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O presente relatório é a resposta ao Pedido de Elementos Adicionais (PEA), do
processo n.º AIA 3357, do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
associado ao licenciamento do Projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de
Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49
(Alvarães), localizados nos concelhos de Viana do Castelo e Barcelos.
Face ao teor dos elementos solicitados é referido no ofício da APA que os mesmos
devem ser apresentados integrando um EIA consolidado, o qual deve ser acompanhado
de um documento autónomo que identifique as alterações efetuadas à versão inicial
do estudo. No Anexo I do presente documento apresenta-se uma tabela resumo com
a indicação da localização das respostas no novo Relatório Síntese (RS).

A

Aspetos gerais do projeto
1. Plano de Lavra
1.1. Requerer à DGEG alteração da área de uma das concessões ou a integração
das duas concessões numa única, conforme referido no projeto, devendo a
exploração nas duas pequenas áreas que se localizam fora das atuais concessões
ficar condicionada à atribuição do direito.
A Mota Mineral compromete-se a requerer à DGEG a alteração dos limites de uma das
concessões, de forma a integrar as duas pequenas áreas em questão, no prazo de
30 dias após obtenção da DIA favorável.

1.2. Completar o Plano de Segurança e Saúde entregue com a referência à
organização e gestão de segurança e saúde na empresa e nas minas (política de
segurança e saúde da empresa, cronograma da empresa e áreas de intervenção,
organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, coordenação e
cooperação entre os vários intervenientes em matéria de segurança e saúde).
Por forma a complementar o Plano de Segurança e Saúde apresenta-se em seguida o
organigrama da empresa e áreas de intervenção e a política de segurança e saúde da
empresa.
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ORGANIGRAMA DA MOTAMINERAL

POLITICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA
A Política da Qualidade, Ambiente e Segurança da MOTAMINERAL está alinhada com a
estratégia de desenvolvimento sustentado do negócio, considera as partes
interessadas relevantes e promove o compromisso com o Sistema de Gestão a todos
os níveis da organização.
Princípios que regem a atividade da empresa:
• Satisfazer as necessidades dos Clientes: Pesquisar, desenvolver e disponibilizar
produtos com elevados níveis de qualidade e prestar serviços de assistência
técnica, para aumentar a satisfação dos clientes, a confiança na empresa e
contribuir para a sua fidelização;
• Valorizar as Pessoas: Apostar no desenvolvimento de competências dos
colaboradores para promover a sua satisfação, envolvimento, espirito de equipa e
sentido de responsabilidade no desempenho das suas funções;
• Envolver os Fornecedores: Fomentar parcerias com fornecedores, incentivando-os
a cumprir os requisitos e necessidade da organização;
• Respeitar o Ambiente: Promover a proteção do ambiente, incluindo a prevenção
da poluição, através da gestão dos impactes ambientais e da adoção de melhorias
técnicas disponíveis, sempre que possível. Sensibilizar para as melhores práticas
ambientais promovendo um bom desempenho ambiental nas unidades fabris e no
meio envolvente;
• Promover a Segurança e Saúde do Trabalho: Prevenir lesões e afeções da saúde
dos colaboradores, fazendo a identificação e gestão dos riscos no locais de
trabalho. Disponibilizar as melhores condições de saúde e segurança do trabalho
para os colaboradores através da redução dos riscos do ambiente de trabalho;
• Garantir a Melhoria Contínua do Sistema de Gestão: Proporcionar recursos e
condições para a melhoria contínua do sistema de gestão implementado e do seu
desempenho;
• Assegurar o Cumprimento dos Requisitos Aplicáveis: Cumprir a legislação aplicável
nas áreas de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho, assim como
normas aplicáveis, outros regulamentos e acordos subscritos pela organização.
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A política de Qualidade, Ambiente e Segurança é disponibilizada a todas as partes
interessadas
A organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, coordenação e
cooperação entre os vários intervenientes em matéria de segurança e saúde está
descrito no Capítulo VI.4 do Plano de Mina.

2. Descrição do projeto
2.1. Explicitar o aumento da área de exploração de 110,5 ha (projeto submetido
em 2019) para 110,9 ha.
O referido aumento de área deveu-se a um acerto do limite da parcela afeta ao
estabelecimento industrial. Explicita-se esse acerto na figura que se apresenta a
seguir.

Figura 1 – Área de projeto – zona do acerto do limite.

2.2. Rever os valores da produção de argilas, areias e caulinos e de estéreis, uma
vez que são idênticos ao do EIA anterior, pese embora se preveja a diminuição
da área efetiva de exploração de 86,8 ha para 74,5 ha.
Tal como referido no Plano de Lavra estima-se um aumento da produção de 10%, de
15 em 15 anos. No Quadro 1 apresentam-se os valores da produção anual de argilas,
areias, caulinos e estéreis ao longo da vida útil da exploração.
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Quadro 1 – Produção anual ao longo da vida útil da exploração.
Produção (t/ano)

Anos

Caulino seco

Caulino prensado

Areias

Argilas

Estéreis

Total

0-15

50.000

30.000

312.000

50.000

8.000

450.000

15-30

55.000

33.000

343.200

55.000

8.800

495.000

30-41

60.500

36.300

377.520

60.500

9.680

544.500

No Quadro 2 apresenta-se a produção em cada uma das fases de lavra.
Quadro 2 – Produção ao longo da vida útil da exploração em cada uma das fases de lavra.
Área
(m2)

Volume a
extrair
(m3)

Peso
(t)

Fase 1

384.434,51

5.530.698

Fase 2

207.493,07

Fase 3
TOTAL

Fases de
lavra

Ano /Produção

Vida
útil

0-15 anos /
450.000 t/ano

15-30 anos /
495.000 t/ano

30-41 anos /
544.500 t/ano

11.061.396

6.750.000

4.311.396

---

24

2.890.642

5.781.284

---

2.970.000

2.811.284

11

153.362,19

1.616.644

3.233.288

---

---

3.233.288

6

745.289,77

10.037.984

20.075.968

6.750.000

7.281.396

6.044.572

41

2.3. Clarificar as diferenças entre quantidades de materiais geológicos previstos
produzir por ano, apresentadas na página 5-5 do EIA e quantidades previstas
comercializar anualmente, conforme página 3-12 do EIA:
i.

previsto produzir 287.266 t de areias por ano, mas previsto comercializar
anualmente 312.000 t;

ii.

previsto produzir 71.817 t de caulino por ano, mas previsto comercializar
80.000 t (50.000 t de caulino seco e 30.000 t de caulino prensado);

iii.

previsto produzir 130.575 t de argila por ano, mas previsto comercializar
apenas 50.000 t.

As reservas existentes rondam os 10.037.984 m3, o equivalente a 20.075.968 t. Face
às reservas existentes e considerando um acréscimo de 10% da produção anual média
(450.000 t), de 15 em 15 anos. Assim, deve ser considerada a produção de acordo com
o apresentado no Quadro 3.3.1 que a seguir se apresenta.
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Quadro 3.3.1 – Quantificação da produção anual e total por cada uma das fases.
Faseamento
Fase 1
Ano 0-15

Fase 2
Ano 15-30

Fase 3
Ano 30-41

SUBTOTAL

Caulino
seco

Produção anual (t/ano)

50.000

55.000

60.500

-

Produção total da fase (t)

750.000

809.044

671.619

2.230.663

Caulino
prensado

Produção anual (t/ano)

30.000

33.000

36.300

-

Produção total da fase (t)

450.000

485.426

402.971

1.338.398

Areias
Argilas
Estéreis

Produção anual (t/ano)

312.000

343.200

377.520

-

4.680.000

5.048.435

4.190.903

13.919.338

Produção anual (t/ano)

50.000

55.000

60.500

Produção total da fase (t)

750.000

809.044

671.619

8.000

8.800

9.680

Produção total da fase (t)

Produção anual (t/ano)
Produção total da fase (t)
TOTAL

2.230.663

120.000

107.459

107.459

356.906

6.750.000

7.281.396

6.044.572

20.075.968

2.4. Clarificar, relativamente ao plano de recuperação ambiental, o facto de
estar prevista a criação de 3 lagoas de acumulação de águas, que ocuparão cerca
de 44% da área a explorar, tendo em conta que existem cinco áreas de exploração
e apenas a Área de Exploração A ser indicada como sendo: de enchimento “quase
completo”, sendo as restantes áreas objeto de enchimento parcial com resíduos
de extração ou solos e rochas exógenos (Áreas de Exploração C, D e E) ou não
sendo objeto de enchimento (Área de Exploração B). Deverá, assim, ser indicado
em que áreas de exploração serão criadas as referidas lagoas.
A áreas onde se prevê a criação de lagos são as áreas que não são objeto de qualquer
enchimento, nomeadamente as áreas extrativas B, C e parte da área extrativa D, tal
como ilustrado na Figura 3.10.2 que a seguir se apresenta.
Nas restantes áreas prevê-se o enchimento quase completo da área extrativa A até às
cotas 55-57 m, o enchimento parcial da área extrativa E até às cotas 52-54 m e o
enchimento mínimo em parte da área extrativa D até às cotas 53-54 m e 47-49 m.
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Figura 3.10.2 – Modelação do terreno.

2.5. Clarificar a localização dos depósitos temporários de terras de cobertura e
dos resíduos de extração (escombros/ rejeitados) produzidos na unidade de
beneficiação.
Na Figura 3.8.1 que a seguir se apresenta está indicado a localização dos depósitos
temporários de terras de cobertura e estéreis.
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Figura 3.8.1 – Localização dos depósitos temporários de terras de cobertura e estéreis.

2.6. Indicar outras medidas de “estabilização e minimização dos fenómenos
erosivos” a implementar para proteção das terras de cobertura armazenadas para
reutilização na recuperação paisagística.
Apresentam-se as seguintes medidas:
-

As terras de cobertura deverão ser armazenadas em pargas com altura não
superior a 1,50 m e com coroamento côncavo de 0,3 m de largura.

-

As pargas deverão ser construídas de forma estável e protegidas por tela
apropriada, de modo a evitar a erosão hídrica e eólica.

-

Se o armazenamento em pargas se mantiver por períodos superiores a 6 meses
deve-se efetuar a sua proteção com sementeira para prevenir a respetiva
erosão e contribuir para o enriquecimento em matéria orgânica.

-

O local de deposição deverá ser mantido em boas condições de drenagem.

-

A decapagem da terra deverá ocorrer preferencialmente no período seco,
evitando a época das chuvas, de forma a minimizar a erosão por arrastamento
das partículas de solo, entretanto desprotegido.
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2.7. Indicar entre que datas laborou a antiga unidade de cogeração e o
combustível utilizado.
A unidade de cogeração referida era pertença de uma entidade terceira. A Mota
Mineral desconhece a data exata de arranque desta unidade e o combustível utilizado.
O encerramento da mesma ocorreu em dezembro de 2012.

2.8. Indicar proporção relativa dos constituintes do polieletrólito aniónico usado
na decantação do caulino, das advertências de perigo do produto, da quantidade
estimada consumir anualmente, e envio da respetiva Ficha de Dados de
Segurança.
A quantidade estimada anual é de aproximadamente 7,5 t. A Ficha de Dados de
Segurança e respetivo resumo utilizado para afixação junto do local de laboração do
produto são apresentados no Anexo II. O produto não é classificado como perigoso
segundo o Regulamento n.º 1272/2008 (CLP), no entanto tem indicações de proteção
respiratória, ocular e de pele como controlo da exposição, indicados no resumo da
FDS que está afixado.

2.9. Apresentar análises comprovativas de que os óleos dos transformadores dos
dois postos de transformação existentes apresentam uma concentração de PCB
inferir a 50 ppm.
Ambos os transformadores apresentam concentração de PCB inferior a 50 ppm. No
Anexo III encontram-se os comprovativos.
2.10. Indicar as capacidades das bacias de contenção do reservatório de
combustível, dos óleos e lubrificantes e dos óleos usados, bem como as medidas
existentes ou previstas implementar para contenção de derrames que
extravasem ou ocorram fora das bacias de contenção.
A bacia de retenção do depósito de combustível tem uma capacidade de cerca de
15,5 m3.
Os óleos e outros produtos poluentes estão armazenados em bacias com capacidade
de retenção entre 260 l e 740 l.
Os óleos usados estão armazenados sobre uma bacia com capacidade para 1.085 l.
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Fotografia 3.14 – Bacias de retenção existentes na oficina.

Fotografia 3.26 – Bacia de retenção dos óleos usados.
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B

Caracterização da situação atual, avaliação
de impactes, medidas de minimização e
planos de monitorização
3. Recursos hídricos
Situação de Referência
Águas Superficiais
3.1. Apresentar a caraterização qualitativa das águas acumuladas no interior da
corta, nomeadamente no que respeita aos parâmetros condutividade elétrica,
sólidos suspensos totais (SST), óleos minerais, carência química de oxigénio (CQO)
e pH;
Foi realizada uma análise à qualidade da água numa das lagoas de acumulação no
interior da corta (41º38’09.0’’N 8º43’38.9’’W), onde é captada a água utilizada no
estabelecimento industrial (Fotografia 4.2). A amostra foi recolhida no dia 16 de
setembro de 2020, e submetida a análise físico-química, cujos resultados apresentamse no Quadro 4.11.1 (ver boletim no Anexo IV do novo RS).

Fotografia 4.2 – Local de recolha da amostra de água – corta onde se faz a captação de água para o
estabelecimento industrial.

Quadro 4.11.1 – Resultados analíticos da amostra recolhida na lagoa localizada na exploração.
DL n.º 236/98
Carência Química de Oxigénio
(mg/l)
Condutividade (µS/cm)

Anexo XVI

DL n.º
306/2007

16/09/2020

30 (A3)

-

-

13,0

1.000

-

2.500

59

25

60

-

4,4

6,5-8,5

6,5-8,4

6,5-9,0

6,9

-

-

-

<0,050

Sólidos suspensos totais (mg/l)
pH (-)

Lagoa

Anexo I

Óleos minerais (mg/l)

Classificação da água para usos múltiplos

B

Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má.
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Os

resultados

não

mostram

qualquer

ultrapassagem

aos

valores

máximos

recomendados ou valores paramétricos estabelecidos legalmente. Considerando os
critérios de classificação da qualidade da água para usos múltiplos, esta amostra seria
classificada como “boa” (classe B), devido ao valor de carência química de oxigénio.
Apesar de não haver nenhum valor limite estabelecido para o parâmetro “óleos
minerais” para os usos da água considerados, a concentração da amostra mostrou-se
abaixo do limite de quantificação, pelo que se considera não haver qualquer
contaminação da amostra.
Águas Subterrâneas
3.2. Apresentar, com base no inventário hidrogeológico, uma planta com a
representação gráfica do aquífero, recorrendo às isopiezas determinadas com
base na posição do nível freático e respetivas linhas de fluxo.
Em setembro de 2020 foi realizado um levantamento de campo com medição do nível
freático com base na inventariação dos poços existentes.
No entanto, verificou-se durante o trabalho de campo que os poços inventariados na
área de estudo não se encontram em geral acessíveis por se localizarem em
propriedades privadas que se encontram vedadas, ou em que os proprietários se
encontravam ausentes. Também ocorreu a situação de o proprietário não autorizar a
medição do nível da água no poço. Alguns poços encontravam-se selados com tampas
de cimento. Existem também poços identificados pela APA/ARH que não foram
detetados no terreno.
No Anexo IV do presente documento apresenta-se um registo fotográfico do referido
trabalho de campo.
Na Figura 4.12 do novo RS indicam-se os poços detetados durante o trabalho de campo
onde foi possível medir o nível da água.
Dos poços detetados no trabalho de campo, apenas foi possível determinar o nível
freático de 4 poços, cuja informação se encontra no Quadro 4.5.1.
Quadro 4.5.1 – Nível piezométrico nos poços inventariados durante o trabalho de campo.
Profundidade da água (m)

Cota do local* (m)

Cota do nível
piezométrico (m)

1 (a norte)

5,57

73

67,43

2 (a este)

11,47

56

44,53

3 (a sul)

7,07

49

41,93

4 (a oeste)

-0,15

22

22,15

Poço

Nota: (*) Medido com equipamento Garmin® GPSmap 60CS.
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O reduzido número de poços onde foi possível obter o nível freático não permite a
elaboração de isopiezas.
Abastecimento de água
3.3. Apresentar o comprovativo da ligação à rede, uma vez que, no EIA, é
identificada como origem de água para o consumo Humano a rede pública.
No Anexo V do presente documento apresenta-se uma fatura da água como
comprovativo da ligação à rede.
Águas Residuais
3.4. Identificar o destino do efluente tratado no separador de hidrocarbonetos
que assegura o tratamento dos efluentes eventualmente contaminados
provenientes da oficina de manutenção e do posto de abastecimento de gasóleo.
A oficina que existia no estabelecimento industrial foi sujeita a obras de beneficiação.
Atualmente nesta oficina não são realizadas lavagens, toda a área é coberta (ver
Fotografia 3.21), pelo que não são gerados efluentes líquidos.

