização das Vibrações 
 

Pontos de Monitorização 

Segundo o mencionado nos Elementos Adicionais ao EIA, existe monitorização em permanência nos pontos 

referidos no Quadro 22 e representados na Figura 17. Recomenda-se a monitorização adicional de 2 pontos, 

sendo que um deles já foi sugerido pelo Proponente (a Igreja da Misericórdia de Aljustrel, com a designação 

Feitais-Misericórdia) e outro que se encontra no limite de uma urbanização localizada na proximidade da área 

afeta às Piscinas Municipais (com a designação Feitais-Habitação); ambos os pontos estão assinalados na 

referida figura com um triângulo avermelhado. 

 

Quadro 22.  Indicação dos pontos de monitorização em permanência para as atividades desenvolvidas 

nos jazigos dos Moinhos e de Feitais. Fonte: Elementos Adicionais ao EIA, 2020. 

 

 

Figura 17. Localização dos pontos de monitorização em permanência para as atividades desenvolvidas 
nos jazigos dos Moinhos e de Feitais. Fonte: adaptado dos Elementos Adicionais ao EIA, 2020. 
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Parâmetros de Monitorização  

Os parâmetros de monitorização indicados, para os quais foram apresentados resultados, consideram-se 

adequados. No entanto, a informação reportada também deverá incluir a carga detonada por retardo 

correspondente a cada uma das monitorizações, em cada um dos locais selecionados. Se necessário deverão 

ser incluídos novos pontos de monitorização em locais cujos habitantes apresentem reclamações de 

incomodidade às vibrações. 

Na falta de legislação nacional específica que contemple a incomodidade humana às vibrações sentidas no 

interior dos edifícios, tendo como propósito a preservação do seu bem-estar e saúde, deverão ser adotados 

como limites máximos os indicados na Norma Britânica BS 6472-2:2008 (Guide to Evaluation of Human 

Exposure to Vibration in Buildings. Part 2: Blast-induced vibration), especificamente dedicada à atividade 

extrativa – a exercida pela ALMINA. 

No que respeita à integridade física dos edifícios considera-se que o procedimento atual é o indicado e, como 

tal, será de manter o cumprimento do determinado pela NP 2074:2015 – Avaliação da influência de vibrações 

impulsivas em estruturas. 

Atendendo ao facto de estar a ser realizada monitorização em permanência, conforme indicado na pág. 

86/115 dos Elementos Adicionais ao EIA, considera-se que esta monitorização em permanência assim deva 

permanecer ao longo de todo o período de laboração da ALMINA. 

A análise dos resultados dessas monitorizações e os respetivos relatórios, além da informação que já 

contemplam atualmente (de acordo com a NP 2074:2015), terão de passar a incluir a respetiva carga por 

retardo e uma análise relativa à incomodidade humana às vibrações (BS 6472-2:2008. 

Sempre que os limites correspondentes à incomodidade humana às vibrações sejam infringidos deverá ser 

ajustada a carga por retardo. 

Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na Autoridade de AIA a cada 6 meses, contemplando 

um resumo das ações de monitorização empreendidas, uma análise dos resultados obtidos e, sempre que 

necessário, as decorrentes ações de ajuste implementadas. 

 

5. Monitorização dos Solos 

O Plano de Monitorização do Solo deverá ter em consideração o seguinte: 

• Pontos de amostragem - O Plano de Monitorização será constituído por 22 pontos de amostragem 

(S1 a S22).  

O Quadro 23 identifica os pontos de amostragem e respetiva georreferenciação. 

 

• Parâmetros a analisar - Os parâmetros a analisar em cada sondagem são os propostos pela ALMINA, 

S. A.. No caso da sondagem S16, deverão ser analisados TPH (partições de carbono TPH C10-C16, TPH 

C16-C34 e TPH C34-C50) em substituição dos BTEX e compostos orgânicos.  

Os fenóis e os compostos orgânicos voláteis halogenados e não halogenados serão analisados na 1ª 

campanha de amostragem. Nas campanhas posteriores serão analisados os parâmetros destes 

grupos de contaminantes que apresentarem resultados superiores aos valores de referência da tabela 

selecionada, bem como aqueles cujo limite de quantificação do método analítico seja superior ao 

respetivo valor de referência. 

O Quadro 23 identifica os parâmetros a analisar em cada ponto de amostragem. 
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• Profundidade de amostragem - A amostragem deverá ser superficial, com recolha de material a cerca 

de 0,3 m de profundidade. No caso de se verificar contaminação neste nível, deverão ser realizadas 

amostragens complementares, de forma a permitir delimitar a contaminação em extensão e 

profundidade. 

 

• Tipo de amostra - Deverão ser recolhidas amostras simples. 

 

• Análises químicas - As análises a realizar deverão ser laboratoriais e ser efetuadas ao solo e não ao 

seu eluato/lixiviado. 

 

• Limites de quantificação dos métodos analíticos - Deverá ser garantido que os limites de quantificação 

dos métodos analíticos são inferiores aos valores de referência respetivos, selecionados. 

 

• Periodicidade de monitorização - A periodicidade de amostragem será de cinco em cinco anos. A 

primeira campanha de amostragem deverá ser realizada no prazo de três meses após a data de 

emissão da DIA. 

 

• Valores de referência - Os valores de referência a considerar são os constantes na tabela C do Guia 

Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso industrial do solo, solo com textura 

grosseira, com uso de água subterrânea.  

 

• Em função dos resultados que vierem a ser obtidos para os metais, poderão ser aprovados valores de 

referência distintos, que constituirão Valores de Estado Inicial (VEI), mediante proposta da ALMINA, 

S.A., devidamente fundamentada, e aprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.. 

 

• No final da vida útil da exploração mineira, após a demolição de edificado e o desmantelamento das 

instalações e equipamentos, deverá ser realizada uma avaliação final do estado do solo. Esta deverá 

ser mais abrangente que a prevista neste Plano de Monitorização, incluindo mais pontos de 

amostragem na envolvente da instalação de resíduos BE-BAC, do Aterro Temporário de Feitais, do 

PATRI, das oficinas/armazenamentos de óleos e da zona de estacionamento do parque de máquinas 

móveis.  

 

• Apresentação dos resultados - Os resultados das campanhas de amostragem devem ser apresentados 

em ficheiro Excel, conforme modelo anexo. 

 

Remediação dos solos contaminados 

Caso uma das campanhas de avaliação do solo desenvolvidas no âmbito do Plano de Monitorização do Solo 

determine a excedência dos valores de referência relativamente a um ou mais parâmetros, deverá ser 

realizada intervenção para remediação da contaminação do solo. 