Fotografia 3.21 – Vista da oficina existente atualmente no estabelecimento industrial.

Apenas as águas do posto de abastecimento são conduzidas ao separador de
hidrocarbonetos. O efluente tratado no separador de hidrocarbonetos tem como
destino o processo produtivo, pelo que não ocorre rejeição no solo.

3.5. Apresentar, caso o destino passe pela descarga no meio hídrico, o respetivo
pedido de autorização ou o comprovativo da submissão do pedido de
licenciamento.
Não ocorre descarga no meio hídrico do efluente tratado no separador de
hidrocarbonetos, pelo que não existe a necessidade de solicitar licença.
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3.6. Estando o depósito de combustível instalado a céu aberto, deverá ser
esclarecido o modo como serão geridas as águas eventualmente contaminadas
provenientes da bacia de retenção.
A área de abastecimento junto ao posto de combustível encontra-se equipada com
um sistema de drenagem de águas de escorrências e derrames acidentais, ligado à
fossa separadora de hidrocarbonetos.

3.7. Apresentar documento comprovativo da aceitação do efluente oriundo da
fossa estanque com a indicação do destino final do mesmo, a emitir pela entidade
competente para o efeito.
O comprovativo é apresentado no Anexo VI do presente documento.
Avaliação de Impactes
3.8. Rever a avaliação de impactes por forma a consagrar a presença do depósito
de combustível (25.000 l), bem como as operações de abastecimento de
combustível, quer no posto de abastecimento, quer nas frentes de trabalho.
O depósito de combustível encontra-se à superfície sobre uma bacia de retenção. A
área de abastecimento tem uma rede para recolha de eventuais derrames. Esta rede
encontra-se ligada ao separador de hidrocarbonetos. A água tratada no separador de
hidrocarbonetos é reintroduzida no processo industrial. Assim, não ocorre a descarga
do efluente tratado no solo. Considera-se o impacte sobre a qualidade da água
subterrânea associado à presença do depósito de combustível e posto de
abastecimento é negligenciável.
As operações de abastecimento dos equipamentos nas frentes de trabalho é realizado
por um veículo devidamente equipado, pelo que se considera o impacte na qualidade
da água subterrânea também é negligenciável.

3.9. Avaliar os impactes sobre as captações de água mais próximas, levando em
conta a posição do nível freático nessas captações e a cota das frentes de
exploração.
Dos poços detetados no trabalho de campo, apenas foi possível determinar o nível
freático de 4 poços, cuja informação se encontra no Quadro 4.5.1.
Quadro 4.5.1 – Nível piezométrico nos poços inventariados durante o trabalho de campo.
Profundidade da água (m)

Cota do local* (m)

Cota do nível
piezométrico (m)

1 (a norte)

5,57

73

67,43

2 (a este)

11,47

56

44,53

3 (a sul)

7,07

49

41,93

4 (a oeste)

-0,15

22

22,15

Poço

Nota: (*) Medido com equipamento Garmin® GPSmap 60CS.
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Esta informação permite confirmar que o nível freático tende a acompanhar o relevo
e que a água nestes poços localizados na envolvente da área do projeto ocorre a cerca
de 5 a 11 m de profundidade, chegando mesmo a ocorrer à superfície (poço 4). Sendo
de salientar que como o trabalho foi realizado no final do verão pode considerar-se
que corresponde ao pior cenário.
Tal como referido no cap.4 do RS, na área de estudo, que abrange as Concessões
Mineiras e a sua envolvente num raio de 1 km, os poços (n=106) têm profundidade
entre os 3 m e os 20 m. Já os furos com informação disponível (n=50) captam a
profundidades entre os 8 e os 140 m. Na área das Concessões Mineiras os poços
existentes têm entre 3 m a 15 m, enquanto os furos têm entre 30 m e 120 m
(Figura 4.12 e Quadro 4.5)”. O que se encontra dentro dos valores obtidos no trabalho
de campo (Quadro 4.5.1).
No cap. 5 do RS é referido que “os poços na envolvente têm entre 3 a 15 m de
profundidade, sendo esta a profundidade do aquífero mais superficial. Os furos
captam entre os 30 a 120 m, sendo esta a profundidade da água nas camadas mais
profundas.
A exploração irá ocorrer até à cota máxima de 35 m nas áreas extrativas B, C e D
(maior profundidade) e até à cota 43 m nas áreas extrativas A e E. A profundidade
máxima de escavação será de cerca de 37 m na área extrativa C.
A escavação poderá rebaixar o nível freático do sistema aquífero superficial (poços),
que captem a profundidades superiores à cota 47 m. Como o nível da água tende a
acompanhar o relevo e tendo em consideração que os poços referenciados tem mais
3 a 20 m de profundidade (dados da APA/ARH) e a água deverá existir entre os 5 a
7 m de profundidade (poços monitorizados no trabalho de campo), com o nível
piezométrico entre a cota 42 m e 67 m (não foi considerado o poço 4), leva a
considerar

que

poderá

ocorrer

rebaixamento

associado

à

exploração

em

profundidade, sendo mais notório no período das águas baixas. Dada a incerteza em
relação ao comportamento do nível freáticos relacionado com a exploração em
profundidade, propõe-se um plano de monitorização dos poços inventariados no
trabalho de campo, uma vez que são os únicos com acessibilidade e permitem analisar
os 4 quadrantes envolventes à exploração.
Considera-se pouco previsível a afetação dos furos, dado que captam a profundidades
superiores à profundidade máxima de escavação.
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Medidas de Minimização
3.10. Apresentar a rede de drenagem a instalar por forma a evitar a escorrência
de águas superficiais para as linhas de águas, que deverá contemplar as frentes
de exploração, os caminhos de acesso, os locais de armazenamento temporário
de materiais e as zonas de interface entre a unidade e as vias públicas.
Na exploração serão constituídas valas de drenagem superficial, que conduzem as
águas pluviais, por gravidade, para o fundo da corta, que posteriormente será
bombeada por equipamentos móveis para o estabelecimento industrial onde é usada
na a unidade de processamento. Na Figura 3.10.1 apresenta-se a rede de drenagem a
instalar.

Figura 3.10.1– Rede de drenagem na área do projeto.
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Plano de Monitorização
3.11. O plano de monitorização deverá ser alterado, por forma a incluir:
i.

a monitorização do nível piezométrico local, de modo a detetar e corrigir
atempadamente eventuais desvios aos impactes esperados;

ii.

a monitorização das linhas de água na envolvente à área de exploração,
bem como dos caminhos de acesso à exploração.

Recursos Hídricos Subterrâneos
-

Objetivos: avaliar a evolução do nível piezométrico na envolvente ao projeto, de
modo a detetar e corrigir atempadamente eventuais desvios aos impactes
esperados; verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA.

-

Parâmetros a monitorizar: nível da água subterrânea.

-

Locais de monitorização: nos poços identificados na Figura 8.1 ou outros poços
próximos em caso de inacessibilidade.

-

Ponto de medição

Longitude

Latitude

P1

-8,719046º

41,644721º

P2

-8,711922º

41,631563º

P3

-8,719819º

41,619884º

P4

-8,735029º

41,632722º

Técnicas e métodos de amostragem: medição in situ através de uma sonda de
nível.

-

Frequência de amostragem: semestral, efetuada em época de águas baixas e
época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses.

-

Relatórios de monitorização: Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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Figura 8.1 – Pontos de monitorização do nível piezométrico.

Recursos Hídricos Superficiais
-

Objetivos: monitorização da influência do escoamento superficial do núcleo de
exploração nas linhas de água na envolvente à área de exploração e nos caminhos
de acesso à exploração; verificar a boa execução das medidas de minimização
propostas no EIA.

-

Parâmetros a monitorizar: rede de drenagem no núcleo de exploração.

-

Locais de monitorização: núcleo de exploração.
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-

Técnicas e métodos de amostragem: inspeção visual das estruturas de drenagem
e registo através de equipamento GPS, verificando a sua integridade e efetuando
correções sempre que necessário.

-

Frequência de amostragem: anual, previamente ao início do período húmido.

-

Relatórios de monitorização: Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.

Plano de Recuperação Paisagística
3.12. Justificar a capacidade de encaixe dos volumes de água afluentes,
designadamente os resultantes da precipitação, face às características das
formações geológicas ocorrentes (baixa condutividade hidráulica).
No Quadro 5.2.1 apresenta-se a capacidade máxima de armazenamento em cada uma
das lagoas.
Quadro 5.2.1 – Capacidade de armazenamento hídrico das lagoas.
Área (m2)

Cota máxima (m)

Capacidade máxima (m3)

Área extrativa B

232.693

53

3.586.767

Área extrativa C

107.826

51

1.302.274

Área extrativa D

69.917

53

843.601

Lagoa

No sentido de dar resposta ao solicitado efetuou-se o cálculo do balanço hídrico
sequencial mensal para a quantificação das águas pluviais afluentes às lagoas.
A partir das normais climatológicas (1971-2000) da estação meteorológica de Viana do
Castelo, da evapotranspiração potencial diária estimada com base no método de
Thornthwaite (in Lencastre e Franco, 1984) e tendo em conta a capacidade de água
utilizável do solo (100 mm), determinou-se a evapotranspiração real através
Thornthwaite – Mather (1955). Os resultados são apresentados no quadro seguinte:
Quadro 5.2.2 - Balanço hídrico na Estação Meteorológica de Viana do Castelo.
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Temperatura (ºC)

9,5

10,5

12

13,4

15,4

18,6

20,5

20,3

18,9

15,7

12,5

10,7

14,8

Evapotranspiração
potencial (mm)

24

28

42

54

74

100

117

108

85

59

36

27

754

Precipitação (mm)

189,9

168

105,3

117,7

105,5

56,1

28,4

30,6

95,7

163,9

180,8

228,3

1470,2

Evapotranspiração
real (mm)

24

28

42

54

74

92,1

65,4

45,6

85

59

36

27

632,1

Desta forma, a quantidade de precipitação que cai diretamente nas lagoas e a perdas
por evaporação de água das lagoas é indicado no seguinte quadro:
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Quadro 5.2.3 – Estimativa da quantidade de precipitação e evapotranspiração da água nas lagoas.
Entrada de água da
precipitação direta (m3/ano)

Perdas por Evapotranspiração
(m3/ano)

Entrada – Perdas
(m3/ano)

Área extrativa B

342.105

147.085

195.020

Área extrativa C

158.525

68.157

90.369

Área extrativa D

102.792

44.195

58.597

Lagoa

Na análise dos Quadros 5.2.1 e 5.2.3 considera-se que as lagoas têm capacidade de
encaixe para os valores de precipitação que são expectáveis para esta região.
Atendendo às características da lagoa existente a norte do Núcleo de Exploração
prevê-se que as lagoas atinjam o equilibro hídrico entre as diversas componentes
hídricas à cota média 47 m.

3.13. Apresentar as medidas a implementar, por forma a evitar o risco de
eutrofização das lagoas.
Nas áreas envolventes às lagoas, o estabelecimento do revestimento vegetal será
efetuado com recurso às “sementeira 2” e “sementeira 3”, ambas são misturas
herbáceo-arbustivas-arbóreas.
As sementeiras serão realizadas através de hidrossementeira, contendo, para além da
mistura de sementes, fertilizante (20 g/m 2 de adubo NPK [7:14:14]) e corretivo
orgânico (40 g/m2). Estes produtos deverão ser aplicados de acordo com as instruções
dos fabricantes, tal como recomendado nas medidas de minimização propostas.
Dado que a matéria orgânica presente será apenas a proveniente da vegetação
semeada/ plantada e dado o volume de água esperado nas lagoas, assim como a
ausência de outras fontes de matéria orgânica, considera-se não existir risco de
eutrofização das lagoas.

4. Saúde Humana
4.1. Apresentar/ incluir no EIA do fator ambiental Saúde Humana (que não poderá
constituir um subcapítulo do fator Socioeconomia, na caraterização da situação
de referência), com a descrição e avaliação de todos os impactes prováveis de
ocorrerem com a implementação do projeto, nomeadamente impactes previsíveis
em todas as fases do projeto para a saúde dos trabalhadores e população
residente na envolvente à área de projeto.
No novo RS é apresentado o fator Saúde Humana (ver ponto 4.11 no capítulo 4 e
ponto 5.13 no capítulo 5).
4.2. No estudo de impactes deste fator ambiental, deverão ainda estar descritas
as doenças relacionadas com a atividade extrativa e respetivos impactes na saúde
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humana, qual a sua representatividade e quais as medidas de mitigação
propostas.
No novo RS é apresentado o fator Saúde Humana dando resposta às questões
colocadas.
4.3. Na análise dos impactes a apresentar deverão ser considerados os impactes
inerentes ao transporte e descargas da matéria produzida.
No novo RS é apresentado o fator Saúde Humana - impactes.

5. Socioeconomia
5.1. Apresentar, para cada uma das alternativas de desenvolvimento da
exploração mineira (incluindo, a “não concretização da ampliação e subsequente
encerramento”) e para cada um dos mais significativos marcos de projeto:
5.1.1. Uma avaliação comparativa dos mais significativos impactes (e.g. em forma
de matriz), resultantes da exploração mineira e das suas mais relevantes
operações (e.g. as ações constantes dos quadros 5.21 e 5.23), sobre o meio
socioeconómico envolvente, com suporte em metodologias reconhecidas e
sempre que disponíveis de natureza quantitativa. Esta análise deve abordar os
impactes, independentemente da sua natureza positiva ou negativa e referir a
sua classificação, nomeadamente, em termos de significância, forma, duração,
abrangência e reversibilidade:
i.

sobre a população abrangida, nomeadamente em termos de qualidade de
vida, saúde e bem-estar, diretamente correlacionados com o impacte
cumulativo relativo a outros fatores ambientais (e.g. emissões de poeiras,
ruído, efluentes e vibrações);

ii.

sobre a disponibilidade, qualidade e potencial de utilização dos recursos
naturais existentes (e.g. hídricos e solos agrícolas) na medida em que essas
características condicionam a viabilidade do modo de vida e das atividades
locais;

iii.

sobre

a

estrutura

da

atividade

económica

local

e

sub-regional,

nomeadamente em termos da sua composição setorial, geração de emprego
direto e indireto, de riqueza induzida e/ou inibida e de efeito multiplicador
a montante e a jusante (com suporte em metodologia reconhecida);
iv.

sobre as infraestruturas públicas de suporte à exploração, nomeadamente
as rodoviárias, em termos do seu nível de serviço, degradação do estado de
conservação e vida útil.

A avaliação comparativa solicitada apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 - Avaliação comparativa dos impactes na socioeconomia.
Não concretização do projeto e
subsequente encerramento

Implementação do projeto

População abrangida

Antecipação dos efeitos benéficos no
ambiente ao nível das fontes de poeiras
e ruído associado à cessação da
atividade extrativa e do transporte.
Haveria no entanto a necessidade de
recuperar a área já explorada o que
passaria pela definição de um PARP e a
respetiva implementação.
As ações do PARP teriam também efeitos
ambientais, ainda que de significância
indeterminada.

Os efeitos negativos do projeto sobre a
qualidade de vida da população vão
fazer-se sentir essencialmente devido à
emissão de ruído e poeiras e geração de
tráfego. Não se prevê a ultrapassagem
dos valores limite legais destes fatores
ambientais. No entanto, está prevista a
monitorização do ambiente sonoro e da
qualidade do ar para avaliar a
necessidade de implementar medidas
adicionais.

Recursos naturais existentes
(solo com aptidão agrícola
marginal e aptidão florestal
elevada e existência de
recursos minerais)

Na área ainda não intervencionada
poderá ser mantido o uso florestal atual.
Vai também ser mantido o recurso
mineral que ocorre nesta área.
Poderá dizer-se que parte dos recursos
naturais serão mantidos.

Irá ocorrer uma redução da
disponibilidade de solo e da sua aptidão.
O uso florestal será em parte reposto de
forma faseada. No final do tempo de
vida útil do projeto, 40% da área terá um
uso florestal.

Atividade económica local e
sub-regional

Com a não concretização do projeto, os
impactes positivos identificados para o
fator socioeconomia não se iriam
concretizar.

Tal como descrito no RS, a
implementação do projeto tem vários
impactes positivos, diretos e indiretos,
ao nível da atividade económica local e
regional.

Infraestruturas públicas
(rodovias)

Existem várias indústrias extrativas (7
em Viana do Castelo e 4 em Barcelos),
pedreiras (10 em Viana do Castelo e 8
em Barcelos), para além de várias outras
indústrias com transporte de mercadoria
em veículos pesados (construção,
A não concretização do projeto traduz-se comércio e logística, etc.), pelo que a
na cessação da atividade e do tráfego
degradação das vias é partilhada por
associado, evitando o desgaste das vias. todos os utilizadores.
Por outro lado, os veículos que saem da
exploração em direção à autoestrada A28
têm um percurso de 1,9 km em estradas
municipais (entre a EN305 e a EN103; ver
Figura 3.2 do RS), sendo a população ao
longo deste troço que será mais afetada.

5.1.2. Uma caracterização do nível de alinhamento e contributo de cada
alternativa analisada para a implementação de planos e /ou estratégias de
desenvolvimento económico, social e territorial às escalas local e sub-regional
identificadas como mais relevantes.
Como referido no ponto 2.2 do RS, a área do projeto abrange duas Concessões Mineiras
constituídas em 1994 e 1995 por um período de 70 anos, pelo que os planos e
estratégias desenvolvidos para este território encontram-se alinhados com este uso.
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Medidas de Minimização
5.2. Identificar as medidas e técnicas projetadas ou novas medidas com potencial
de supressão, redução ou compensação dos impactes negativos e estímulo de
eventuais impactes positivos, de natureza socioeconómica, procedendo à sua
caraterização com uma maturidade e detalhe compatíveis com a fase de Projeto
de Execução (e.g. as incluídas ao nível da “expedição do produto final”).
Os impactes de natureza socioeconómica associados à população abrangida são
indissociáveis dos fatores para os quais já são propostas medidas de minimização e
planos de monitorização, como é o caso do ruído, qualidade do ar e recursos hídricos.
Assim, nesta fase do projeto não são propostas medidas adicionais.
Plano de Monitorização
5.3. Especificar um Plano de Monitorização, relativo aos aspetos socioeconómicos
que permita, ao nível socioeconómico,

acompanhar a exploração nas

subsequentes fases de ampliação, exploração e desativação.
Ver resposta ao ponto 5.2.
Medidas de Compensação
5.4. Identificar as medidas com potencial de compensação socioeconómica,
nomeadamente, da alteração e perda de qualidade de vida da população afetada.
Não aplicável.

6. Solo e uso do solo
6.1. Esclarecer o uso previsto para as lagoas que resultarão do PARP.
i.

Caso se tencione implementar nelas ou em parte para a pesca desportiva
de carpa, deverá ser apresentado parecer da Câmara Municipal de Viana
que corrobore o interesse no incremento desse uso e que reflita eventuais
condicionantes ou indicações de índole urbanística necessários à
concretização desse uso específico, uma vez que será no território deste
concelho que localizam.

ii.

Confirmando-se o seu uso como reserva de água para uso do
estabelecimento industrial, indicar quais as medidas de minimização e
compensação inerentes.

Tendo em consideração o distanciamento temporal entre o projeto e a implementação
total do PARP, considera-se que é a possibilidade de implementar uma área de pesca
de carpas nas lagoas, terá que ser analisada junto com a Câmara Municipal de Viana
do Castelo em tempo oportuno. Uma vez que se trata de um novo projeto que o
executivo camarário terá que analisar à luz das suas pretensões e dos instrumentos
em vigor à altura.
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A utilização da água acumulada na lagoa na propriedade do proponente permite a
utilização de águas pluviais, evitando o consumo de água com origem na rede pública.
Não estão previstas medidas de compensação.

7. Solos contaminados e Resíduos
7.1. Realizar uma descrição pormenorizada dos resíduos gerados na mina durante
a fase de exploração (escombros, rejeitados, lamas e outros resíduos contendo
substâncias perigosas) bem como, quantificação em toneladas/dia.
Espera-se a produção de resíduos mineiros (LER 01 01 02 e LER 01 04 12) – ver resposta
ao ponto 7.2 do PEA.
Como a exploração é feita por desmonte com meios mecânicos (escavadoras
giratórias), não haverá produção de lamas.
Com base nos MIRR referentes a 2018 e 2019, apresenta-se a atualização dos resíduos
produzidos ma fase de funcionamento (Quadro 3.11).
Quadro 3.11 - Resíduos produzidos na fase de funcionamento do núcleo de exploração e respetivo destino final.
Código da Lista
Europeia de
Resíduos (LER)

Perigosidade

Quantidade
produzida
média (t/ano)

Outros óleos de motores,
transmissões e lubrificação

LER 13 02 08

Sim

2,047

Safetykleen Portugal, S.A./
R12 e R13

Absorventes, materiais filtrantes
(incluindo filtros de óleo não
anteriormente especificados),
panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por
substâncias perigosas

LER 15 02 02

Sim

1,525

Carmona, S.A./ R13

Absorventes, materiais filtrantes,
panos de limpeza e vestuário de
proteção, não abrangidos em
LER 15 02 02

LER 15 02 03

Não

2,146

Carmona, S.A./ D15 e R13

Embalagens de plástico

LER 15 01 02

Não

0,138

Carmona, S.A./ R13

Embalagens de metal

LER 15 01 04

Não

1,040

Sucata Armazéns do Sal,
Lda./ R13

Resíduos

Destino Final/
Operação

Metais ferrosos

LER 16 01 17

Não

13,437

Sucata Armazéns do Sal,
Lda./ R13
Resirosa, Lda./ R12
Constantino Fernandes
Oliveira & Filhos, S.A./ R12

Metais não ferrosos

LER 16 01 18

Não

1,282

Constantino Fernandes
Oliveira & Filhos, S.A./ R12

Pneus usados

LER 16 01 03

Não

-

Filtros de óleo

LER 16 01 07

Sim

0,227

Lamas de fossas séticas

LER 20 03 04

Não

-

Reciclagem em entidades
devidamente licenciadas.

Aparas de matérias plásticas

LER 12 01 05

Não

3,421

Carmona, S.A./ D15 e R13
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Código da Lista
Europeia de
Resíduos (LER)

Perigosidade

Quantidade
produzida
média (t/ano)

Aparas e limalhas de metais
ferrosos

LER 12 01 01

Não

37,274

Constantino Fernandes
Oliveira & Filhos, S.A./ R4
Metalcamp, Lda./ R13

Embalagens de papel e cartão

LER 15 01 01

Não

0,353

Carmona, S.A./ R13

Embalagens contendo ou
contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas

LER 15 01 10

Sim

0,145

Carmona, S.A./ R13

Lâmpadas fluorescentes e outros
resíduos contendo mercúrio

LER 20 01 21

Sim

0,003

Carmona, S.A./ R13

Equipamento elétrico e eletrónico
fora de uso não abrangido em 20
01 21, 20 01 23 ou 20 01 35

LER 20 01 36

Não

0,094

Carmona, S.A./ R13

Metais

LER 20 01 40

Não

6,1075

Recirosa, Lda. /R12 e R13

Solos contaminados por
hidrocarbonetos

LER 17 05 03

Sim

-

Eliminação em entidades
devidamente licenciadas.

Lamas e emulsões oleosas do
separador de hidrocarbonetos

LER 13 05 02

Sim

-

Eliminação em entidades
devidamente licenciadas.

Esteiras de borracha dos tapetes
transportadores da unidade
industrial

LER 19 12 04

Não

-

Reciclagem em entidades
devidamente licenciadas.

Resíduos domésticos
indiferenciados

LER 20 01 08

Não

-

Contentores municipais

Papel e cartão

LER 20 01 01

Não

-

Ecopontos municipais

Vidro

LER 20 01 02

Não

-

Ecopontos municipais

Resíduos hospitalares provenientes
do posto de primeiros socorros

LER 18 01 04

Não

-

Contentores municipais

Resíduos

Destino Final/
Operação

7.2. Indicar a quantidade de resíduos utilizados no enchimento do vazio da
escavação, com especificação do código LER e respetivas quantidades.
Os resíduos utilizados no enchimento do vazio de escavação são resíduos estéreis
resultantes da atividade extrativa e beneficiação e solos e rochas não contaminados
provenientes da atividade de construção na região. No Quadro 3.10 indica-se o
respetivo código LER e quantidades estimadas.
Quadro 3.10 - Resíduos estéreis utilizados nos vazios de escavação.
Resíduos estéreis

Lista Europeia de Resíduos
(LER)

Resíduos de extração de minérios não
metálicos

01 01 02

Rejeitados e outros resíduos, resultantes
da lavagem e limpeza de minérios

01 04 12

Solos e rochas não contaminadas

17 05 04
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7.3. Indicar que medidas estão previstas tomar de forma a garantir que os solos
e rochas exógenos, a utilizar na recuperação ambiental, não apresentam
contaminação.
As medidas propostas são:
-

Só deverão ser aceites solos e rochas provenientes de terrenos não ocupados
por atividades potencialmente contaminantes do solo.

-

Na receção dos resíduos, proceder ao controlo da origem e características dos
resíduos.

-

Em caso de suspeita de solos e rochas contaminados, seja através da inspeção
visual ou seja pela origem dos resíduos, estes não poderão ser rececionados.

7.4. Integrar na lista de resíduos perigosos a produzir, dos seguintes resíduos não
elencados mas que se considera serem produzidos na exploração - solos
contaminados por hidrocarbonetos, lamas e emulsões oleosas do separador de
hidrocarbonetos, baterias, lâmpadas fluorescentes, esteiras de borracha dos
tapetes

transportadores

da

unidade

industrial,

resíduos

domésticos

indiferenciados (refeitório, cozinha, instalações sociais), frações recolhidas
seletivamente de papel e cartão e vidro; e resíduos hospitalares provenientes do
posto de primeiros socorros.
Ver a resposta ao ponto 7.1.

8. Paisagem
Caracterização da Situação de Referência
Carta de Qualidade visual da Paisagem
8.1. Efetuar a reapreciação integral da Carta de Qualidade Visual no que se refere
às seguintes situações:
8.1.1. Pese embora, as áreas agrícolas terem junto uma dispersão de habitações
de reduzido valor arquitetónico, as mesmas revelam-se como um mosaico muito
bem definido e com dimensões apreciáveis, sobretudo na metade sul e nascente
da Área de Estudo, quase sempre compartimentado com sebes vivas e, por vezes,
o terreno surge armado em socalcos pelo que o seu valor cénico estar equiparado
ao das áreas florestais de eucalipto ou de pinheiro bravo, que em regra têm
menor valor, não traduz adequadamente os valores visuais naturais/ culturais em
presença.
No novo RS, às áreas agrícolas em socalco e com sebes vivas localizadas nas encostas
mais declivosas na parte este e sul da área de estudo foi atribuído um valor de QVP
alta. Sendo, por isso, no RS introduzida a seguinte nota:
Para além desta classificação do uso do solo, foram considerados os seguintes casos
particulares de áreas consideradas de elevada qualidade paisagística:
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1) Áreas agrícolas na zona este e sul da área, essencialmente em área de encosta,
onde os terrenos se encontram compartimentados por sebes vivas e, por vezes, o
terreno surge armado em socalcos, sendo por isso consideradas áreas de QVP alta.
(…)
Quanto à florestal de eucalipto e de pinheiro bravo apesar de se considerar que
apresentam um menor valor visual, por se tratar de floresta produção em
monocultura, a cromática e a sua localização em área de montes, levou a que
mantivéssemos a classificação de QVP média.
8.1.2. Deve ser realizado um escrutínio mais rigoroso dos valores patrimoniais e
paisagísticos em presença, dado considerar-se esta falha como grave, pelo que,
para além das situações abaixo referidas deverão ser consideradas outras
existentes:
i.
ii.

Monte do Crasto.
Mosteiro Beneditino

iii.

Solar da Quinta de Pregais

iv.

Quinta dos Curvos

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Capela e Casa da Espregueira
Quinta associada ao challet junto à Ponte Romana sobre o rio da Madorra.
Quinta de Malta
Quinta e Solar junto da Capela de Nossa Senhora do Calvário
Casa do Matinho.
Conjunto edificado da capela de Nossa Senhora das Curas
Quinta da Bouça d'Arques.
Quinta da Casa do Monte de Roques

xiii.

Quinta associada à Capela do Senhor do Bonfim

xiv.