 

Documentos de apoio  

Para além do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) referido supra, sugere-se também 

a consulta do Guia Técnico - Plano de Amostragem e Plano de Monitorização do Solo, ambos disponíveis em:   

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535
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Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(ETRS89/PT - 

TM06) 
Localização Parâmetros a monitorizar 

S1 
-5.498,6251 /           
-198.015,7171 

Vias de expedição de concentrado - 
lado esquerdo da EN 261 

pH, COT, metais1, BTEX2 

S2 
-5.275,1360 /           
-197.893,9697 

Vias de expedição de concentrado - 
lado direito da EN 261 

pH, COT, metais1, BTEX2 

S3 
-4.249,5532 /           
-198.804,9202 

Zona B (Lavaria) - Área industrial 
pH, COT, metais1, BTEX2, PAH3, 

compostos orgânicos4 

S4 
-3.814,2039 /           
-198.710,7272 

Zona A (Moinho) - Terreno natural pH, COT, metais1 

S5 
-1.766,9289 /           
-198.728,6848 

Zona C (Feitais) - Terreno natural pH, COT, metais1 

S6 
-1.184,3848 /           
-199.761,5725 

Vias de expedição de concentrado - 
lado esquerdo da EN 2 

pH, COT, metais1, BTEX2 

S7 
-2.100,2749 /           
-199.382,8652 

Zona C (Feitais) - Área industrial 
pH, COT, metais1, BTEX2, PAH3, 

compostos orgânicos4 

S8 
-1.786,7964 /           
-199.365,0587 

Zona C (Feitais) - Jusante da 
chaminé de extração 

pH, COT, metais1 

S9 
-4.257,0004 /           
-198.701,7128 

Zona B (Lavaria) - Tapetes 
transportadores de minério 

pH, COT, metais1 

S10 
-4.182,9863 /           
-198.519,6849 

Zona B (Lavaria) - Armazenagem de 
minério 

pH, COT, metais1 

S11 
-3.835,9887 /           
-198.230,3826 

Zona A (Moinho) - Jusante da 
chaminé de extração 

pH, COT, metais1 

S12 
-4.370,0994 /           
-198.761,8643 

Zona B (Lavaria) - Armazenagem de 
reagentes 

pH, COT, metais1, BTEX2, PAH3, 
compostos orgânicos4 

S13 
-3.191,4987 /           
-199.496,6267 

Zona D (Máquinas móveis) - 
Terreno natural 

pH, COT, metais1, TPH5 

S14 
-2.693,7207 /           
-199.954,5301 

Chapéu de ferro - Dentro do 
chapéu de ferro 

pH, COT, metais1 

S15 
-2.705,3055 /           
-200.181,3507 

Chapéu de ferro - Fora do chapéu 
de ferro 

pH, COT, metais1 

S16 
-1.810,1331 /           
-199.443,0469 

Zona C (Feitais) - Reservatórios de 
combustível 

pH, COT, metais1, PAH3, TPH5 

S17 
-2.056,2008 /           
-199.276,4362 

Zona C (Feitais) - Armazenagem de 
resíduos 

pH, COT, metais1, BTEX2, PAH3, 
compostos orgânicos4 

S18 
-4.997,9856 /           
-198.669,5298 

Instalação de resíduos "BE-BAC" - 
Vale a jusante 

pH, COT, metais1, BTEX2 

S19 
-5.205,8748 /           
-198.751,2355 

Instalação de resíduos "BE-BAC" - 
Vale a jusante 

pH, COT, metais1, BTEX2 

S20 
-3.894,9389 /           
-200.475,4042 

Instalação de resíduos "BE-BAC" - 
Montante 

pH, COT, metais1, BTEX2 
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Codificação 
do ponto de 
amostragem 

Georreferenciação      
(ETRS89/PT - 

TM06) 
Localização Parâmetros a monitorizar 

S21 
-593,1581 /            

-201.144,2386 
Via de expedição de concentrado - 

lado direito da EN2 
pH, COT, metais1, BTEX2 

S22 
-4.640,8668 /           
-200.009,0050 

Instalação de resíduos "BE-BAC" - 
lado oeste 

pH, COT, metais1, BTEX2 

Quadro 23. Identificação dos pontos de amostragem e dos parâmetros a monitorizar: 

1 Metais - antimónio, arsénio, chumbo, cobre, mercúrio e zinco. 
2 BTEX - benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno (total). 
3 PAH - acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, 
benzo(a)pireno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno e pireno. 
4 Compostos orgânicos - fenóis, compostos orgânicos voláteis halogenados e não halogenados. Estes parâmetros serão analisados em 
todos os pontos de amostragem na 1ª campanha. Nas campanhas posteriores serão analisados os parâmetros destes grupos de 
contaminantes que apresentarem resultados superiores aos valores de referência da tabela selecionada, bem como aqueles cujo 
limite de quantificação do método analítico seja superior ao respetivo valor de referência. 
5 TPH - TPH C10-C16, TPH C16-C34, TPH C34-C50. 

(Nota: O anexo (Excel - Tabela de Apresentação dos Resultados do Plano de Monitorização do Solo) 

encontra-se disponível nos Anexos a este Parecer) 

 

6.  Monitorização da Estabilidade da BE-BAC e da BAI 

Apresentar um programa atualizado de monitorização da Estabilidade da Instalação de Resíduos BE-BAC e da 

Barragem de Águas Industriais (BAI). 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

 

 

 

Bruno Rodrigues                                Margarida Grossinho 

 

 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3355 

 

 
Atualização das Capacidades Instaladas da ALMINA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Tabela de Apresentação dos Resultados do Plano de Monitorização do Solo 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Vias de 
expedição de 
concentrado - 
lado esq. da 