Quinta associada à Casa da Torre das Neves

8.1.3. A carta deve refletir através das classes de Qualidade Visual o valor
patrimonial, ainda que, eventualmente, se possam encontrar em ruína, e
paisagístico das situações acima referidas e de outras passíveis de serem
enquadradas neste âmbito. Todas ser avaliadas quanto a este mesmo valor que
deve igualmente refletir a área interior aos limites das propriedades/ quintas
correspondentes.
Após a identificação destas áreas de valor patrimonial e paisagístico, foi atribuído
uma QVP alta (ver novo RS e Carta 6 no Anexo VII do RS). Sendo, por isso, no RS
introduzida a seguinte nota:
Para além desta classificação do uso do solo, foram considerados os seguintes casos
particulares de áreas consideradas de elevada qualidade paisagística:
(…)
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3) Elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, geralmente associados a
edifícios integrados na rede de turismo em espaço rural (ver Quadro 4.22.1 e
Carta 6 do Anexo VII).
Quadro 4.22.1 – Elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes identificados na área de estudo.
Designação

Concelho

Freguesia

1

Quinta da Bouça d' Arques

Viana do Castelo

Vila de Punhe

2

Quinta da Casa do Monte de Roques

Viana do Castelo

Vila de Punhe

3

Quinta associada à capela do Sr. do Bonfim

Viana do Castelo

Vila de Punhe

4

Quinta associada à Casa da Torre das Neves

Viana do Castelo

Mujães

5

Mosteiro Beneditino

Barcelos

Aldreu

6

Quinta junto à ponte romana no rio da Madorra

Barcelos

Fragoso

7

Quinta da Malta

Barcelos

UF Durrães e Tregosa

8

Quinta e solar próximo da capela Nª Sr.ª do Calvário

Barcelos

UF Durrães e Tregosa

9

Conjunto edificado da capela de Nª Sr.ª das Curas

Esposende

Forjães

10

Solar da Quinta de Pregais

Esposende

Forjães

11

Quinta dos Curvo

Esposende

Forjães

12

Casa do Matinho

Esposende

Forjães

8.2. Esclarecer quanto à existência de uma coluna no “Quadro 4.22 –
Classificação da QVP por tipologia de uso do solo” (EIA – Relatório Síntese –
Página 4-81) para as “Linhas de Água” e à sua excessiva análise/ discriminação
em função do contexto.
De modo a dar resposta ao pretendido foi considerado que todas as linhas de água e
as suas margens (raio de 10 m) apresentam uma QVP alta, pelo que o Quadro 4.22 do
RS foi alterado. Também foi ajustado o valor atribuído às áreas de folhosas, em que
apenas as folhosas junto às linhas de água têm um valor de QVP alta e as restantes
uma QVP média.
Quadro 4.22 – Classificação da QVP por tipologia de uso do solo.
Uso do solo (COS2018)

QVP

Tecido edificado contínuo predominantemente vertical

Baixa

Tecido edificado continuo predominantemente horizontal

Média

Tecido edificado descontínuo

Média

Tecido edificado descontinuo esparso

Média

Indústria

Muito baixa

Comércio

Baixa

Instalações agrícolas

Baixa

Infraestruturas de produção de energia não renovável
Territórios
artificializados Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais
Rede viária e espaços associados

Muito baixa
Muito baixa
Baixa

Pedreiras

Muito baixa

Aterros

Muito baixa

Lixeiras e Sucatas

Muito baixa

Instalações desportivas

Média

Equipamentos culturais

Média

Outros equipamentos e instalações turísticas

Média
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Uso do solo (COS2018)

QVP

Parques e jardins

Agricultura

Pastagens

Alta

Culturas temporárias de sequeiro e regadio

Média

Vinhas

Média

Pomares

Média

Olivais

Média

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha

Média

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a
pomar

Média

Mosaicos culturais e parcelares complexos

Média

Agricultura com espaços naturais e seminaturais

Alta

Agricultura protegida e viveiros

Baixa

Pastagens melhoradas

Média

Florestas de outros carvalhos

Alta

Florestas de eucalipto

Média

Florestas de espécies invasoras
Florestas

Baixa

Florestas de outras folhosas

Alta (galerias
ripícolas) /
média

Florestas de pinheiro bravo

Média

Florestas de outras resinosas

Média
Média /
baixa (incultos)

Matos

Matos

Massas de
água

Lagos e lagoas interiores artificiais

Média

Sendo, por isso, no RS introduzida a seguinte nota:
Para além desta classificação do uso do solo, foram considerados os seguintes casos
particulares de áreas consideradas de elevada qualidade paisagística:
(…)
2) As linhas de água e as suas margens (raio de 10 m).
8.3. Rever, em função da nova Carta de Qualidade Visual, os valores do
“Quadro 4.23 – Classificação da QVP na área de estudo e nas SUP“(EIA – Relatório
Síntese - Página 4-82) considerando-se apenas relevante as áreas em unidade de
“ha” para a área de estudo, não carecendo de se efetuar esta análise para as
unidades de paisagem.
O Quadro 4.23 do RS foi revisto e apresenta as alterações solicitadas:
Quadro 4.23 – Classificação da QVP na área de estudo.
Área (ha)

% da área de estudo

QVP muito baixa

291,3

3,5

QVP baixa

88,0

1,1

QVP média

6.972,7

84,9

864,5

10,5

QVP alta
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8.4. Realizar uma análise crítica, componente a componente, de como estas
conflituam com as classes de Qualidade Visual.
A análise da QVP no RS foi complementada com o seguinte texto:
O projeto insere-se numa área considerada de muito baixa QVP, associada à atividade
extrativa e ao estabelecimento industrial existente. Com a implementação do projeto
serão afetadas novas áreas ocupadas atualmente por floresta de produção,
considerada com QVP média, e as linhas de água existentes com QVP alta.

Carta de Capacidade de Absorção Visual
8.5. Efetuar uma análise crítica, componente a componente, de como estas
conflituam com as classes de Capacidade de Absorção Visual.
A análise da CAVP no RS foi complementada com o seguinte texto:
A área do projeto insere-se principalmente numa área de CAVP média, na parte norte
e de cotas mais elevadas derivado do facto se se situar num cabeço rodeado de áreas
urbana, com bastantes observadores sensíveis. Nas áreas de cotas mais baixas, onde
ocorre o estabelecimento industrial e as áreas florestais, menos expostas visualmente
ocorrem áreas de CAVP muito alta e alta.
8.6. Esclarecer quanto à análise realizada para as subunidades quanto ao
parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” no “Quadro 4.25 – Classificação da
capacidade de absorção visual (CAVP) na área de estudo e nas SUP consideradas.”
(EIA – Relatório Síntese – Página 4-83) quando a metodologia em uso não se baseia
nas Unidades/ Subunidades de Paisagem e considera-se que a abordagem
realizada constitui uma introdução de “ruído” ao constituir uma “mistura” de
duas metodologias. Informa-se que não se considera necessária a delimitação das
áreas urbanas em termos de representação gráfica, sendo apenas útil a marcação
dos pontos de observação que se pretendem o mais simples possível em termos
gráficos.
O Quadro 4.25 foi revisto no novo RS e apresenta as alterações solicitadas:
Quadro 4.25 – Classificação da capacidade de absorção visual (CAVP) na área de estudo.
Área (ha)

% da área de estudo

CAVP muito alta

2.980,4

36,3

CAVP alta

4.453,3

54,2

CAVP média

757,9

9,2

CAVP baixa

22,1

0,3

Também foi realizada a alteração da representação gráfica das áreas urbanas na
Carta 7 do Anexo VII do RS.
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8.7. Expor os critérios usados para a definição dos pontos de observação na rede
viária: hierarquização das vias e a métrica de espaçamento entre pontos para
cada um dos níveis hierárquicos considerados. Pode a referida exposição ser
apresentada em tabela/ quadro.
Em relação aos observadores temporários, na rede viária principal foi considerada
uma equidistância de 500 m, uma altura de 1 m e um raio de observação de 3 km. Os
pontos de observação na rede viária apresentam a mesma métrica de espaçamento
pois foram considerados os seguintes princípios:
‐

Nas vias com maior circulação, apesar de tenderem a ter um maior número de
observadores, estes circulam a maior velocidade e têm geralmente menor ligação
ao local.

‐

Já os observadores nas vias municipais são geralmente em menor número, mas
circulam a menor velocidade e têm maior ligação ao local.

Estes critérios foram introduzidos na descrição da metodologia (alínea 4.8.2 do
novo RS).
Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem
8.8. Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual dado as alterações que serão
introduzidas na Carta de Qualidade Visual a apresentar.
A Carta 8 foi revista e apresenta as alterações solicitadas – ver Anexo VII do novo RS.
8.9. Rever em função da nova Carta de Sensibilidade Visual os valores do
“Quadro 4.26 – Classificação da SVP na área de estudo e nas SUP consideradas"
(EIA – Relatório Síntese - Página 4-83) considerando-se apenas relevante as áreas
em unidade de “ha” para a Área de Estudo.
O Quadro 4.26 do RS foi revisto, apresentando as alterações solicitadas:
Quadro 4.26 – Classificação da SVP na área de estudo.
Área (ha)

% da área de estudo

SVP baixa

2.813,1

34,3

SVP média

4.951,9

60,4

439,3

5,4

SVP alta

8.10. Realizar uma análise crítica, componente a componente, de como estas
conflituam com as classes de Sensibilidade Visual.
No novo RS é apresentada a seguinte análise da Sensibilidade Visual da Paisagem na
área do projeto:
O projeto situa-se predominantemente em área considerada com SVP baixa, nas áreas
já afetas à atividade extrativa e do estabelecimento industrial, a SVP média,
corresponde essencialmente às áreas florestais. As áreas de SVP alta correspondem às

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  15/10/2020

Pedido de Elementos Adicionais

30

linhas de água, que particularmente na área do projeto apresentam drenagem muito
incipiente e sem vegetação caraterística.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
8.11. Realizar uma análise/ avaliação, no contexto global da Área de Estudo, de
forma conclusiva, a relevância da perda da fração das subunidades – área e
estrutura – às quais o Projeto se sobrepõe, quanto à sua representatividade e
importância.
Com a implementação do projeto ocorrerá o aumento da área afeta à exploração, o
que terá implicações ao nível das SUP, nomeadamente a SUP D – núcleo de indústria
extrativa de Alvarães, que irá aumentar o seu tamanho em detrimento da SUP E espaço rural e urbano (ver Figura 5.3.1). Verifica-se que com o projeto a área da
SUP D praticamente duplica, passando de 59 ha (0,7% da área de estudo) para 111 ha
(1,3% da área de estudo). No entanto, a perda de área da SUP E é muito reduzida (de
72,0% passa para 71,3% da área de estudo).
Como a exploração e o PARP serão implementados de forma faseada, espera-se que a
área desmatada e sujeita à alteração do relevo não ocorra em simultâneo em toda a
área, pelo que as áreas da SUP D correspondem ao pior cenário, com toda a exploração
a ser realizada em simultâneo.
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Figura 5.3.1 – Subunidades de paisagem na área de estudo.

Esta análise encontra-se também no novo RS no ponto 5.8.2.
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8.12. Realizar uma análise crítica quantitativa e qualitativa por cada componente
do Projeto, ou seja, por área extrativa (A, B, C, D e E) de forma individual, quanto
à desmatação, desflorestação/ desarborização e alteração do relevo/ morfologia
(aterros e escavação) e interferência com linhas de água ou alteração do seu
curso, ou seja, ao nível dos impactes estruturais/ funcionais, cuja apresentação
pode ser realizada em quadro/ tabela com a respetiva classificação dos impactes
com os parâmetros previstos na legislação, em particular a “Magnitude” e a
“Significância”.
Em relação às componentes do projeto verifica-se o seguinte:
-

Área extrativa A – área em que o uso atual é florestal, pelo que são esperados os
impactes inerentes à desmatação e desflorestação, e alteração do relevo. Esta
área situa-se numa zona de cabeceira de uma pequena linha de água.

-

Área extrativa B – grande parte da área já se encontra em exploração, apenas o
extremo sudoeste se encontra com floresta e mato.

-

Área extrativa C - grande parte da área já se encontra em exploração, apenas a
parte norte apresenta floresta e matos.

-

Área extrativa D - grande parte da área já se encontra em exploração, no entanto
a parte oeste encontra com floresta e matos.

-

Área extrativa E – área totalmente florestal.

As áreas extrativas B, D e E apesar de abrangerem linhas de água demarcadas na carta
militar, estas incidem em áreas já alteradas pela atual atividade extrativa.
Deste modo, conclui-se que os impactes associados à desmatação, desflorestação/
desarborização e alteração do relevo/ morfologia (aterros e escavação) e
interferência com linhas de água serão mais significativos nas áreas onde ainda não
ocorre exploração, nomeadamente nas áreas extrativas A e E.
De modo a poder classificar o impacte, foi realizada uma análise que teve como base
o uso atual do solo (COS2018) nas áreas extrativas do projeto, e que foram
quantificadas no quadro seguinte:
Área
extrativa A

Área
extrativa B

Área
extrativa C

Área
extrativa D

Área
extrativa E

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

-

-

14,8

63,6

4,5

41,8

10,4

34,1

-

-

Florestas de eucalipto

1,6

36,7

0,6

2,6

6,3

58,2

14,2

46,6

3,9

69,1

Florestas de pinheiro bravo

2,7

63,3

3,0

13,1

-

-

5,9

19,4

1,7

30,9

-

-

4,8

20,8

-

-

-

-

-

-

0,18

-

0,15

-

-

-

1,08

0,19

-

as

ações

de

Pedreiras

Matos
Linha de água
(carta militar) e respetivas margens

Deste

modo,

considera-se

que

desmatação,

desflorestação/

desarborização e alteração do relevo/ morfologia (aterros e escavação) e
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interferência com linhas de água ou alteração do seu curso, apresentam a seguinte
classificação de impactes:
Classificação dos impactes estruturais / funcionais
Área extrativa A

Impacte negativo, de magnitude elevada, de elevada significância

Área extrativa B

Impacte negativo, de magnitude moderada, de média significância

Área extrativa C

Impacte negativo, de magnitude moderada, de média significância

Área extrativa D

Impacte negativo, de magnitude moderada, de média significância

Área extrativa E

Impacte negativo, de magnitude elevada, de elevada significância

Especificamente para esta análise foram considerados os seguintes critérios de
classificação para a magnitude e da significância do impacte:
Magnitude

Critério

Significância

Elevada

Mais de 80% da área ainda não sujeita a atividade extrativa.

Elevada

Moderada

20 a 80% da área ainda não sujeita à exploração.

Média

Reduzida

Menos 20% da área ainda não sujeita à exploração.

Baixa

8.13. Rever, em função da nova Carta de Qualidade Visual, os valores constantes
no “Quadro 5.11 – QVP nas bacias visuais das componentes do projeto” e no
“Quadro 5.12 – QVP nas bacias visuais da área já intervencionada (situação atual)
e das áreas extrativas (projeto)” (EIA – Relatório Síntese - Página 5-30).
Os Quadros 5.11 e 5.12 do RS foram revistos, apresentando as alterações solicitadas.
Quadro 5.11 – QVP nas bacias visuais das componentes do projeto.
QVP muito baixa

QVP baixa

QVP média

QVP alta

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área extrativa A

43,6

2,5

8,5

0,5

1.586,5

91,0

105,1

6,0

Área extrativa B

61,2

2,7

9,8

0,4

2.080,1

90,2

155,6

6,7

Área extrativa C

37,2

1,8

8,8

0,4

1.836,9

90,8

139,6

6,9

Área extrativa D

122,0

4,1

12,9

0,4

2.576,8

87,1

247,3

8,4

Área extrativa E

46,9

2,2

10,7

0,5

1.868,0

89,5

162,6

7,8

Estabelecimento
industrial

153,2

6,3

17,8

0,7

2.040,0

84,3

209,5

8,7

Quadro 5.12 – QVP nas bacias visuais da área já intervencionada (situação atual) e das áreas extrativas
(projeto).
QVP muito baixa

QVP baixa

QVP média

QVP alta

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área (ha)

% da BV

Área já
intervencionada
(situação atual)

103,4

3,4

12,8

0,4

2.655,0

88,2

240,4

8,0

Áreas extrativas
(projeto)

127,9

3,7

16,3

0,5

3.014,9

87,4

289,7

8,4

8.14. Realizar uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados
expressos graficamente na cartografia. Nestes termos, a mesma pressupõe
identificar, avaliar e classificar os impactes visuais que cada componente do
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Projeto, ou seja, por área extrativa (A, B, C, D e E), de forma individual, tem
sobre as povoações, vias e Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e,
eventualmente, “Média”, cuja apresentação pode ser realizada em quadro/
tabela com a respetiva classificação dos impactes com os parâmetros previstos na
legislação, em particular a “Magnitude” e a “Significância”.
Esta análise encontra-se no novo RS, no ponto 5.8.2., nos Quadros 5.9.1, 5.9.2 e 5.9.3,
aprestando-se de seguida.
A interferência das bacias visuais dos componentes do projeto, em relação aos
observadores

sensíveis

encontra-se

representada

nos

quadros

seguintes,

nomeadamente em relação às povoações (ver Quadro 5.9.1) e à rede viária principal
(Quadro 5.9.2).
Quadro 5.9.1 - Povoações inseridas nas bacias visuais das diferentes componentes do projeto.
Povoações
Concelho de Viana do Castelo
Aldeia de Baixo
Aldeia de Cima
Além do Rio
Alvarães
Alvas
Arques
Chafé
Chasqueira
Costa
Costeira
Extremo
Feimento
Figueiredo
Fiopos
Gandara
Junqueira
Lagarteira
Marroselas
Meiriçô
Milhões
Mineira
Monte
Mujães
Neves
Paço
Pedreira
Penegudo
Ponte Pedrinha
Ponte Seca
Portela
Reboredo
Regos
Reis Magos
Rua Nova
S. Simão de Neiva
Santana
Sebariz
Souto
Torre
Trigal
Vale
Vila de Punhe
Concelho de Barcelos
Aldeia
Aldreu

Área total da
povoação (ha)
4,2
6,1
69,7
91,6
9,6
19,3
35,4
8,0
1,9
92,1
27,0
45,2
5,0
28,0
9,1
5,1
19,5
41,8
14,3
43,5
7,1
13,3
8,7
58,2
40,9
11,8
2,9
23,0
10,6
18,4
4,8
1,6
10,7
3,8
3,0
30,4
4,0
40,0
4,3
5,4
1,2
34,9
3,9
35,9
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A

Áreas extrativas (ha)
B
C
D

Estabelecimento
industrial (ha)

2,3
32,0
26,7
0,1
16,1
0,2
3,5
1,8
54,0
1,5
14,1

2,2
34,1
27,7
2,1
17,1
0,1
3,7
1,8
55,4
11,4
16,6

18,9
0,8

22,2
0,7

25,4

8,8
23,4

11,0
26,7

12,4
27,4

12,8
28,4

12,5
27,7

16,6

17,7

16,6

19,1

18,3

11,4
27,9
2,1
19,2

7,0
1,8
28,1
11,3
1,6

2,9
3,8
30,4
14,8
9,8

4,3
30,6
16,3

4,8
7,2
32,8
10,8
11,8

4,7
31,3
10,0
0,5

10,6
2,7
31,1
0,1
11,8

0,2

3,5

4,2

1,6
6,5
1,7

1,6
7,2
3,8

1,6
9,9
3,8
3,0
26,5

1,6
6,6
3,8

23,7

1,6
7,2
3,7
0,1
23,3

1,6
7,3
3,1
3,0
27,1

27,3
3,9

28,1
3,9

28,3
3,5
0,1

29,2
3,6

28,6
3,1

17,4
0,1

21,4

25,8

24,3

27,2

26,2

24,6

12,5

13,8

13,1

13,5

12,9

0,1
14,2

34,2
22,2
4,1
16,1
1,8
1,7
8,7
15,7
14,4

1,4
39,3
33,7
3,4
17,3

E

6,5
1,8
57,6
7,7
16,5
25,3
0,8

33,2
27,6
3,7
16,3

0,6
19,6
29,4
13,2

2,2
1,6
25,2
14,6
9,3

4,6
59,0

25,8

3,3
16,9
0,8
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Povoações
Alvas
Balsa
Boticas
Breia
Brirães
Carvalhas
Casinhas
Castelos
Corgas
Cruz
Curtinhas
Fragoso
Granja
Igreja
Madorra
Mamoa
Neiva
Novais
Outeiro
Palme
Ponte
Quinta da Torre
Quinta Nova
Redondinho
S. Vicente
Sá
Sobreiro
Souto
Souto de Vilar
Tregosa
Concelho de Esposende
Além do Ribeiro
Antas
Forjães
Madorra
Pereira
Ponte
Souto

Área total da
povoação (ha)
14,2
3,5
4,7
8,4
15,3
7,0
3,6
8,2
4,5
31,1
8,7
30,6
13,4
9,9
11,0
4,4
28,9
3,1
3,2
5,9
19,7
6,1
1,2
1,7
2,4
2,9
4,3
35,3
1,4
23,8

A
2,2

0,2

Áreas extrativas (ha)
B
C
D
0,9
7,3
5,1
3,5
3,5
3,4
0,7
2,5
3,3
5,8
0,3
1,2
6,2
5,9
3,2
6,4

E
10,3
3,5
2,5
4,4
3,8
6,4
0,4

1,2
4,8
9,6

5,1
2,3

5,6
7,8

7,0
3,7
5,3

2,4

2,9
2,3
3,2
11,3

3,0
2,5
3,1
17,2

0,4
7,3

6,6
13,9
0,7
4,1
10,7
3,2
24,6

Estabelecimento
industrial (ha)
0,8
6,3
3,5
6,4

7,1
16,1
0,5
0,6
10,8
2,9

3,6
5,5
3,1
23,5

25,6

3,7

4,5

3,4
1,3

3,3
9,0
1,0
7,4

7,2

4,4

3,8

3,1
1,1
2,1
1,6

3,2
9,3
0,9
7,1

1,0
1,9
1,4
0,7
15,7
0,8
6,8

9,5
1,0

0,8
0,1
20,9

9,5
0,7
6,2

4,0

21,9
0,1
6,4
30,3
1,2
1,6
8,3
129,6
24,8
25,9
9,0
41,6
10,7
10,1
0,1
9,6
13,4
1,2
3,9
0,1
0,1
0,1
39,5
9,5
11,5
8,7
18,5
14,2
TOTAL
1.522,7
440,0
531,7
443,6
666,4
479,0
Nota: as áreas apresentadas correspondem aos limites dos aglomerados urbanos delimitados pela COS2018.

8,5
13,7
25,2
9,6
4,8
0,1
23,4
564,7

Quadro 5.9.2 - Rede viária principal inserida nas bacias visuais das diferentes componentes do projeto.

Rede viária principal

Comprim.
na AE (km)
88,7

A
16,6

Áreas extrativas (km)
B
C
D
20,7
15,8
29,7

E
18,2

Estabelecimento
industrial (km)
33,0

Em relação à afetação dos elementos patrimoniais relevantes inseridos nas bacias
visuais das componentes do projeto (Quadro 5.9.3), verifica-se que os elementos
patrimoniais mais “afetados” são o Nº 1, 2, 3 e 11, que se inserem na bacia visual de
todos os componentes analisadas.
Quadro 5.9.3 - Elementos patrimoniais inseridos nas bacias visuais das diferentes componentes do projeto.
Designação

A

Áreas extrativas
B
C
D

E

Estabelecimento
industrial

1

Quinta da Bouça d' Arques

X

X

X

X

X

X

2

Quinta da Casa do Monte de Roques

X

X

X

X

X

X

3

Quinta associada à capela do Sr. do Bonfim

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Quinta associada à Casa da Torre das Neves

5

Mosteiro Beneditino
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Designação
6

Quinta junto à ponte romana no rio da Madorra

7

Quinta da Malta

8

Quinta e solar próximo da capela Nª Sr.ª do Calvário

9

Conjunto edificado da capela de Nª Sr.ª das Curas

A

Áreas extrativas
B
C
D

X

X

X

X

X

X

E

Estabelecimento
industrial

X

X

10 Solar da Quinta de Pregais
11 Quinta dos Curvo

X

12 Casa do Matinho

Deste modo, considera-se que os impactes visuais de cada componente do projeto,
(área extrativa A, B, C, D e E), sobre as povoações (Quadro 5.9.1), vias (Quadro 5.9.2)
e áreas de QVP alta e média (Quadro 5.11) apresenta a seguinte classificação:
Área
Extrativa

Visibilidade em
povoações (ha)

visibilidade em
vias (km)

Visibilidade áreas de
QVP média e alta (ha)

Classificação dos impactes
visuais

A

440,0

16,6

1.586,5
105,1

Impacte negativo, de magnitude
reduzida e baixa significância

B

531,7

20,7

2.080,1
155,6

Impacte negativo, de magnitude
moderada e baixa significância

C

443,6

15,8

1.836,9
139,6

Impacte negativo, de magnitude
reduzida e baixa significância

D

666,4

29,7

2.576,8
247,3

Impacte negativo, de magnitude
elevada e baixa significância

E

479,0

18,2

1.868,0
162,6

Impacte negativo, de magnitude
moderada e baixa significância

Especificamente para esta análise foram considerados os seguintes critérios de
classificação para a magnitude e significância do impacte:
Magnitude
Elevada

Critério

Significância

Área extrativa com maior visibilidade em povoações, vias e

Alta

áreas de QVP média e alta.
Moderada

Áreas extrativas com valores médios de visibilidade com

Média

povoações, vias e áreas de QVP média e alta.
Reduzida

Área extrativa com menor de visibilidade com povoações, vias

Baixa

e áreas de QVP média e alta.

8.15. Apresentar a “Carta de Impactes Cumulativos” com a representação gráfica
de todos os projetos existentes, de igual ou diferente tipologia, ou que
atravessem a Área de Estudo.
De acordo com o ficheiros disponibilizados pelo geoportal do LNEG e da DGEG (serviços
WMS e WSF) na área de estudo não ocorrem novas Áreas de Prospeção e Pesquisa
Atribuídas a Empresas Mineiras (1955-2003) nem áreas de exploração de massas
minerais.
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No entanto, na área de estudo existe outra área de concessão a oeste, a Concessão
Mineira de Valverde (ver alínea 4.1.3 do RS e Figura 4.8). Deste modo, a existência
de outra área concessionada pode-se traduzir no futuro em novos projeto associados
à indústria extrativa.
Na área de estudo ocorrem outras áreas de extração de inertes, a noroeste, (de acordo
com a COS2018). Para estas áreas extrativas foi realizada a simulação da visibilidade,
através das quais se produziu a carta de impactes cumulativos (Carta 12 no Anexo VII
do RS). Verifica-se assim que a áreas com sobreposição de visibilidade entre as áreas
de extração do projeto e as outras pedreiras é muito reduzida, estando
principalmente associada à área a oeste da área de estudo, junto à zona industrial do
Neiva.
Esta análise encontra-se no novo RS no ponto 5.8.5.
8.16. Efetuar uma análise mais elaborada no âmbito da identificação e
caracterização dos Impactes Residuais por componente do Projeto. Deverão ser
identificadas as componentes do Projeto e as situações não passíveis de aplicação
de medidas de minimização e as, que após a sua aplicação, onde persistam ainda
impactes ao nível estrutural e que possam ser percecionados visualmente e de
forma negativa.
A implementação do PARP com a modelação final proposta, a presença do coberto
vegetal e das três lagoas, traduzem-se sempre numa artificialização do território, que
nunca será totalmente minimizada. No entanto, considera-se que o território deverá
ser semelhante ao existente imediatamente a norte da área do projeto, onde ocorreu
no passado exploração de inertes.
É de salientar que no período entre a implementação do PARP e a presença do coberto
vegetal será igualmente uma fase em que as medidas de minimização não têm o efeito
desejado, pelo que a dissonância visual irá manter-se.
Esta análise encontra-se no novo RS no ponto 5.8.6.
8.17.

Apresentar

uma

análise

exploratória

dos

impactes

indiretos,

potencialmente induzidos pelo Projeto, na fase de exploração, sobre a ocupação/
transformação do território delimitado pela área de estudo e, consequente, grau
de

alteração/

artificialização

da

Paisagem

futura

como

resultado

da

implementação do Projeto, assim como que repercussões o mesmo pode
representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo
ao nível do turismo, ou fixação da população. Nessa projeção, deverão ser
interpretados/ considerados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor,
e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber
de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de
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artificialização da Paisagem. Essa análise deve ainda considerar o efeito
cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo.
A exploração irá introduzir impactes indiretos na paisagem ao nível da ocupação do
território onde se insere o projeto e na área de estudo, com principal relevância para
a envolvente imediata. Sendo de salientar os seguintes aspetos:
-

O projeto insere-se num área onde existe um recurso geológico que tem sido
explorado há bastantes anos, pelo que a exploração é um elemento intrusivo já
presente nesta paisagem. O projeto, por um lado, irá incrementar a área afeta à
exploração, mas por outro lado, irá permitir uma melhor gestão da atividade
através da programação da atividade e de uma definição do faseamento da
exploração vs recuperação paisagística.

-

O projeto insere-se numa área concessionada, e os PDM de Viana do Castelo e de
Barcelos em vigor contemplam esta condicionante.

-

A Planta de Ordenamento de ambos os concelho integra esta área principalmente
em área florestal, que será o uso que se encontra em parte previsto no projeto de
recuperação paisagística.

-

Quanto às repercussões do projeto com outras atividades na área de estudo,
existente e a desenvolver, verificou-se que a bacia visual do projeto é muito
semelhante à existente atualmente.

-

Os PDM em vigor não preveem novas áreas turísticas para a área de estudo.

Esta análise encontra-se no ponto 5.8.3 do novo RS (pág. 5-36).
Medidas de Minimização
8.18. Apresentar as orientações de Cancela D'Abreu para a gestão das unidades
de Paisagem que deverão posteriormente ser integradas na gestão e manutenção
das áreas afetadas.
As orientações de gestão da paisagem para as UP onde se integra a área de estudo são
as seguintes:
UP 4 – Entre Lima e Cávado
Orientações de gestão:
(…)
Devem concentrar-se outras medidas de ordenamento e gestão da paisagem nas zonas mais altas (encostas e
cabeços) desta UP, tendo em atenção não só as funções que devem desempenhar relativamente aos vales
adjacentes (equilíbrio do ciclo hidrológico, combate à erosão do solo, aumento da biodiversidade,
desenvolvimento de atividades económicas complementares à agricultura mais intensiva), como a redução da
população aí presente. Assim, será fundamental:
‐ Manter e valorizar atividades agropastoris, muito provavelmente algo diferentes das tradicionais, uma vez
que a isso conduz a redução da população residente, as tecnologias de produção e os mercados. A
utilização de cercas (fixas e móveis), de novas técnicas de instalação e gestão de pastagens melhoradas,
bem como de algum tipo de emparcelamento, poderão viabilizar aquelas atividades e impedir que todas
estas superfícies sejam florestadas de forma continua.
‐ Ordenar e gerir os espaços florestais, tendo em atenção não só a manutenção de significativas
“clareiras” (isto é, das referidas áreas agropastoris que impedem a excessiva continuidade dos
povoamentos florestais, realçando o efeito de orla, reduzindo os riscos de propagação de incêndios e
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UP 4 – Entre Lima e Cávado
contribuindo para a permanência de pessoas nestes espaços), como o conceito de plurifuncionalidade
e de sustentabilidade da floresta. Se existem os conhecimentos científicos e se dominam as técnicas
que permitem conjugar de forma equilibrada as funções de produtivas da floresta com outras
utilidades para as comunidades humanas (proteção do solo e da agua, da flora e da fauna, recreio), há
que encontrar os mecanismos adaptados à realidade local que permitam e incentivem a concretização
de tais conhecimentos, passando por cima das dificuldades serias que se conhecem (nomeadamente
quanto à dimensão e pulverização das propriedades florestais, bem como a resistência ao
associativismo para a gestão e comercialização.
Nas zonas baixas, mais férteis e onde se concentra a atividade agrícola e os estabelecimento humanos, é
necessário promover um reordenamento das paisagens rurais que, em face das alterações da realidade social
e económica, continue a garantir a sua utilidade e sustentabilidade. Neste sentido, e em termos muito
gerais, há que:
‐ Impedir a continuação da dispersão das construções.
‐ Garantir a proteção e valorização dos solos de elevada fertilidade.
‐ Manter, no essencial, a diversidade, equilíbrio e complementaridade dos sistemas agrícolas tradicionais
(com alterações obvias que derivam de novas técnicas e de conhecimentos recentes, mas sempre com uma
preocupação de tirar partido das condições biofísicas presentes e dos saberes locais.
‐ Salientar a importância da rede de proteção e valorização ambiental, presente na paisagem tradicional
mas atualmente não reconhecida ou ignorada: linhas de agua e respetivas galerias ripícolas,
compartimentação dos campos, revestimento vegetal permanente nas zonas com domínio de
afloramentos rochosos e das encostas mais inclinadas, etc.