EN 261

Vias de 
expedição de 
concentrado - 
lado dto. da 

EN 261

Zona B 
(Lavaria) - 

Área 
industrial

Zona A 
(Moinho) - 

Terreno 
natural

Zona C 
(Feitais) - 
Terreno 
natural

Vias de 
expedição de 
concentrado - 
lado esq. da 

EN 2

Zona C 
(Feitais) - 

Área 
industrial

Zona C 
(Feitais) - 

Jusante da 
chaminé de 

extração

Zona B (Lavaria) - 
Tapetes 

transportadores 
de minério

Zona B (Lavaria) 
- Armazenagem 

de minério

Zona A 
(Moinho) - 
Jusante da 
chaminé de 

extração

Zona B 
(Lavaria) - 

Armazenagem 
de reagentes

Zona D 
(Máquinas 
móveis) - 
Terreno 
natural

Chapéu de 
ferro - 

Dentro do 
chapéu de 

ferro

Chapéu de 
ferro - Fora 

do chapéu de 
ferro

Zona C 
(Feitais) - 

Reservatórios 
de 

combustível

Zona C (Feitais) - 
Armazenagem 

de resíduos

Instalação de 
resíduos "BE-
BAC" - Vale a 

jusante

Instalação de 
resíduos "BE-
BAC" - Vale a 

jusante

Instalação de 
resíduos "BE-

BAC" - 
Montante

Via de 
expedição de 
concentrado - 
lado dto. da 

EN2

Instalação de 
resíduos "BE-
BAC" - Lado 

oeste

Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples

Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo

0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m

VR (1) VOR (1) VEI (1) VFN (1) VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Metais e outros elementos químicos
antimónio 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
arsénio 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
chumbo 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cobre 230 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
mercúrio 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zinco 340 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Compostos aromáticos
Hidrocarbonetos monoaromáticos
benzeno 0,32 x x x x x x x x x x x x
estireno
tolueno 6,4 x x x x x x x x x x x x
xileno (total) 26 x x x x x x x x x x x x
Fenóis
fenol 9,4 x x x x
2,4-xilofenol
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)
acenafteno 21 x x x x x
acenaftileno 0,15 x x x x x
antraceno 0,67 x x x x x
benzo[a]antraceno 0,96 x x x x x
benzo[b]fluoranteno (benzo[e]acefenantrileno) 0,96 x x x x x
benzo[k]fluoranteno 0,96 x x x x x
benzo[g,h,i]perileno 9,6 x x x x x
benzo[a]pireno (benzo[d,e,f]criseno) 0,3 x x x x x
criseno 9,6 x x x x x
dibenzo[a,h]antraceno 0,1 x x x x x
fenantreno 12 x x x x x
fluoranteno 9,6 x x x x x
fluoreno 62 x x x x x
indeno[1,2,3-c,d]pireno 0,76 x x x x x
1-metilnaftaleno
2-metilnaftaleno 
naftaleno 9,6 x x x x x
pireno 96 x x x x x
Hidrocarbonetos halogenados
Hidrocarbonetos halogenados voláteis x x x x
bromodiclorometano 1,5
bromofórmio (tribromometano) 0,61
bromometano 0,05
cloroetileno (cloreto de vinilo) 0,032
clorofórmio (triclorometano) 0,47
dibromoclorometano 2,3
1,2-dibromoetano 0,05
diclorodifluorometano 16
1,1-dicloroetano 0,47
1,2-dicloroetano 0,05
1,1-dicloroetileno 0,064
cis-dicloroetileno 1,9
trans-dicloroetileno 1,3
diclorometano 1,6
1,2-dicloropropano 0,16
1,3-dicloropropeno 0,059
tetracloreto de carbono (tetraclorometano) 0,21
1,1,1,2-tetracloroetano 0,087
1,1,2,2-tetracloroetano 0,05
tetracloroetileno 1,9
1,1,1-tricloroetano 6,1

(mg/kg de massa seca)
Contaminantes

(mg/kg de massa seca)

Avaliação da Qualidade do Solo

Almina - Minas do Alentejo, S. A.
Mina de Aljustrel, Aljustrel, município de Aljustrel, distrito de Beja

Material amostrado:

Profundidade de amostragem (m):

Codificação do ponto de amostragem:

Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:

Data da amostragem (aaaa-mm-dd):

Localização:

Georreferenciação:
Tipo de amostra:



1,1,2-tricloroetano 0,05
tricloroetileno 0,55
triclorofluorometano 4
Clorobenzenos
clorobenzenos
1,2-diclorobenzeno
1,3-diclorobenzeno
1,4-diclorobenzeno
hexaclorobenzeno
1,2,4-triclorobenzeno
Clorofenóis
2-clorofenol
2,4-diclorofenol
pentaclorofenol
2,4,5-triclorofenol
2,4,6-triclorofenol
Bifenilo policlorados (PCB)
bifenilo policlorados (PCB)
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)
hidrocarbonetos de petróleo C6-C10 55
hidrocarbonetos de petróleo C>10-C16 230 x
hidrocarbonetos de petróleo C>16-C34 1 700 x
hidrocarbonetos de petróleo C>34-C50 3 300 x
Explosivos
2,4-dinitrotolueno
2,6-dinitrotolueno 

0,5 x x

Vários
bifenilo
cianeto (CN-)
4-cloroanilina
3,3'-diclorobenzidina
2,4-dinitrofenol
1,4-dioxano
éter bis(2-cloroetilico)
éter bis(2-cloro-1-metiletilico)
éter terc-butílico e metílico (MTBE)
hexacloro-1,3-butadieno
hexacloroetano
n-hexano
Características do solo
carbono orgânico total (COT) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
matéria seca 
pH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Legenda:
LQ - Limite de quantificação do método
n.d. - Não determinado
VA - Valor amostrado
VEI - Valor do estado inicial
VFN - Valor de fundo natural 
VOR - Valor objetivo de remediação
VR - Valor de referência

(1) Tabela C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo - uso industrial, textura grosseira, com uso de água subterrânea

LQ < VA ≤ VR ou VOR ou VEI ou VFN………………………………. VA
VA ≤ LQ ………………………………………...………………………………………….VA
VA > VR ou VOR ou VEI ou VFN………………..………………...…. VA

%

Unidades
%

Preencher, conforme aplicável, a coluna referente aos VR, VOR, VEI ou VFN, e eliminar as restantes.
Inserir tantas colunas quantas as amostras de solo recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.
Eliminar linhas correspondentes aos contaminantes não analisados e inserir linhas para contaminantes analisados e não constantes na matriz.

─

Notas de preenchimento: 
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252-BG-01

252-BG-02
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D

CELL
S 30

B

C

D

A

CELLS
 100

CELLS 
50 

62 m² Sala - 6.3 KV

74 m²

Sala - 690V

V1

V1

V2

V2

V2

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

QUADRO MÉDIA TENSÃO4935 x 12003500 KG

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

13000 x 8003200 KG

MCC 2 / 5600 x 600 / 2500 KGMCC 1 / 5600 x 600 / 2500 KG

MCC 3 / 5600 x 600 / 2500 KG

MCC 4 / 6600 x 600 / 2000 KG

MCC 5 / 4400 x 600 / 2500 KG

FUTURO MCC / 5600 x 600 / 2500 KG

FUTURO MCC  / 6600 x 600 / 3000 KG

FUTURO MCC / 5600 x 600 / 2500 KG

FUTURO MCC / 4400 x 600 / 2500 KG

FUTURO MCC / 5600 x 600 / 2500 KG

ARRANCADORES SUAVES E VARIADORES DE VELOCIDADE  / 29000 x 500 / 2000 KG

VARIADOR 690 V2260 Kg 

VARIADOR 690 V2260 Kg 

FUTURO VARIADOR 690 V

2260 Kg 

ARRANCADORES SUAVES E VARIADORES DE VELOCIDADE  / 9350 x 600
 / 2000 KG

AVACINTERIOR2500 KG

AVACINTERIOR2500 KG

AVACINTERIOR2500 KG

FUTURO AVAC

INTERIOR2500 KG

AVACINTERIOR2500 KG

AVACINTERIOR2500 KG

Q.B.T600 KG

400 KG

400 KGQ.B.T

Q.B.T400 KG

TRANSF.ISOL.570 KG

TRANSF.ISOL.570 KG

TRANSF.ISOL.570 KG

UPS800 KG

Q.B.T 400 KGQ.B.T

UPS800 KG

200 KG

AVACINTERIOR2500 KG

Sala 690K

ESPAÇO DE RESERVA PARA TPs DE 690V15 m²

TP 6,3/0,69KV15 m²

TP 6,3/0,69KV15 m²

TP 6,3/0,69KV15 m²

TP 6,3/0,69KV15 m²

ESPAÇO DE RESERVA PARA TPs DE 690V

15 m²

B.L.

BT

MT

BT

SA 504250SA 504250

ZINC CONCENTRATE STOCK TANK - Cap. 300m³

RAMPA DE ACESSO

-1.25

500

500

B.L.