‐ Valorizar o denso e diversificado património construído.

UP 3 – Vale do Lima

Orientações de gestão:
(…)
Quanto às atividades produtivas, há que considerar o "(...) conceito tradicional de agricultura, uma vez
que não temos qualquer hipótese de ser concorrenciais com a agricultura industrializada dos nossos
parceiros europeus, devemos desenvolver refúgios em programas de desenvolvimento integrado, com
novos nichos de produção agroambiental, onde o nosso atraso tecnológico poderá constituir um handicap
de relevo, numa sociedade ávida de produtos naturais e isentos de resíduos químicos. Outrossim haverá
que recuperar, conservar e valorizar todo o património construído, divulgar as nossas paisagens e sítios
e a qualidade do nosso ambiente, promover os nossos costumes e tradições, o artesanato e todas as
caraterísticas que diferenciam o Vale do Lima, promovendo-os como polos de atração que permitam
estimular a curiosidade em nos visitar." (Macedo, in Oliveira, 2001). Esta tem sido uma orientação já
posta em prática no Vale do Lima que, por ser "(…) detentor de um grande número de casas senhoriais,
casas de lavoura, torres medievais, azenhas e moinhos, serviu de inspiração aos criadores do Turismo
de habitação nos anos 80 (..)." Os quatro concelhos que integram o Vale do Lima (grande parte das suas
superfícies encontram-se distribuídas pelas unidades de "congregam, presentemente, em diferentes
modalidades de Turismo em Espaço Rural (Turismo de Habitação, Turismo Rural e Agroturismo), 85 casas
1500 camas, recuperadas e adaptadas com conforto. (..) O TER constituiu um projeto inovador na criação
de alojamento complementar, na recuperação património arquitetónico e ambiental, na dinamização
da oferta turística e na diversificação de infraestruturas de qualidade como o golfe, o centros hípicos,
centros náuticos, piscinas, ténis, artesanato, restaurantes e circuitos turísticos, contribuindo
grandemente para o aumento da qualidade de vida e do reforço da autoestima nas populações locais."
(Lima, in Oliveira, 2001).
Numa época em que são cada vez mais elevadas as exigências quanto a serviços e equipamentos como,
também, as necessidades de "(...) controlar eficazmente os. impactes ambientais e territoriais negativos
produzidos pelo modelo de povoamento difuso, estruturado ao longo dos principais eixos rodoviários e
colocando complexos problemas de qualificação urbanística (..)"(CCDRN, 1995), também aqui no Vale
do Lima será fundamental um esforço no sentido de dotar os centros urbanos com uma capacidade de
atracão decisiva para as novas construções, em simultâneo com regulamentos muito restritivos quanto à
edificabilidade em espaços rurais. Com este tipo de atuação será possível reduzir ou mesmo parar um
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UP 3 – Vale do Lima

processo de degradação das paisagens e dos recursos naturais, bem como garantir racionalidade e
sustentabilidade na futura gestão de serviços e infraestruturas.
No que diz respeito às atividades florestais e silvo pastoris que se desenvolvem nas encostas baixas
do vale (e se prolongam, já como uso dominante do solo, pelas unidades de paisagem envolventes),
há que promover uma alteração ativa seu ordenamento e gestão porque, à semelhança do que se
passa um pouco por todo o norte e centro do país existe "(...) uma elevada fragmentação da
propriedade florestal que resulta de um contexto fundiário herdado do passado e que hoje perdeu
a sua funcionalidade. De facto, a "floresta camponesa", complementar da exploração agrícola e
onde regularmente eram efetuadas as limpezas de matos (também o pastoreio de ovelhas e
cabras... ), está pela emigração, urbanização e mudança de atividade da população, a dar lugar
a uma floresta de proprietários absentistas que não podem gerir devidamente as suas matas."
(CCDRN, 1995). Uma melhoria significativa do ordenamento e gestão de matas e pastagens passará
necessariamente, pelo associativismo de proprietários e pela disponibilidade de incentivos que
permita inverter a excessiva "(...) diminuição da diversidade de espécies florestais determinada
por fatores de produção (..) (idem).

Estas orientações de gestão foram integradas na tabela de descrição das UP, no
ponto 4.6.3 do novo RS.
8.19. Efetuar o levantamento georreferenciado das áreas onde se registem
evidências de regeneração natural da vegetação potencial natural a apresentar
graficamente em cartografia.
Esta medida foi integrada no Plano de monitorização para a paisagem, apresentado
no Capítulo 8 do novo RS.
Plano de monitorização para a Paisagem
-

Objetivos: efetuar o levantamento georreferenciado das áreas onde se registem
evidências de regeneração natural da vegetação potencial.; e acompanhamento e
descrição cuidada das intervenções previstas para a área em “Recuperação
Paisagística”.

-

Parâmetros a monitorizar: áreas com regeneração natural; modelação do terreno
realizada; elenco de espécies e porte (dimensões: altura e diâmetro à altura do
peito (DAP)/ Perímetro à altura do peito (PAP)); e avaliação do sucesso das ações
implementadas.

-

Locais de monitorização: áreas sujeitas à implementação do PARP (fases I, II e
III).

-

Técnicas e métodos de amostragem: levantamento de campo para identificação
das espécies e georreferenciação das áreas de regeneração; registo fotográfico
cuidado e suficientemente ilustrativo da atual situação, devidamente comentado;
e cartografia onde constem as curvas de nível e cotas altimétricas a par da
apresentação de perfis/ cortes.

-

Frequência de amostragem: após a conclusão de cada uma das fase; e/ou de 5
em 5 anos.
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-

Medidas de gestão ambiental a implementar: preservar as áreas de regeneração
natural. Caso a vegetação não apresente a evolução pretendida, apresentar
medidas corretivas.

-

Relatórios de monitorização: Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
8.20. Efetuar uma descrição cuidada das intervenções previstas para a área em
“Recuperação Paisagística”. A descrição deve abordar a modelação do terreno
proposta com recurso a cartografia onde constem as curvas de nível e cotas
altimétricas propostas implementar, a par da apresentação de perfis/ cortes,
assim como o elenco de espécies e portes (dimensões: altura e Diâmetro à altura
do peito (DAP)/ Perímetro à altura do peito (PAP) a considerar assim como a
descrição do sucesso das ações implementadas. A descrição deve fazer-se
acompanhar de um registo fotográfico cuidado e suficientemente ilustrativo da
atual situação, devidamente comentado. Importa referir que a “Colocação de
vedação de proteção em todo o perímetro das áreas extrativas” e a “Colocação
da sinalização nas entradas das áreas extrativas e ao longo do perímetro” não se
constituem, nunca, como medidas de minimização no âmbito da recuperação
paisagística pelo que as mesmas não devem ser consideradas nesta perspetiva.

Esta medida foi integrada no Plano de monitorização para a paisagem apresentado no
ponto anterior (8.19) e no capítulo 8 do novo RS.

9. Sistemas Ecológicos
9.1. Rever o objetivo ambiental que deverá considerar “a preservação da
biodiversidade e dos biótopos/ habitats com particular relevância para as
espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista.”
Foi considerado como objetivo ambiental: a preservação da biodiversidade e dos
biótopos/ habitats com particular relevância para as espécies da flora e da fauna
raras ou com valor conservacionista.
Esta alteração do objetivo ambiental foi realizada no cap. 4.5.1 do novo RS.
9.2. Redefinir, das ações com impacte, os impactes correspondentes, revendo a
descrição apresentada em consonância com a lista de espécies identificadas no
anexo IV e em coerência com a informação constante nos anexos Il e Ill no que se
refere aos documentos apensos aos protocolos celebrados com associações e
juntas de freguesia. Este entendimento fundamenta-se no facto de o EIA
considerar para elementos afins, como por exemplo, para o tipo de ocupação do
solo com coberto florestal, ações com impacte negligenciável no âmbito dos
sistemas ecológicos mas, para as mesmas ações e tipo de ocupação, com impacte
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negativo de média significância na paisagem e no solo, o que não se afigura
coerente.
A classificação dos impactes está relacionada com os objetivos ambientais definidos
para cada fator e a escala de análise definida. Assim, considerou-se que dado os
biótopos existentes na área de estudo, não serão afetadas diretamente espécies da
flora nem da fauna com estatuto de proteção, pelo que é cumprido o objetivo
ambiental definido.
A metodologia para a determinação da significância do impacte encontra-se no
ponto 5.1 do RS.
9.3. Reavaliar o potencial das lagoas na fase de exploração e após recuperação
para fomento da fauna em geral, e da piscícola e de anfíbios e répteis, em
particular.
Tal como referido no RS “A presença das lagoas e das áreas florestais, apesar de ser
um meio criado artificialmente, traduzir-se-á na presença de um mosaico favorável a
um maior número de espécies vegetais, favorecendo também o meio faunístico,
nomeadamente a avifauna e a herpetofauna, tal como registado a norte do núcleo de
exploração, onde ocorrem lagoas integradas num projeto de pesca desportiva (ver
Anexo III)”.
Mais se acrescenta que as zonas húmidas são áreas favoráveis para a biodiversidade
do local.

10. Ordenamento do Território
10.1. Efetuar a avaliação de impactes para este descritor e prever medidas de
minimização, se necessário.
A avaliação dos impactes do projeto no Ordenamento do Território é apresentada ao
longo do Capítulo 6 do RS, através da verificação da conformidade do projeto em
análise com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor e com as servidões
administrativas e restrições de utilidade pública (SRUP) presentes no núcleo de
exploração (área do projeto).
Esta análise mostrou que o impacte do projeto no Ordenamento do Território prevêse que seja negligenciável, uma vez que não existe incompatibilidade entre os IGT em
vigor e o desenvolvimento do projeto, nem existem SRUP abrangidas pelo núcleo de
exploração que interditem o desenvolvimento do projeto.
Detetou-se, contudo, a presença de faixas do domínio publico hídrico, de acordo com
as Cartas Militares à escala 1:25.000 do IGeoE, sendo necessário solicitar a respetiva
licença para utilização do Domínio Público Hídrico à APA/ARH-Norte.
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Parte do núcleo de exploração encontra-se também abrangido por áreas de RAN, ainda
que já intervencionadas pela atividade extrativa, além de se tratar de uma área
considerada com aptidão agrícola marginal (ver ponto 4.4.3 do RS), em que a presença
da atividade extrativa e a floresta de produção têm vindo a degradar o solo e a
diminuir a sua aptidão agrícola. Face à presença da RAN, a exploração de recursos
geológicos está sujeita a parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da Reserva
Agrícola Nacional do Norte.
Assim, não se justifica a recomendação de medidas de minimização, apenas a
necessidade de instruir os procedimentos administrativos junto da APA/ARH-Norte e
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte.
10.2. Apresentando-se um parecer do Município de Viana do Castelo de 2018,
através do qual se pretendeu esclarecer a coincidência de Espaços Florestais de
Proteção (Ordenamento) com a delimitação de Recursos Geológicos - Concessão/
Exploração (Condicionantes) e “esclarecer eventual prevalência, indicando o
Mota Mineral que “…no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
(PARP) em fase de elaboração, será prevista a reflorestação de toda esta área nos
trabalhos de recuperação paisagística.”, afirmando a Câmara Municipal que “O
pedido não vem instruído com quaisquer plantas de localização identificando
áreas específicas”, apresentar cartografia das Plantas de Ordenamento dos
concelhos abrangidos com a sobreposição da proposta de PARP e indicar as áreas
resultantes desse projeto em função das categorias previstas na qualificação de
solo desses planos.
As cartas solicitadas encontram-se no Anexo VII do presente documento. Para
facilidade de análise comparativa com as Plantas de Ordenamento, associou-se a
informação constante do PARP em duas tipologias de usos:
-

Uso florestal, onde se inserem as áreas objeto de aterro e plantação de árvores
(Pinus pinaster, Quercus robur e Fraxinus angustifolia), bem como a sementeira 1
(corredor de proteção das linhas elétricas) e a sementeira 2 (taludes das zonas de
extração A, E D, áreas adjacentes aos caminhos e/ou à faixa de manutenção da
vegetação existente).

-

Plano de água e vegetação associada, onde se inserem as lagoas e a sementeira 3
(zonas de taludes que descem para o nível da água das lagoas).

Considerou-se que a área de “vegetação a preservar” constitui a manutenção do uso
atual (vegetação espontânea), não tendo sido representada na sobreposição com as
Plantas de Ordenamento. A “sebe de loureiro”, por constituir uma estrutura linear
viva, também não representa uma alteração de uso.
Assim, verifica-se a sobreposição contabilizada no Quadro 1.
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Quadro 1 – Sobreposição dos usos propostos no PARP com as Plantas de Ordenamento de Barcelos e
de Viana do Castelo.

Categorias de uso definidas nos
PDM

Barcelos

Viana do
Castelo

PARP

Núcleo de
exploração

Plano de água e
vegetação associada

Uso Florestal

Área (ha)

Área (ha)

% (*)

Área (ha)

% (*)

Espaço Agrícola de
Produção

11,6

7,15

61,6

1,41

12,2

Espaço Florestal de
Produção

33,1

20,82

62,9

6,81

20,6

Espaços Florestais
de Proteção

35,8

11,44

32,0

17,91

50,0

Espaços Naturais/
Galerias Ripícolas

5,3

1,96

37,0

2,83

53,4

Espaços de Uso
Múltiplo (UOPG 61)

19,7

2,18

11,1

14,91

75,7

Nota: (*) Relação entre a área da categoria dos PDM abrangida pelo núcleo de exploração e o uso proposto pelo PARP.

10.3. Indicando-se que a carta da REN de Barcelos consta no Anexo XI com a
designação de Carta 7, constata-se que esta corresponde apenas ao extrato da
planta de condicionantes, pelo que se solicita a apresentação do extrato da REN
de Barcelos em vigor (Portaria 34/2016, de 29 de fevereiro), sem alteração da
escala original, indicando neste o núcleo de exploração e concessões mineiras.
O extrato da carta da REN constitui a Carta 13 do Anexo VII do novo RS, sobre o qual
estão indicados o núcleo de exploração e as concessões mineiras.
O extrato da carta da REN foi disponibilizado pela CCDR-Norte no seguimento do
pedido de elementos (ver Anexo VII do presente documento).
10.4. Considerando as linhas elétricas que atravessam o núcleo de exploração e
as servidões inerentes e afirmando-se que o Plano de Lavra “…cumpre esta
servidão através da salvaguarda da zona de defesa estabelecida legalmente, para
além de uma faixa de 60 m em toda a extensão das linhas” e que a intervenção
de recuperação prevista no PARP se circunscreve a uma superfície diminuta nessa
zona, solicita-se que seja clarificado o uso respetivo nas diversas fases do EIA.
No Quadro 2 apresenta-se os tipos de uso de solo previsto no corredor de passagem
das linhas elétricas em cada uma das fases de lavra e respetivas áreas de ocupação.
Quadro 2 – Tipo de uso de solo em cada uma das fases de lavra.
Tipo de ocupação

Fase de lavra

Área de ocupação (m2)

Área de exploração

FASE I

6.413

FASE I

8.473

FASE II

6.413

FASE I, II e III

4.130

Área em recuperação paisagística
Área ocupada com depósitos de terras de cobertura
(Pargas)
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10.5. Relativamente ao articulado do PDM de Barcelos, nomeadamente o seu
artigo 26º, clarificar de que forma se dará cumprimento efetivo ao disposto no
seu nº 2, considerando as diversas fases do projeto.
O artigo 26º estabelece as normas regulamentares a respeitar em áreas identificadas
na Planta de Ordenamento II (Carta 6 do Anexo XI do RS) como Núcleos Tradicionais.
Esta delimitação não ocorre na área do projeto, pelo que o artigo 26º não é aplicável
ao projeto em análise.