23
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26
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14
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26

01
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03

LEGENDA

BEJA

FONTE: CARTAS MILITARES Nº 529 E 538, SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO 
SISTEMA DE COORDENADAS: DATUM LISBOA

FASE: --- JUNHO 2020

ESCALA 1/25 000

LIMITE INDUSTRIAL DA ALMINA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO DAS CAPACIDADES
INSTALADAS DA ALMINA - MINAS DO ALENTEJO, S.A.

Castro Verde

Odemira

Ourique

Ferreira do Alentejo

Aljustrel
Beja

Aljustrel

Rio de Moinhos

Messejana

Ervidel

FREGUESIA

CONCELHO

DISTRITO

1

         TN=141,85

CONDUTA DO ROXO

            H=2,07m

         CT=142,80
         CC=140,74

DESCARGA DE FUNDO Nº8

         CS=140,12
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ALTEAMENTO DA INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS BE-BAC (3.ª FASE)
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação nº 17 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
  
Rua do Alportel,104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 

grfar@infraestruturasdeportugal.pt  

 

Remetido para correio eletrónico: 

 geral@apambiente.pt 

 

 Exmª Senhora  

Vogal do Conselho Diretivo da APA-Agência 

Portuguesa do Ambiente 

Engª Ana Cristina Carrola  

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE 
NOSSA 
REFERÊNCIA 

SAÍDA DATA 

S072624-202012-

DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00153.2020

2020-12-28 . 008-2875655 007- 2891657 2021-01-20 

      

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico  
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3355  
Atualização das Capacidades instaladas da ALMINA 

 

A APA-Agência Portuguesa do Ambiente, através do ofício com ref.ª S072624-202012-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00153.2020 de 28-12-2020, informou que se encontra a decorrer o processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3355 relativo ao projeto “Atualização das Capacidades 

Instaladas da ALMINA”, e solicitou à Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) a emissão de parecer 

sobre o projeto em causa.  

Apreciados os documentos disponibilizados em https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3355 e 

efetuada a análise à rede rodoferroviária, sob jurisdição destes Serviços na zona objeto de estudo, 

importa referir que:   

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1.1. REDE RODOVIÁRIA 

 

No âmbito da Rede Viária, as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão 
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2.7

respeitar a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional 

(PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo 

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela Rede 

Nacional Fundamental (Itinerários Principais - IP) e pela Rede Nacional Complementar 

(Itinerários Complementares - IC e Estradas Nacionais - EN). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais (ER)”, as quais, de 

acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e 

complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao citado Decreto-Lei. 

Para além das estradas da RRN e das Estradas Regionais (ER), há ainda a referir as estradas 

não incluídas no PRN, “Estradas Nacionais (EN) Desclassificadas”, as quais manter-se-ão 

sob jurisdição da IP, S.A. até sua integração na rede municipal, mediante celebração de 

acordos de mutação dominial entre a IP, S.A. e a Câmara Municipal. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de julho 

de 2015, cujo âmbito de aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às 

estradas nacionais (EN) desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. 

O novo EERRN revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de agosto de 1949 (anterior Estatuto), 

os diplomas mencionados no artigo 5.º da Lei n.º 34/2015.  

Refira-se que as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária Nacional, 

Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas nos artigos 32.º 

da citada Lei.  

Das novas disposições legais em matéria de proteção da rede rodoviária decorrentes do 

EERRN, salienta-se o papel da IP, S.A. enquanto Administração Rodoviária e consequentes 

poderes de autoridade pública na área de jurisdição rodoviária (artigo 41º, 42º e 43.º), isto é, 

a área abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado, cuja composição 

abrange as estradas a que se aplica o EERRN, bem como as zonas de servidão rodoviária e 

a designada zona de respeito.  
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3.7

 

 

 

1.2. REDE FERROVIÁRIA 

Para a rede ferroviária, salienta-se que nos processos de formação e dinâmica do projeto, 

deverão ser tidos em conta os seguintes aspetos: 

 

• O regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, definido pela legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao 

domínio público ferroviário; 

• O Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro, que aprova o Regulamento de 

passagens de nível. 

 

 

2. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS/REDE RODOVIÁRIA E INFRAESTRUTURAS 
FERROVIÁRIAS 
 

No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto “Atualização 

das Capacidades Instaladas da ALMINA”, verifica-se que todas as atividades/alterações se 

localizam no interior do perímetro industrial da ALMINA junto à vila de Aljustrel, na união de 

freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel e distrito de Beja. Assim, a área de 

estudo corresponde ao limite industrial da ALMINA e a todos os locais que possam de alguma 

forma sofrer impactes durante as fases de construção, exploração e desativação dos projetos. 

(Figura 1).  
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Figura 1 – Localização das instalações à escala local, regional e nacional (Fonte: Extrato da Figura 1 do RNT) 
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5.7

 

Figura 2 - Rede Rodoferroviária na área envolvente (Fonte SIG) 

 

De acordo com as Figuras 1 e 2, a área de estudo do projeto interfere com a rede rodoferroviária 

sob jurisdição da IP, S.A., nomeadamente com troços da estrada nacional EN263, com troços das 

estradas regionais ER2 e ER261, e com o traçado do Ramal de Aljustrel, sem exploração. 

 

As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis nos lanços de estradas 
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6.7

anteriormente referidos, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, da Lei n.º 34/2015 

de 27 de abril. Para além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do 

artigo 42º do EERRN, as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos 

termos em que se encontra definida na alínea vv) do artigo 3º, estão sujeitas a parecer prévio 

vinculativo da administração rodoviária, nas condições do citado artigo.    

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP, S.A., o EERRN 

regula a proteção da estrada e sua envolvente, fixa as condições de segurança e circulação dos 

seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e 

conservação, das estradas que integram a rede rodoviária nacional (RRN), das estradas regionais 

(ER), das estradas nacionais (EN) desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda 

sob jurisdição da IP, S.A. (não entregues aos municípios), bem como das ligações à rede 

rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor do novo EERRN. Neste contexto, 

o projeto em análise deverá respeitar este normativo. 

 

No que se refere à infraestrutura ferroviária existente, com ou sem exploração, salienta-se que 

continua a ser Domínio Publico Ferroviário (DPF) e, consequentemente, sujeita ao regime de 

proteção definido pelo Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 de novembro, com zonas non aedificandi 

associadas, tal como previstas nos artigos 15º e 16º do supracitado Decreto-Lei. Desta forma, para 

salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, deverá ser considerado e acautelado no projeto o 

Domínio Público Ferroviário (DPF), de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 

de novembro. 

Relativamente à vertente ambiental, informa-se de que as preocupações da IP, S.A. se relacionam, 

sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente em resultado do projeto 

em análise, e com o seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas 

rodoferroviárias sob jurisdição destes Serviços. Apesar de não ser expectável que este projeto 

venha a induzir impactes negativos nos recetores localizados junto das vias sob jurisdição da IP, 

S.A., salienta-se que na eventualidade deste cenário se venha a verificar, as eventuais medidas 

de minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente 

do projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

 

Em complemento salvaguarda-se, caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a 

rede na jurisdição destes Serviços, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de 
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7.7

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral 

da rede. Acresce o facto de que a sua materialização carece igualmente de autorização da IP, 

S.A.. 

 

3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, a IP, S.A. emite parecer favorável condicionado ao cumprimento das 

observações atrás enunciadas. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional 

 

 

Luís Pinelo

(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DRP/01/2019) 

(JB/MR) 

Assinado de forma digital 
por LUÍS ANTÓNIO SERRANO 
PINELO 
Dados: 2021.01.20 14:38:48 Z
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1 

 

Em resposta à solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em ofício S072624-202012-

DAIA.DAP - DAIA.DAPP.00153.2020, de 28 de dezembro de 2020, referente à consulta do processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º3355 Atualização das Capacidades instaladas daALMINA - 

Minas do Alentejo S.A., vimos apresentar o nosso parecer específico, relativo aos descritores solo e 

água subterrânea. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 Foi avaliado o documento “Atualização das capacidades instaladas da ALMINA – Estudo de Impacte 

Ambiental – Volume I – Relatório Síntese – Junho de 2020 – EnviEstudos Consultoria”. 

 

Para além dos comentários e recomendações apresentados na tabela subsequente referentes a alguns 

pontos específicos, transcritos do documento em análise, nos parágrafos abaixo tecem-se algumas 

apreciações de carácter mais geral. 

 

No âmbito da contaminação de solos e águas subterrâneas, qualquer plano de investigação ou de 

monitorização deve, por definição, ter em consideração um modelo conceptual específico do local. Este 

modelo deverá assinalar todas as possíveis atividades ou fontes potencialmente contaminantes, 

mesmo que se considere que os possíveis efeitos adversos se encontrem mitigados.  

 

Neste sentido, cada plano de investigação deve ser desenvolvido tendo por base um modelo local que 

identifique e caracterize o máximo de potenciais fontes de contaminação, assinale os respetivo trajetos 

e identifique possíveis recetores, sejam eles o meio ambiente no seu geral (incluindo o meio hídrico, 

fauna ou flora) ou as populações humanas em particular. 

 

De uma forma geral, considera-se que os planos apresentados são construídos a uma escala tal que 

acabam por não ser representativos das várias realidades locais das instalações, pecando por não 

permitirem a caracterização da qualidade dos solos e das águas subterrâneas da totalidade das fontes 

potenciais de contaminação. 
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Vol. I Relatório Síntese EIA - Atualização das capacidades instaladas da ALMINA  

Item 
(AECSAS) 

Ponto, pág. Transcrições Comentários AECSAS Recomendações AECSAS 

1.1 
4.4.3.3 - Parque de Armazenamento Temporário de 

Resíduos Industriais (PATRI), p. 95  

Esta infraestrutura tem uma área total de 1.100m2, com 
uma área coberta de 500m2 para armazenamento dos 
resíduos perigosos, e uma área descoberta de 600m2 onde 
são armazenados os resíduos não perigosos.  

1.1-C1) As áreas onde são armazenadas substâncias ou 
produtos com potencial de contaminação do solo e das 
águas subterrâneas, mesmo que instaladas em áreas 
impermeabilizadas e que representem um risco baixo, 
devem ser consideradas como fonte potencial de 
contaminação e, consequentemente, deverão ser 
sujeitas a investigação e monitorização.  

1.1-R1) Recomenda-se a instalação de 3 piezómetros 
posicionados a jusante das fontes potenciais, no 
sentido do fluxo das águas subterrâneas e a 
monitorização com base semestral aos parâmetros 
definidos na LA 63_01_2015 item 2.2.6, Anexo 
IV.1/Quadro IV.1., acrescidos dos compostos BTEX, 
PAH, TPH e COVH. 

1.1-C2) A referida Licença faz referência à 
monitorização da qualidade das águas subterrâneas 
somente nas áreas sob influência da BE-BAC 
(Barragem de Estéreis-Barragem de Águas Claras) 
destinada ao armazenamento subaquático dos 
rejeitados do tratamento do minério efetuado na 
lavaria. 

1.1-R2) Recomenda-se que todas as monitorizações 
englobem a totalidade dos parâmetros, inclusive como 
forma de comparação e avaliação da migração e 
transporte da contaminação ao longo do tempo. 

1.2 
4.4.3.4 Instalação de resíduos “Aterro Temporário de Feitais” (p. 95) 

Os resíduos depositados nesta infraestrutura resultam dos 
processos de desmonte efetuados no subterrâneo e são 

constituídos essencialmente por rochas vulcânicas e 
alguns xistos negros. Esta infraestrutura têm uma 

capacidade total de 1 056 000 ton , e está dotada de 
drenagem periférica onde são recolhidas as águas 

pluviais potencialmente contaminadas e a drenagem de 
lixiviados com origem na própria instalação. Essas águas 
são encaminhadas para a bacia de drenagem de Feitais, 

de onde são bombeadas para a instalação de resíduos 
“BE-BAC”. Os resíduos depositados na instalação de 

resíduos “Aterro temporário de Feitais” são armazenados 
temporariamente, acompanhando as necessidades do 

enchimento das câmaras já exploradas.  

1.2-C1) O Aterro Temporário de Feitais recebe 
substâncias classificadas com os códigos LER 01 01 02 – Resíduos da extração de minérios não metálicos e 
LER 01 01 01 – Resíduos da extração de minérios 
metálicos, ambos com potencial de contaminação do 
solo e das águas subterrâneas, e devendo ser 
considerados uma fonte potencial de contaminação.  

1.2-R1) Recomendações idênticas ao comentário 1.1-
R1), acima, considerando as três células do aterro (E1 
a E3) como fontes potenciais. 
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Vol. I Relatório Síntese EIA - Atualização das capacidades instaladas da ALMINA  

Item 
(AECSAS) 

Ponto, pág. Transcrições Comentários AECSAS Recomendações AECSAS 

1.3 4.9 Reservatórios de combustíveis (p. 101) 

O armazenamento de gasóleo nas instalações da ALMINA 
é efetuado em duas zonas distintas (Lavaria e Feitais). O 
posto de abastecimento da área da Lavaria é constituído 

por um reservatório de 25m3. Quanto ao posto de 
abastecimento de Feitais é constituído por 3 reservatórios 

de 25m3 cada, perfazendo uma capacidade de 
armazenamento total de 75m3. 

1.3-C1) A presença de combustível derivado de 
petróleo, nomeadamente o gasóleo, tem um potencial 
elevado de contaminação do solo e das águas 
subterrâneas. Mesmo com a presença de dispositivos 
que minimizem o risco de ocorrência de vazamento, 
como sejam as bacias de retenção, as tubagens e 
reservatórios podem sofrer danos ao longo dos anos e 
originar derrames não detetáveis no subsolo. Outra 
fonte potencial de contaminação é o separador de água 
e óleo.  

1.3-R1) Recomendações idênticas ao comentário 1.1-
R1), acima, considerando individualmente as áreas da 
Lavaria e de Feitais, devendo ser considerado pelo 
menos 1 piezómetro a jusante do separador de água e 
óleo. 

1.4 
4.11 Caraterização das condições construtivas das 

oficinas de manutenção de veículos, máquinas e 
equipamentos (p. 106) 

A manutenção das viaturas e equipamentos afetos à 
atividade, é efetuada nas oficinas existentes nas 

instalações. A oficina de manutenção localizada na zona 
de Feitais tem uma área total de 1.472m2, com uma área 
dedicada à manutenção das viaturas ligeiras de 378m2 e 

uma área de 1.094m2 para manutenção dos 
equipamentos pesados.  