10.6. Indicar a proveniência das terras a utilizar nos aterros necessários.
Os resíduos utilizados nos aterros são resíduos estéreis resultantes da atividade
extrativa e beneficiação e solos e rochas não contaminados provenientes da atividade
de construção na região. No Quadro 3.10 indica-se o respetivo código LER e
quantidades estimadas.
Quadro 3.10 - Resíduos estéreis utilizados nos vazios de escavação.
Resíduos estéreis

Lista Europeia de Resíduos
(LER)

Resíduos de extração de minérios
não metálicos

01 01 02

Rejeitados e outros resíduos,
resultantes da lavagem e limpeza de
minérios

01 04 12

Solos e rochas não contaminadas

17 05 04

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  15/10/2020

Quantidade
(t)

179.240

358.400

Pedido de Elementos Adicionais

46

C

Resumo Não Técnico
O Resumo Não Técnico deve ser reformulado de modo a ter em consideração e
refletir, sempre que pertinente, os elementos adicionais acima solicitados.
O novo RNT deve ter uma data atualizada.
Juntamente com o presente documento entrega-se uma nova versão do Resumo Não
Técnico, onde foram consideradas as alterações solicitadas.

Mota Mineral, Minerais Industriais S.A.  15/10/2020

Pedido de Elementos Adicionais

47

Anexo

I

Quadro resumo das respostas ao PEA
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No quadro que a seguir se apresenta é indicado onde se podem encontrar os elementos
no novo Relatório Síntese (versão outubro 2020).
Ponto

Localização no novo RS

A. ASPETOS GERAIS DO PROJETO
1. Plano de Lavra
1.1

-

1.2

-

2. Descrição do projeto
2.1

-

2.2

Capítulo 3, Quadro 3.3

2.3

Capítulo 3, Quadro 3.3.1; Capítulo 5, página 5-5

2.4

Capítulo 3, Figura 3.10.2

2.5

Capítulo 3, Figura 3.8.2

2.6

Capítulo 8, página 8-9

2.7

-

2.8

Capítulo 3, página 3-45

2.9

-

2.10

Capítulo 3, páginas 3-46; 3-24; 3-49; Fotografias 3.14 e 3.26

B. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS
DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
3. Recursos hídricos
3.1

Capítulo 4, páginas 4-37 e 4-38; Quadro 4.11.1; Fotografia 4.2 e Anexo IV

3.2

Capítulo 4, Quadro 4.5.1, Figura 4.12; página 4-24

3.3

Capítulo 3, página 3-45 (correção do valor do consumo com base nos dados
de faturação)

3.4

Capítulo 3, página 3-46; Fotografia 3.21

3.5

Capítulo 3, pagina 3-46

3.6

Capítulo 3, pagina 3-46

3.7

Capítulo 3, página 3-47; Anexo IV

3.8

Capítulo 5, página 5-16

3.9

Capítulo 5, página 5-8

3.10

Capítulo 3, Figura 3.10.1

3.11

Capítulo 8, páginas 8-1 a 8-3

3.12

Capítulo 5, páginas 5-8 a 5-10; Quadros 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

3.13

-

4. Saúde Humana
4.1

Capítulo 1, páginas 1-5, 1-6; Capítulo 4, páginas 4-109 a 4-116; Capítulo 5,
páginas 5-53 a 5-55.

B. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS
DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
4.2

Capítulo 4, páginas 4-114 a 4-116; Capítulo 5, pontos 5.13.1 e 5.13.3

4.3

Capítulo 5, ponto 5.13.1

5. Socioeconomia
5.1

-

5.2

-

5.3

-

5.4

-

6. Solo e uso do solo
6.1

-

7. Solos contaminados e Resíduos
7.1

Capítulo 3, Quadro 3.11

7.2

Capítulo 3, Quadro 3.10

7.3

Capítulo 8, página 8-9

7.4

-

8. Paisagem
8.1

Capítulo 4, página 4-84; Carta 6 no Anexo VII

8.2

Capítulo 4, página 4-84; Quadros 4.22 e 4.22.1

8.3

Capítulo 4, página 4-85; Quadro 4.23

8.4

Capítulo 4, página 4-85

8.5

Capítulo 4, página 4-87

8.6

Capítulo 4, Quadro 4.25; Carta 7 do Anexo VII

8.7

Capítulo 4, página 4-74

8.8

Carta 8 no Anexo VII

8.9

Capítulo 4, Quadro 4.26

8.10

Capítulo 4, página 4-88

8.11

Capítulo 5, página 5-29

8.12

Capítulo 5, ponto 5.8.2, página 5-36

8.13

Capítulo 5, ponto 5.8.2, páginas 5-34 e 5-35; Quadro 5.11 e 5.12

8.14

Capítulo 5, ponto 5.8.2, páginas 5-32 e 5-33; Quadro 5.9.1, 5.9.2 e 5.9.3.

8.15

Capítulo 5, ponto 5.8.5, Carta 12 no Anexo VII

8.16

Capítulo 5, ponto 5.8.7

8.17

Capítulo 5, ponto 5.8.2, página 5-36

8.18

Capítulo 4, página 4-78 e 4-80

8.19

Capítulo 8, página 8-6

8.20

Capítulo 8, página 8-6

9. Sistemas Ecológicos
9.1

Capítulo 4, ponto 4.5.

9.2

-

9.3

-

10. Ordenamento do Território

B. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS
DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
10.1

Capítulo 6, ponto 6.6

10.2

-

10.3

Carta 13, Anexo XI

10.4

-

10.5

-

10.6

-

RNT (outubro 2020)

Anexo

II

Ficha de dados de segurança do
floculante
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FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
(RESUMO)

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: SIFLOC

MCS - FSP 02|01
Data: 06/08/2020

630

RISCOS

INCOMPATIBILIDADE
• Evitar ácidos fortes.
• Evitar álcalis ou bases fortes.

PRECAUÇÕES

MANUSEAMENTO/ARMAZENAGEM
Manuseamento:
• Manter os recipientes hermeticamente fechados.
• Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter
ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos
perigosos.
• Não comer nem beber durante o seu manuseamento,
lavando as mãos posteriormente com produtos de
limpeza.
Armazenagem:
• Temperatura mínima: 5ºC e temperatura máxima: 35ºC
• Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e
o contacto com alimentos.

PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS EM CASO DE FUGAS/DERRAMES

Contacto com os olhos:
• Enxaguar com água até à total eliminação do
produto. Em caso de mal-estar, solicitar assistência
médica, mostrando a FDS deste produto.
Contacto com a pele:
• Em caso de contacto, é recomendado limpar a zona
afectada com água abundante e com sabão neutro.
No caso de alterações na pele (ardor, vermelhidão,
erupções cutâneas, bolhas, etc.), consultar o
médico, apresentando esta Ficha de Dados de
Segurança.
Em caso de ingestão/aspiração:
• Em caso de ingestão de grandes quantidades, é
recomendado solicitar assistência médica.
Em caso de inalação:
• No caso de sintomas, deslocar o afetado para o ar
livre.

Precauções ambientais:
• Produto não classificado como perigoso para o meio
ambiente. Manter afastado dos esgotos, das águas
superficiais e subterrâneas.
Em caso de incêndio:
• Produto não inflamável, com baixo risco de incêndio
pelas características de inflamabilidade em condições
normais de armazenamento, manipulação e uso. No
caso da existência de combustão como consequência
de manipulação, armazenamento ou uso indevido, pode
ser utilizado qualquer tipo de agente extintor (pó ABC,
água, etc.).
• Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou
elementos de atuação.
• Em função da magnitude do incêndio, poderá ser
necessário o uso de roupa protectora completa e
equipamento de respiração autónomo.
Em caso de derrame:
• Varrer e recolher o produto com pás ou outros meios e
deitá-lo num recipiente para a sua reutilização
(preferencialmente) ou para a sua eliminação.

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

GESTÃO DE RESÍDUOS

Usar luvas de proteção contra riscos menores e
óculos
de
proteção
panorâmicos
contra
salpicos/projeções.
Usar máscara auto-filtrante para
partículas.

Varrer e recolher o produto com pás ou outros meios e
deitá-lo num recipiente para a sua reutilização
(preferencialmente) ou para a sua eliminação.
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Ficha de dados de segurança
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SIFLOC 630
X86240200
SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1
1.2

Identificador do produto: SIFLOC 630
X86240200
Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:
Usos pertinentes: Utilização no tratamento de águas residuais
Usos desaconselhados: Todos aqueles uso não especificados nesta epígrafe ou na subsecção 7.3

1.3

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

1.4

Cromogenia Units S.A.
Pol. Zona Franca (Sector E). C/ 40, nº 14 – 16
08040 Barcelona - Barcelona - Spain
Tel.: + 34 93 264 34 50 - Fax: + 34 93 422 60 14
cromogenia@cromogenia.com
www.cromogenia.com
Número de telefone de emergência: +34 93 264 34 50 (08:00 - 17:00h)

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
2.1

Classificação da substância ou mistura:
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
De acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP), este produto não é classificado como perigoso

2.2

Elementos do rótulo:
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
Nenhum

2.3

Outros perigos:
O produto não atende aos critérios PBT/mPmB

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
3.1

Substâncias:
Não aplicável

3.2

Misturas:
Descrição química: Polímero/s
Componentes:
Nenhuma das substâncias que constituem o produto se encontra acima dos valores fixados no Anexo II do Regulamento (EC)
nº1907/2006

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1

Descrição das medidas de primeiros socorros:
Consulte o médico em caso de mal-estar, apresentando esta Ficha de Dados de Segurança.
Por inalação:
No caso de sintomas, deslocar o afectado para o ar livre.
Por contacto com a pele:
Em caso de contacto, é recomendado limpar a zona afectada com água abundante e com sabão neutro. No caso de alterações
na pele (ardor, vermelhidão, erupções cutâneas, bolhas, etc.), consultar o médico, apresentando esta Ficha de Dados de
Segurança
Por contacto com os olhos:
Enxaguar com água até à total eliminação do produto. Em caso de mal-estar, solicitar assistência médica, mostrando a FDS deste
produto.
Por ingestão/aspiração:
Em caso de ingestão de grandes quantidades, é recomendado solicitar assistência médica.
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SECÇÃO
4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS (continuação)
Em caso de ingestão de grandes quantidades, é recomendado solicitar assistência médica.
4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11.

4.3

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:
Não relevante

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
5.1

Meios de extinção:

5.2

Produto não inflamável, com baixo risco de incêndio pelas características de inflamabilidade em condições normais de
armazenamento, manipulação e uso. No caso da existência de combustão como consequência de manipulação, armazenamento
ou uso indevido, pode ser utilizado qualquer tipo de agente extintor (pó ABC, água, etc.).
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

5.3

Devido às suas características de inflamabilidade, o produto não apresenta risco de incêndio em condições normais de
armazenamento, manuseamento e utilização.
Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:
Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração
autónomo. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil,
etc.) conforme a Directiva 89/654/EC.
Disposições adicionais:
Actuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a actuação perante acidentes e outras
emergências. Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de
produtos susceptíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos
produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
6.1

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:

6.2

Varrer e recolher o produto com pás ou outros meios e deitá-lo num recipiente para a sua reutilização (preferencialmente) ou
para a sua eliminação.
Precauções a nível ambiental:

6.3

Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e
subterrâneas
Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recomenda-se:

6.4

Varrer e recolher o produto com pás ou outros meios e deitá-lo num recipiente para a sua reutilização (preferencialmente) ou
para a sua eliminação.
Remissão para outras secções:
Veja as seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
7.1

Precauções para um manuseamento seguro:
A.- Precauções para a manipulação segura
Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados.
Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros (epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do
recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.
B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões.
Devido às suas características de inflamabilidade, o produto não apresenta risco de incêndio em condições normais de
armazenamento, manuseamento e utilização.
C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.
Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.
D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.
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SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuação)
Não é necessário tomar medidas especiais para prevenir riscos ambientais. Para mais informação, ver epígrafe 6.2.
7.2

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de armazenamento
Temperatura mínima:

5 ºC

Temperatura máxima:

35 ºC

B.- Condições gerais de armazenamento.

7.3

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional, ver epígrafe
10.5
Utilização(ões) final(is) específica(s):
Excepto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste
produto.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
8.1

Parâmetros de controlo:
Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei n.º
24/2012 e Norma Portuguesa NP 1796-2014):
Não existem valores limites ambientais para as substâncias que constituem o produto.
DNEL (Trabalhadores):
Não relevante
DNEL (População):
Não relevante
PNEC:

8.2

Não relevante
Controlo da exposição:
A.- Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho
Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de protecção individuais básicos, com o
correspondente marcação CE. Para mais informações sobre os equipamentos de protecção individual (armazenamento,
utilização, limpeza, manutenção, classe de protecção,…) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As
indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de protecção para o produto diluído podem variar
em função do seu grau de diluição, uso, método de aplicação, etc. Para determinar o cumprimento de instalação de duches
de emergência e/ou lava-olhos nos armazens deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de
produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver epígrafe 7.1 e 7.2.
Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementaçãopor parte dos serviços de
prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.
B.- Protecção respiratória:
Pictograma

PPE

Marcação

Máscara auto-filtrante para
partículas

Normas ECN

Observações

EN 149:2001+A1:2009

Substituir quando sentir um aumento da resistência
à respiração.

Uso obrigatório de
máscara

C.- Protecção específica das mãos.
Pictograma

PPE

Marcação

Normas ECN

Observações
Substituir as luvas perante qualquer indício de
deterioração. Para períodos de exposição
prolongados ao produto para utilizadores
profissionais/industriais torna-se recomendável a
utilização de luvas CE III, de acordo com as normas
EN 420 e EN 374

Luvas de proteção contra
riscos menores
Protecção obrigatória
das mãos

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de
antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.
D.- Protecção ocular e facial
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SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)
Pictograma

PPE

Marcação

Óculos panorâmicos contra
salpicos/projeções

Normas ECN

Observações

EN 166:2001
EN ISO 4007:2012

Limpar diariamente e desinfectar periodicamente
de acordo com as instruções do fabricante.
Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de
salpicos.