1.4-C1) Em áreas de manutenção de viaturas e 
equipamentos há a presença/utilização de óleos, 
lubrificantes, combustíveis e solventes, todos com 
elevado potencial de contaminação do solo e das águas 
subterrâneas, mesmo com as medidas de contenção. 
Outra fonte potencial de contaminação é o separador 
de água e óleo existente.  

1.4-R1) Recomendações idênticas ao comentário 1.1-
R1), acima, devendo ser considerado pelo menos 1 
piezómetro a jusante do separador de água e óleo. 

A área dedicada aos equipamentos pesados está dotada 
de 3 fossas para a manutenção.  

1.4-C2) As fossas são fontes potenciais de 
contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

1.4-R2) Avaliação da qualidade dos solos e águas 
subterrâneas nas fossas (especificações semelhantes a 
1.1-R1) 

No que se refere à zona da lavaria, existe uma oficina com 
uma área total de 574m2. Nesta oficina são efetuadas 
manutenções de equipamentos do processo. Os óleos 

utilizados nesta zona encontram-se acondicionados em 
bacia de retenção. 

 
Como medidas de contenção de derrames toda a oficina é 
coberta e impermeabilizada. Os óleos usados produzidos 

nesta zona são armazenados em contentor de 1m3 e 
posteriormente enviados para o PATRI., onde são 

recolhidos por operador de gestão de óleos usados. 

1.4-C3) Em áreas de manutenção de equipamentos há a 
presença de óleos lubrificantes, combustíveis e 
solventes, todos com elevado potencial de 
contaminação do solo e das águas subterrâneas, 
mesmo com instalação de medidas de contenção. Outra 
fonte de contaminação é o próprio separador de água e 
óleo existente.  

1.4-R3) Recomendações idênticas a 1.4-R1) 

1.4-C5) Em relação aos efluentes gerados em lavagens 
de piso nestas áreas, os mesmos deveriam ser 
encaminhados para o separador de água e óleo (SAO) 
no entanto, não há informação a esse respeito nos 
relatórios apresentados.  

--- 

1.5 
9.1.2 Programa de monitorização da qualidade das 

Águas Subterrâneas (p. 593)  

Os parâmetros a monitorizar deverão ser os que estão 
definidos na LA n.º 63/0.1/2015, que são apresentados no 
Quadro 53 – Frequência de monitorização dos pontos de 

monitorização de águas subterrâneas de acordo com a LA 
n.º 63/0.1/2015. Este programa de monitorização deverá 

ser levado a cabo nas 3 fases de projeto: construção, 
exploração e desativação. 

1.5-C1) Ter em atenção o enquadramento geológico / 
geoquímico na seleção dos parâmetros a analisar. 

1.5-R1) Inclusão da análise dos parâmetros cádmio e 
antimónio nas águas subterrâneas, cuja frequência 

deve ser trimestral. 
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Vol. I Relatório Síntese EIA - Atualização das capacidades instaladas da ALMINA  

Item 
(AECSAS) 

Ponto, pág. Transcrições Comentários AECSAS Recomendações AECSAS 

1.6 

9.1.2.4. Registos  

Os resultados obtidos nos boletins de análise deverão ser 
comparados com os Valores Máximos Recomendados 

(VMR) e Valores Máximos Admissíveis (VMA) dos Anexos I 
(Qualidade das águas doces superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano – classe A3) e 
XVI (Qualidade das águas destinadas à rega) do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. As captações de água 
subterrânea monitorizadas (poços), deverão ser ainda 
comparadas com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

agosto - Anexo I: Qualidade de água para consumo 
humano.    

1.6-C1) Para a avaliação do estado químico das águas 
subterrâneas deverão serão utilizados os limiares e as 

normas de qualidade estabelecidos nos Planos de 
Gestão de Região Hidrográfica, em particular aquelas 

correspondentes à RH6 Sado e Mira. Quanto às 
substâncias para as quais não foram ainda definidos 

limiares, deverá ser utilizada a classificação do anexo I 
do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ou do anexo 

I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, 

e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e a 
norma estabelecida para o parâmetro TPH C10-C40 no 

Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro. 

--- 

9.1.2.7 Indicadores ambientais (p. 594 ) 

Sendo a qualidade das águas subterrâneas um descritor 
ambiental sujeito a regime legalmente estabelecido 

considera-se relevante o cumprimento dos valores limite 
definidos nos Anexos I (Qualidade das águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo 
humano – classe A3) e XVI (Qualidade das águas 

destinadas à rega) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto, e adicionalmente só para os poços o Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 
Contudo para os parâmetros pH, Condutividade, Cloretos, 

Sulfatos, Arsénio e Chumbo, os resultados de 
monitorização devem ser comparados com os limiares 

definidos pela Autoridade Nacional da Água, e que estão 
definidos na LA n.º 63/0.1/2015.  

Não foi encontrada referência aos valores de referência 
a utilizar para a avaliação dos parâmetros pH, 

Condutividade, Cloretos, Sulfatos, As e Pb na referida 
Licença Ambiental. 

--- 

1.7  9.1.7 Programa de monitorização dos Solos (p. 602) 

9.1.7.1 Parâmetros a monitorizar  
Como Plano de Monitorização dos Solos sugere-se que 

seja determinada a situação de referência e que se 
proceda à monitorização anual das alterações da 

qualidade dos solos em resultado do funcionamento da 
mina. Os parâmetros cuja análise se propõe são: 

- pH; 
- COT; 

- Metais: Antimónio; Arsénio; Chumbo; Cobre; Mercúrio e 
Zinco; 

- BTEX, PAH e TPH (zonas de oficinas e armazenamento 
de combustíveis). 

1.7-C1) Ter em atenção o enquadramento geológico / 
geoquímico na seleção dos parâmetros a analisar, 

assim como dos materiais potencialmente 
contaminantes utilizados nas instalações. 

Recomenda-se a análise do cádmio nos solos.  

 Relativamente aos TPH deverão ser analisadas as 
cadeias que permitam a comparação dos resultados 

com os valores de referência constantes no Guia 
Técnico - Solos Contaminados - Valores de Referência 

para o Solo (APA, 2019).  

No que respeita aos compostos orgânicos voláteis 
halogenados e não halogenados, serão selecionados 
parâmetros adequados, em função das substâncias 
perigosas presentes nas instalações.  

Recomenda-se a análise de compostos 
organohalogenados voláteis (COVH) nos solos. 

Recomenda-se que conste do programa de 
monitorização a definição de todos os compostos que 

deverão ser analisados com base nos produtos 
utilizados em cada área fonte, ou seja, todos os 

produtos utilizados nas instalações (atualmente e no 
passado) devem ser devidamente identificados e 

devem ser fornecidas as respetivas fichas de dados de 
segurança.  
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Vol. I Relatório Síntese EIA - Atualização das capacidades instaladas da ALMINA  

Item 
(AECSAS) 

Ponto, pág. Transcrições Comentários AECSAS Recomendações AECSAS 

1.8 9.1.7.2 Local  

As amostras, simples, deverão ser recolhidas na camada 
superficial do solo (até 30 cm de profundidade).  
Salienta-se que os locais selecionados tiveram em 
consideração as áreas dos tapetes transportadores do 
minério extraído, armazenamento de minério, área da 
crivagem e moagem do minério, Lavaria, armazém de 
concentrado, o armazenamento de consumíveis perigosos, 
PATRI, oficina(s), reservatório(s) de combustível, 
instalações de resíduos, etc. 

1.8-C1) Não há, na literatura internacional consolidada 
que oriente a paragem da amostragem a 0,3m de 

profundidade. A profundidade de recolha de amostras 
deve respeitar as diretrizes técnicas internacionais 

levando em conta os compostos que serão analisados, 
bem como a geologia local.  

--- 

1.9 9.1.7.4 Registos 

As amostras de solo deverão ser sujeitas a análise 
laboratorial, preferencialmente em laboratório 
acreditado para o efeito. A quantificação das 
concentrações dos parâmetros de interesse deverá ser 
obtida por determinação direta, não por ensaio de 
lixiviação (método usado na caracterização realizada 
pela ALMINA em 2018). 

1.9-C1) Considera-se que as análises químicas deverão 
ser, obrigatoriamente, realizadas em laboratórios 
acreditados para o efeito. A quantificação das 
concentrações deverá ser efetuada no solo de modo a 
permitir a comparação com os valores de referência 
constantes no Guia Técnico - Solos Contaminados - 
Valores de Referência para o Solo (APA, 2019). 

--- 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE ELEMENTOS ADICIONAIS 

 

Foi avaliado o documento “Atualização das Capacidades instaladas da ALMINA - Elementos Adicionais – 

Novembro 2020 – EnviEstudos Consultoria” sob o prisma da contaminação do solo e das águas 
subterrâneas. 

Na tabela seguinte, apresentam-se transcrições do documento em análise, deixando-se comentários e 

recomendações. 

 

DOCUMENTO EM ANÁLISE:  
Atualização das Capacidades instaladas da ALMINA - Elementos Adicionais – Novembro 2020–  

EnviEstudos Consultoria 

Item 
(AECSAS) 

Ponto, pág. Transcrições Comentários AECSAS 

2.1 4, pág. 7 

Indicar a capacidade das bacias de contenção dos 
reservatórios de combustíveis localizados em Feitais e na 
Lavaria 
 
 
 
Capacidade reservatórios combustível (capacidade total): 
Lavaria = 25.000 L (25.000L) ; Fetais =25.000 L (75.000L) 
 
Bacias de retenção: 
Lavaria =19 m3; Fetais = 63m3 

2.1-C1) Para que o meio ambiente seja protegido, é 
necessário que as medidas de contenção permitam conter 
o volume armazenado. Algumas referências internacionais, 
como a USEPA, definem como contenção mínima a 
capacidade de pelo menos 110% do volume armazenado.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE RELATORIO DE BASE 

 Foi avaliado o documento “Relatório de base- Avaliação da necessidade do relatório de base. ALMINA - 

Minas do Alentejo, S.A. - Junho de 2020” sob o prisma da contaminação do solo e das águas 
subterrâneas. 

Na tabela seguinte, apresentam-se transcrições do documento em análise, deixando-se comentários e 

recomendações. 
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Relatório de base- Avaliação da necessidade do relatório de base. ALMINA - Minas do Alentejo, S.A. - Junho de 2020 

Item 
(AECSAS) 

Ponto (pág.) Transcrições Comentários AECSAS 

3.1 3. Estudo de caracterização de solos (p. 36) 

Com o objetivo de avaliar o estado dos solos na envolvente do complexo mineiro, foi efetuada 
amostragem em 8 locais. Nessa monitorização foram analisados os seguintes parâmetros: pH, 
Antimónio, Arsénio, Chumbo, Cobre, Mercúrio, Zinco, Carbono Orgânico Total, Hidrocarbonetos 
Totais e Perda por ignição @ 550°C. Resultante dessa amostragem foi realizado um relatório de 
monitorização pela AmbiPar Control (Nota Técnica da AmbiPar apresentada no Anexo 4), com data 
de emissão de 25-07-2018 e recolha de amostras a 15/05/2018. 

3.1-C1) A localização dos pontos de amostragem não foi efetuada de acordo 
com os critérios internacionalmente recomendados e não levou em 
consideração a existência de fontes potenciais de contaminação em todo 
complexo mineiro. Por essa razão, a quantidade e localização dos pontos de 
amostragem, bem como os parâmetros analisados, não permitem uma 
caracterização representativa de todas as fontes potenciais de contaminação. 
Não foram apresentados os boletins analíticos deste estudo.   

Os resultados analíticos foram obtidos por Ensaio de Lixiviação sobre a amostra de solo - Teste de 
conformidade para lixiviação de solos, resíduos e lamas - Parte 4: Ensaio de lotes de um estágio 
numa relação líquido/sólido de 10 L/kg para materiais com tamanho de partícula abaixo de 10 mm 
(sem ou com redução de tamanho). A relação líquida para sólido foi de 10: 1.  

3.1-C2) As análises químicas para caracterização de contaminação em solo e 
água subterrânea devem ser realizados por métodos diretos e não sobre o 
lixiviado, utilizando metodologia validada por laboratórios acreditados para 
os parâmetros em causa. 

Embora classificado como um grau elevado de contaminação, dado às medidas preventivas e de 
minimização implementadas no que toca à contaminação de solos, não se considera que a ALMINA 
tenha uma influência muito significativa na contaminação dos solos da região. Aliado a este facto 
existe o contexto histórico, caracterizado pela exploração mineira da região durante séculos e numa 
altura em que a consciência ambiental era reduzida, o que se traduziu numa contaminação elevada 
da região de Aljustrel, independentemente da atual exploração da ALMINA.  
Em informações disponibilizadas pela ALMINA foi referido que o número de ocorrências de 
derrames nos últimos anos foi insignificante, isto é, quantidades muito baixas de substâncias 
derramadas. Depois de analisada toda a informação referida anteriormente, é de salientar o esforço 
constante efetuado pela 
ALMINA em reduzir a probabilidade de ocorrência e a gravidade de derrames com substâncias 
perigosas. 

3.1-C3) O critério para identificação de potencial de contaminação em solo e 
água subterrânea não é o número de ocorrências reportado pelo 
empreendedor. É com base no modelo conceptual de contaminação e risco da 
área/instalação que deverá ser desenvolvido com base na ASTM E1689 - 20 - 
Standard Guide for Developing Conceptual Site Models for Contaminated Sites. 
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DOCUMENTO EM ANÁLISE:  Relatório de base- Avaliação da necessidade do relatório de base. ALMINA - Minas do Alentejo, S.A. - Junho de 2020 

Item 
(AECSAS) 

Ponto (pág.) Transcrições Comentários AECSAS 

É entender da EnviEstudos que a ALMINA não deverá prosseguir com o relatório de base. No 
entanto, 
tendo em conta o contexto histórico do local onde se insere, propõe-se o seguinte plano de 
monitorização de águas e solos para, no futuro, permitir uma conclusão segura quanto à real 
contaminação dos solos e/ou águas subterrânea imposta pela atividade mineira da ALMINA.  