Protecção obrigatória
da cara

E.- Protecção corporal
Pictograma

PPE

Marcação

Normas ECN

Observações

Roupa de trabalho

Substituir perante qualquer indício de deterioração.
Para períodos de exposição prolongados ao produto
por utilizadores profissionais/industriais é
recomendável CE III, de acordo com as normas EN
ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1995

Calçado de trabalho antiderrapante

Substituir perante qualquer indício de deterioração.
Para períodos de exposição prolongados ao produto
por utilizadores profissionais/industriais é
recomendável CE III, de acordo com as normas EN
ISO 20345 e EN 13832-1

EN ISO 20347:2012

F.- Medidas complementares de emergência
Não é necessário tomar medidas complementares de emergência.
Controlos de exposição do meio ambiente:
Em virtude da legislação comunitária de protecção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da
sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional, ver epígrafe 7.1.D
Compostos orgânicos voláteis:
Em aplicação do Decreto-Lei n° 127/2013 (Directiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes características:
C.O.V. (Fornecimento):

0 % peso

Densidade de C.O.V. a 20 ºC: 0 kg/m³ (0 g/L)
Número de carbonos médio:

Não relevante

Peso molecular médio:

Não relevante

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
9.1

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:
Para obter informações completas ver a ficha técnica do produto.
Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC:

Sólido

Aspecto:

Em Pó

Cor:

Branco

Odor:

Inodoro

Limiar olfativo:

Não relevante *

Volatilidade:
Temperatura de ebulição à pressão atmosférica:

Não relevante *

Pressão de vapor a 20 ºC:

Não relevante *

Pressão de vapor a 50 ºC:

Não relevante *

Taxa de evaporação a 20 ºC:

Não relevante *

Caracterização do produto:
Densidade a 20 ºC:

Não relevante *

Densidade relativa a 20 ºC:

Não relevante *

Viscosidade dinâmica a 20 ºC:

Não relevante *

Viscosidade cinemática a 20 ºC:

Não relevante *

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque não é aplicável devido a natureza e perigo do produto
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SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS (continuação)
Viscosidade cinemática a 40 ºC:

Não relevante *

Concentração:

Não relevante *

pH:

Não relevante *

Densidade do vapor a 20 ºC:

Não relevante *

Coeficiente de partição n-octanol/água:

Não relevante *

Solubilidade em água a 20 ºC:

Não relevante *

Propriedade de solubilidade:

Solúvel em água

Temperatura de decomposição:

Não relevante *

Ponto de fusão/ponto de congelação:

Não relevante *

Propriedades explosivas:

Não relevante *

Propriedades comburentes:

Não relevante *

Inflamabilidade:
Temperatura de inflamação:

Não aplicável

Inflamabilidade (sólido, gás):

Não relevante *

Temperatura de auto-ignição:

Não relevante *

Limite de inflamabilidade inferior:

Não relevante *

Limite de inflamabilidade superior:

Não relevante *

Explosividade:

9.2

Limite inferior de explosividade:

Não relevante *

Limite superior de explosividade:

Não relevante *

Outras informações:
Tensão superficial a 20 ºC:

Não relevante *

Índice de refracção:

Não relevante *

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque não é aplicável devido a natureza e perigo do produto

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reactividade:
Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de produtos químicos.
10.2 Estabilidade química:
Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.
10.3 Possibilidade de reações perigosas:
Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.
10.4 Condições a evitar:
Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:
Choque e fricção

Contacto com o ar

Aquecimento

Luz Solar

Humidade

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Ácidos

Água

Matérias comburentes

Matérias combustíveis

Outros

Evitar ácidos fortes

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Evitar alcalis ou bases fortes

10.5 Materiais incompatíveis:

10.6 Produtos de decomposição perigosos:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposição especificamente. Dependendo das condições de
decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
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SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (continuação)
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:
DL50 oral > 2000 mg/kg
Efeitos perigosos para a saúde:
Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição
ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:
A- Ingestão (efeito agudo):
- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
- Corrosividade/Irritação: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
B- Inalação (efeito agudo):
- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
- Corrosividade/Irritação: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):
- Contato com a pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
- Contato com os olhos: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):
- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
IARC: Não relevante
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
- Toxicidade pela reprodução: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
E- Efeitos de sensibilização:
- Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
- Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de
classificação não são preenchidos
- Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
H- Perigo de aspiração:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Outras informações:
Não relevante
Informação toxicológica específica das substâncias:
Não disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas
12.1 Toxicidade:
Não disponível
12.2 Persistência e degradabilidade:
Não disponível
12.3 Potencial de bioacumulação:
Não disponível
12.4 Mobilidade no solo:
Não disponível
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:
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SECÇÃO
12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA (continuação)
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:
O produto não atende aos critérios PBT/mPmB
12.6 Outros efeitos adversos:
Não descritos

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento de resíduos:
Código
16 05 09

Descrição

Tipo de resíduo (Regulamento (UE)
n. °1357/2014)

produtos químicos fora de uso não abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

Não perigoso

Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014):
Não relevante
Gestão do resíduo (eliminação e valorização):
Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2
(Directiva 2008/98/CE, Decreto-Lei nº 73/2011). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso
da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso
contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.
Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:
De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais
relacionadas com a gestão de resíduos.
Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014
Legislação nacional: Decreto-Lei nº 73/2011

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto não é regulamentado para transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:
Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Não relevante
Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante
Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substâncias que esgotam a camada de ozono: Não relevante
Artigo 95, Regulamento (UE) Nº 528/2012: Não relevante
REGULAMENTO (UE) N.o 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Não relevante
Seveso III:
Não relevante
Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH,
etc...):
Não relevante
Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:
É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de
riscos das circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o
manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.
Outras legislações:
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Ficha de dados de segurança
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE
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SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (continuação)
Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem
e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento
(CE) n.º 1907/2006.
Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação,
autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.
Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos
perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e do
Conselho.
Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L. n.º 206-A/2012 de 31 de Agosto, pelo D.L. n.º 19-A/2014 de 7 de
Fevereiro e pelo D.L. n.º 246-A/2015 de 21 de Outubro que regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias
perigosas.
Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra
os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE,
da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009.
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe
a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à
alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, pelo DecretoLei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo pelo Decreto-Lei n.º 17372015, de 25 de agosto.
Portaria n.º 209/2004 - Lista Europeia de Resíduos
15.2 Avaliação da segurança química:
O fornecedor não realizou avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES
Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:
Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de
Dados de Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (Regulamento (UE) Nº 2015/830)
Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:
Não relevante
Textos das frases contempladas na seção 3:
As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes
individuais que aparecem na secção 3
Regulamento nº1272/2008 (CLP):
Não relevante
Procedimento de classificação:
Não relevante
Conselhos relativos à formação:
Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do
produto.
Principais fontes de literatura:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas e acrónimos:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE Emissão: 24-10-2013

Revisão: 14-11-2018

Versão: 2 (substitui 1)
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Ficha de dados de segurança
conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/UE

SIFLOC 630
X86240200
SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES (continuação)
(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
(IMDG) Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional
(DQO) Demanda Química de oxigénio
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias
(BCF) Fator de bioconcentração
(DL50) Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
(CL50) Concentração letal para 50 % de uma população de teste
(EC50) Concentração efetiva para 50 % de uma população de teste
(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanol-água
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico
(CAS) Número CAS (Chemical Abstracts Service)
(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução
(DNEL) Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
(CE) Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)
(PBT) Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica
(PNEC) Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
(EPI) Equipamento de proteção individual
(STOT) Toxicidade para órgãos-alvo específicos
(mPmB) Persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável

As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não
constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes.Estas
informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à protecção da saúde
do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificação e teste processual de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter acesso às
informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.

FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Emissão: 24-10-2013

Revisão: 14-11-2018

Versão: 2 (substitui 1)
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III PCB dos óleos dos transformadores
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III

Relatório de Ensaio nº RAP00001244
Amostra nº 1244/18

Data de recepção:
Data dos ensaios:
Data de emissão:

Cliente:

Electro Marão, Unipessoal, Lda

Pessoa de Contacto: Sr. Pedro Afonso
Email: electromarao@hotmail.com

Morada:

Rua do Alto
Nº 1032
Vila Meã
5000-731 São Tomé do Castelo
MOTAMINERAL - Minerais Industriais, S.A.

Proprietário:

14-09-2018
11-10-2018
11-10-2018

Dados do Equipamento
Nº Série: 12935
Fabricante: Efacec
Localização: Alvarães
Ref. do Cliente:

AT/BT(kV):
Conservador: Não
Massa de Óleo (kg): 500
Massa Total (kg): 2420

Potência (KVA): 1000
Ano de Fabrico: 1991

Aéreo: Não
Acessibilidade:

Dados de Amostragem
Data da recolha: 10/09/2018
Recolha efectuada por: Cliente / Pedro Afonso
Ponto de Amostragem: Válvula Inferior

Ensaio

Temp. da Amostra (ºC): 30
Temp. do óleo do Transformador (ºC):
Temp. Ambiente (ºC): 26

Norma

Limites

Análise Anterior Análise Actual
11-10-2018

Despistagem de PCB
Cor

US EPA SW-846
Método 9079 (ClorN-Oil 50)

-

-

ISO 2049

-

-

L1,0

Negativo

Aspeto

CEI 60296

-

-

Límpido com
sedimentos e com
matéria suspensa

Teor de Água (ppm)

CEI 60814

< 40

-

14,9

Tensão Disruptiva (kV)

CEI 60156

> 30

-

96,6

Fator de Dissipação Dielétrica (Tg Delta)

CEI 60247

< 0,5

-

0,0010

Índice de Acidez (mgKOH/g óleo)

CEI 62021

< 0,3

-

0,01

Os resultados contidos neste Relatório, referem-se apenas à amostra nele identificada.
O ensaio assinalado com ‡ foi subcontratado.
Ambicare Industrial, S.A.
Parque Industrial da Mitrena, Lote 75
2910-738 Setúbal

Tel.: (+351) 265 719 830
Fax: (+351) 265 719 831
laboratorio@ambicare.com
www.ambicare.com
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Relatório de Ensaio nº RAP00001244
Amostra nº 1244/18

Data de recepção:
Data dos ensaios:
Data de emissão:

14-09-2018
11-10-2018
11-10-2018

Interpretações
O ensaio de despistagem de PCB/Cloro efetuado segundo a Norma EPA SW-846 Método 9079 à amostra de óleo
mineral isolante foi Negativo ([Cloro] < 50 ppm), o que significa que a concentração de PCB no óleo mineral
isolante é inferior a 50 mg/Kg. De acordo com o Decreto-Lei n.º 277/99 de 23 de Julho este óleo mineral isolante
encontra-se “Livre de PCB”.

Os resultados obtidos nos ensaios realizados à amostra de óleo mineral isolante do equipamento acima
indicado obedecem às especificações da Norma CEI 60422 para óleos em serviço, o que indica que o óleo
mineral isolante do equipamento se encontra em boas condições de serviço.

Recomendações
Em virtude dos resultados obtidos pelos ensaios efetuados, recomendamos o seguinte:
· Efetuar novos ensaios ao óleo do equipamento acima indicado dentro de três anos.

Rita Escolástico

Os resultados contidos neste Relatório, referem-se apenas à amostra nele identificada.
O ensaio assinalado com ‡ foi subcontratado.
Ambicare Industrial, S.A.
Parque Industrial da Mitrena, Lote 75
2910-738 Setúbal

Tel.: (+351) 265 719 830
Fax: (+351) 265 719 831
laboratorio@ambicare.com
www.ambicare.com
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CERTIFICADO
Nº 583/18

Regras de utilização:
1º Imprimir a cores
2º Recortar ou dobrar o certificado
pelas guias
3º Colocar o certificado numa bolsa
transparente (p. ex. uma mica)
4º Afixar no equipamento bem como

Certificamos que, com base na análise da amostra utilizada,
o fluido dieléctrico desta unidade / equipamento contém
menos de 50 ppm de PCB - Bifenilospoliclorados, sendo por
isso considerado LIVRE DE PCB, de acordo com o DecretoLei nº 277/99 de 23 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº
72/2007 de 27 de Março.
MÉTODO UTILIZADO:
NORMA CEI 61619
EPA 600/4-81-045
EPA SW-846 MÉTODO 9079





nas portas das instalações em que

AMBICARE INDUSTRIAL, S.A.

o equipamento se encontre.

Equip. ID.: EFACEC 12935
Data da análise: 28 / SETEMBRO / 2018 .
Assinatura:


MD-LAB-19

CERTIFICADO

.

Registo fotográfico dos poços
IV inventariados

Anexo

Figura 1 – Localização dos poços detetados no trabalho de campo de 16-0-2020..
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Fatura de água
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VI Limpeza da fossa
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ESTADO Concluída (certificado de receção)

CÓDIGO DOCUMENTO
CÓDIGO VERIFICAÇÃO

PT20200525224679
19c9a4d592c82c07

e-GAR

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a
'https://siliamb.apambiente.pt' e no link 'Consultar
Documentos',indique o código do documento e de verificação
apresentados.

GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

PRODUTOR/DETENTOR
NIF/NIPC

500297231

ORGANIZAÇÃO

Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

ESTABELECIMENTO

motamineral - alvarães (APA00039163)

MORADA

apartado 8 alvarães

LOCALIDADE

ALVARÃES

CÓDIGO POSTAL

4905-200

CONCELHO

Viana do Castelo

NOTA DE VALIDAÇÃO

Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

RESÍDUO
DADOS ORIGINAIS

DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

DESIGNAÇÃO

Resíduos de limpeza de esgotos

Resíduos de limpeza de esgotos

QUANTIDADE (KG)

7940,0 (sete toneladas e novecentos e quarenta quilos)

7940,0 (sete toneladas e novecentos e quarenta quilos)

CÓDIGO LER

200306 - Resíduos da limpeza de esgotos

200306 - Resíduos da limpeza de esgotos

OPERAÇÃO

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do
armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do
armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

TRANSPORTADOR
N.º ORDEM

NIF/NIPC

ORGANIZAÇÃO

MATRÍCULA

DATA INÍCIO TRANSPORTE

HORA INÍCIO TRANSPORTE

1

504597043

Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda.

77-PM-71

2020/05/25

16:40

OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS
NIF/NIPC

504597043

ORGANIZAÇÃO

Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda.

ESTABELECIMENTO

Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda.- Meadela (APA00719003)

MORADA

Polo Industrial da Meadela

LOCALIDADE

Viana do Castelo

CÓDIGO POSTAL

4900-021

CONCELHO

Viana do Castelo

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG.
1/1

Anexo

VII Ordenamento do território
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smarques@recurso.com.pt
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Fernanda Neves <fernanda.neves@ccdr-n.pt>
9 de setembro de 2020 10:19
smarques@recurso.com.pt
Jose Cangueiro; Lucia Reis
Carta da REN do concelho de Barcelos - EIA do projeto integrado de duas
Concessões Mineiras (ref<CR_14988/2020>)
Quadrícula 10 000.pdf; 54-2.pdf

Anexos:

Ex.ma Senhora,
Junto remetemos um ficheiro com a quadrícula da Carta da REN de Barcelos, bem como o pdf relativo à folha 54-2.
Mais informamos que a CCDRN não possui, neste momento, ficheiros raster georreferenciados desta REN razão pela
qual não se encontra disponível no website da CCDRN.
Caso necessitem da folha 55-1, agradecemos que voltem a contactar.
COM OS MELHORES CUMPRIMENTOS
FERNANDA NEVES
TÉCNICA SUPERIOR (GEÓGRAFA)
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal
TEL +351 22 608 63 00  FAX +351 607 30 41

www.ccdr-n.pt  www.novonorte.qren.pt
AVISO LEGAL

De: smarques@recurso.com.pt [mailto:smarques@recurso.com.pt]
Enviada: 2 de setembro de 2020 14:26
Para: Lucia Reis <lucia.reis@ccdr-n.pt>
Cc: Geral | CCDR-Norte <geral@ccdr-n.pt>; calmeida@recurso.com.pt
Assunto: Carta da REN do concelho de Barcelos - EIA do projeto integrado de duas Concessões Mineiras
Importância: Alta
Exma. Sr.ª Diretora Dra. Cristina Guimarães,
A firma RECURSO, Lda. encontra-se a elaborar o Estudo de Impacte Ambiental do projeto de Ampliação e Fusão dos Núcleos de
Exploração Integrados nas Concessões Mineiras C37 (Bouça da Guelha) e C49 (Alvarães).
Este projeto localiza-se nas freguesias de Alvarães, Vila de Punhe e União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, no concelho
de Viana do Castelo, e na freguesia de Fragoso no concelho de Barcelos (ver localização no mapa em anexo).
Tendo em vista a resposta ao Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA, vimos pelo presente
solicitar o extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Barcelos, aprovada pela Portaria n.º 34/2016, de
29 de fevereiro. Segue em anexo o enquadramento do extrato solicitado em formato shapefile no sistema de coordenadas PTTM06/ETRS89.
Mais se informa que esta carta não se encontra disponível nas plataformas on-line oficiais, tal como mostra o exemplo seguinte:

1