3.1-C4) O critério para decisão de prosseguir ou não com o relatório base deve 
ser baseado na legislação Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base nos termos do artigo 22.o, n.o 2, da Diretiva 2010/75/UE 
relativa às emissões industriais (2014/C 136/03) que prevê a elaboração 
deste relatório de forma obrigatória sempre que a atividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo 
em conta a possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no local 
da instalação. 

Em termos de monitorização de contaminação de solos, de acordo com o ponto 13 do Art.º 30.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, propõe-se uma amostragem de solos com uma periodicidade de 10 em 10 
anos, nos pontos constantes no relatório efetuado pela AmbiPar Control (Figura 31), aos 
parâmetros analisados (pH, Antimónio, Arsénio, Chumbo, Cobre, Mercúrio, Zinco, Carbono Orgânico 
Total, Hidrocarbonetos Totais e Perda por ignição @ 550°C), para posterior comparação.  

3.1-C5) O ponto 13 do Art.º 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013 não se encontra 
no referido decreto, supondo-se que se pretende fazer referência ao ponto 12 
que prevê e indica a periodicidade de monitorização dos solos e águas 
subterrâneas. Neste caso específico, a instalação encontra-se na envolvente de 
aglomerados populacionais e desenvolve atividades com potencial de 
contaminação dos solos e águas subterrâneas, pelo que se recomenda a 
monitorização numa periodicidade anual de todos os piezómetros a serem 
instalados em recomendação no Capitulo 4 deste parecer específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

4. FONTES DE CONTAMINAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS  

 

Para que a operação de uma instalação mineira seja segura, estável, não poluente e capaz de sustentar 

um ecossistema, o potencial de intemperismo de todas as eventuais fontes devem ser identificados e 

avaliados.  

 

O modelo conceptual da ALMINA deve descrever todas as fontes potenciais de contaminação 

existentes, além de avaliar as vias de transporte e identificar quaisquer recetores locais ou regionais, 

com o objetivo principal de identificar os riscos e incertezas, mesmo que potenciais, mas que 

requerem avaliação, seja no sentido de identificar a necessidade de estudos adicionais para 

quantificar, seja para mitigação. 

 

No contexto de uma avaliação geoquímica, a contaminação é definida como um aumento de qualquer 

parâmetro químico em comparação com as condições naturais que estão presentes no meio e que 

possa resultar um impacto significativo nos recetores envolvidos.  

 

Considera-se fonte de contaminação qualquer material, seja minério, rocha, solo ou água que tenha 

sofrido perturbação como resultado de processos de mineração, de forma que a composição 

geoquímica possa ser afetada. São também consideradas fontes potenciais de contaminação associadas 

à operação, substâncias químicas como hidrocarbonetos, solventes, pesticidas, lubrificantes ou 

esgoto. 

 

As fontes de contaminação da ALMINA identificadas durante a avaliação dos documentos citados nos 

capítulos,1, 2 e 3 e que não foram considerados como fonte de contaminação são:  

 

▪ Deposição de pilhas de estéril e rejeitos que são a fonte de drenagem ácida. Rejeitos mineiros 

são ricos em metais. É necessário conhecer o background geoquímico da área e avaliar 

periodicamente se há alteração na qualidade natural. Não há informação nesse sentido. 

▪ Barragem de rejeitados da ALMINA contém minério extraído, concentrados processados, 

materiais acabados, resíduos de rocha e outros resíduos da mina. A composição dos rejeitos, 

uma caracterização química completa dos rejeitos, incluindo outros elementos perigosos, não 

está disponível. As águas das barragens da mina contêm metais e outros possíveis 

contaminantes não mapeados que podem impactar o aquífero, além de drenagem ácida de 

minas na superfície. 
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▪ Os explosivos utilizados são emulsão a granel (ORICA), cuja base mais comum é o nitrato de 

amónio. Este composto pode representar uma fonte primária de nitratos que entram no 

sistema de água. No caso da ALMINA há risco de contaminação das águas de escorrência e/ou 

subterrâneas devido à dissolução do nitrato de amónio na água. Por outro lado, como indicado 

na ficha técnica da ORICA, a reação do nitrato de amónio com materiais piritosos no terreno é 

potenciadora de “situações ambientalmente desconfortáveis”).  

▪ Dispersão de poeira de rejeitados (solos e sedimentos). Emissões provenientes das pilhas de 

rejeitados geram contaminação pelo vento. Os sedimentos contaminados também são gerados 

pela erosão de solos contaminados. 

▪ A água utilizada durante os trabalhos de furação não é armazenada e tratada. Essa água tem 

potencial de conter substâncias explosivas, metais e hidrocarbonetos. 

▪ Parque de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais (PATRI). 

▪ Barragem de águas industriais – armazena água captada na Barragem do Roxo. 

▪ Barragem de emergência da lavaria – bacia de pequena dimensão construída para captar as 

escorrências superficiais da área da lavaria, águas potencialmente contaminadas. 

▪ Bacias de drenagem de feitais – as águas potencialmente contaminadas de toda área de Feitais 

bem como águas geradas na instalação de resíduos temporário de Feitais são direcionadas 

para essas bacias. 

▪ Estação de tratamento de água da mina e Lavaria. 

▪ Reservatórios de combustíveis incluindo cisterna de gasóleo no subterrâneo. 

▪ Oficinas de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos (Lavaria e Feitais). 

▪ Central de Betão (Feitais). 

▪ Reservatório de óleos usados. 

▪ Área de armazenamento de minério tratado. 

▪ Caldeiras das áreas Lavaria e Feitais. 

 

Não há estudo geoquímico para conhecer a composição das águas presentes no interior na mina.  

 

Para além das situações supra-referidas, existem ocorrências típicas dos trabalhos de exploração 

mineira e que, mesmo não sendo explicitamente considerados pela ALMINA, deveriam ser avaliadas. 

Neste leque incluem-se: 

▪ Derrames acidentais de combustíveis a partir do equipamento, em particular em subterrâneo e 

em situações de operação em esforço mecânico; 

▪ Falhas nos sistemas de bombagem de águas de escorrência contaminadas entre pisos 

subterrâneos; 
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▪ Face à antiguidade dos trabalhos de exploração, as zonas de antigos postos-de-transformação 

deveriam ser avaliadas para a presença de PCB nos solos; 

▪ Falhas no sistema de enchimento: deveria ser considerada a possibilidade de ocorrências 

anómalas no método de enchimento de câmaras (bancadas) e respetivas linhas de transporte 

no sentido em que a pasta utilizada, caso não apresente as propriedades previstas, pode, ela 

própria, ser uma fonte adicional de contaminação (e.g. consistência demasiado líquida 

promove a escorrência dos materiais); no mesmo sentido, deve ser considerada a possibilidade 

de existência de pontos frágeis nas tubagens de transporte da pasta até à mina e possibilidade 

de criação de focos de contaminação; 

▪ A incorreta selagem de sondagens de prospeção e também de exploração, assim como de 

outras descontinuidades do maciço que possam promover a sua permeabilidade, potencia a 

escorrência de águas ou até a migração da própria pasta utilizada no enchimento. 
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