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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do projeto e da fase em que se encontra 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem por base o Projeto de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano”, adiante designado Mina 

“Romano”, atribuída por Concessão a 28 de março de 2019 à Lusorecursos Portugal Lithium S.A., 

e com o número de cadastro C-152, correspondendo-lhe uma área de 825,4 hectares, bem as 

infraestruturas previstas como componentes auxiliares. 

O presente EIA é apresentado em fase de Estudo Prévio do Projeto, permitindo que qualquer 

sugestão que venha a ser feita pela tutela possa ainda ser incluída no Projeto de Execução. 

O projeto encontra-se localizado na Região Norte, na sub-região do Alto-Tâmega (NUTS III), 

distrito de Vila Real, concelho de Montalegre, freguesias de Morgade e de Sarraquinhos (vide 

Carta I – Localização geográfica da área de Concessão). 

O Projeto de Exploração de Depósitos Minerais “Romano” pretende despertar para uma nova 

era na valorização dos recursos naturais em Portugal e a economia circular, apresentando-se 

como um projeto de interesse nacional e mundial, que promoverá a região transfronteiriça do 

Norte de Portugal e a Galiza, bem como o país, colocando-o no ranking mundial das reservas e 

produção de lítio.  

O Projeto tem como principal objetivo a produção de um composto químico inorgânico, 

denominado de hidróxido de lítio mono-hidratado - LiOH.H2O ultrapuro, a partir de 

concentrados minerais de petalite (mineral de lítio predominante no jazigo mineral “Romano”) 

para as indústrias de produção de células de baterias de ião lítio e de armazenamento 

energético. 

Em Portugal, o lítio ocorre em pegmatitos que possuem uma ou várias das seguintes fases 

minerais: espodumena, petalite, lepidolite e montebrasite-ambligonite. Segundo Martins et al. 

(2011), na região onde se pretende implementar a presente exploração mineira ocorre o Campo 

aplitopegmatítico litinífero do Barroso-Alvão. As concentrações de lítio encontradas em 

concessões mineiras na região do Barroso não representam apenas matéria-prima mineral para 

a indústria cerâmica e vidreira, sendo possíveis fontes de carbonato e hidróxido de lítio para as 

indústrias química e energética (e.g. baterias).  
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Os concentrados minerais de petalite são passíveis de serem obtidos através da extração e 

beneficiação de rochas de afinidade granítica denominadas de aplitopegmatitos LCT (Lítio-Césio-

Tântalo). A petalite, a par da espodumena e da lepidolite, é considerada como uma das 

principais fontes de lítio “hard-rock” para o futuro da “economia verde” (BGS, 2016). 

É ainda de referir que estes aplitopegmatitos têm associados outros minerais com elementos 

raros, tais como berílio, cassiterite e columbo-tantalite, passíveis de serem também 

aproveitados. 

Objetiva-se ainda o aproveitamento de subprodutos/rejeitados e de recursos de qualidade 

inferior, constituindo simultaneamente uma oportunidade e uma exigência para alcançar uma 

exploração sustentável e amiga do ambiente.  

Para além da área concessionada de onde serão extraídos os recursos minerais de natureza 

aplitopegmatítica que albergam importantes quantidades de petalite, a Lusorecursos prevê a 

construção de um Complexo de Anexos Mineiros, constituído por um concentrador (para 

petalite, cassiterite, misturas quartzo-feldspáticos com minerais de lítio acessórios e 

possivelmente columbo-tantalite) e por uma unidade hidrometalúrgica para a calcinação (ou 

pirometalurgia) e transformação química dos concentrados de petalite em LiOH.H2O “battery 

grade” (hidrometalurgia). Estão ainda previstos outros projetos associados, tal como uma 

unidade de cerâmica para transformação de feldspatos e quartzo em placas cerâmicas, 

aproveitando-se assim outros recursos explorados, uma unidade de reciclagem de baterias e 

uma central de biomassa para ajudar a satisfazer as necessidades energéticas do projeto que 

utilizará lamas e recursos florestais, incluídas no âmbito deste estudo. 

Para o efeito, todo o processo extrativo e de transformação na Exploração de Depósitos Minerais 

“Romano” (inserida no Bloco A da concessão e no Complexo de Anexos Mineiros) tem sido 

planeado pela Lusorecursos tendo em consideração uma efetiva responsabilidade ambiental e 

social, numa lógica de compensação territorial, sustentabilidade e de economia circular. 

 

1.2 Identificação do proponente 

A entidade proponente do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Exploração de Depósitos 

Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” é a Lusorecursos Portugal Lithium S.A., com 

sede na Rua Direita, nº 30, 5470-251 Montalegre, do Distrito de Vila Real, Concelho de 

Montalegre, Freguesia de Montalegre e com o NIF: 515393347. 
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1.3 Identificação da entidade licenciadora 

Este projeto tem como entidade responsável pelo licenciamento a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), condicionada à Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto. 

 

1.4 Identificação da autoridade de AIA 

A autoridade de AIA do Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 

Associados “Romano” é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

 

1.5 Enquadramento legal do Estudo de Impacte Ambiental 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se consagrada, enquanto princípio, no artigo 

18º da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril). 

O atual regime jurídico de AIA (RJAIA) encontra-se instituído pelo Decreto - Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015 de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e alterado e republicado pelo 

Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa 

à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

O decreto-lei n.º 151-B/2013 reflete também os compromissos assumidos pelo Governo 

Português no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 

Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo decreto n.º 59/99, de 17 de dezembro. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da 

alínea a), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado no n.º 18, do Anexo I, 

onde se menciona “Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 ha ou extração de 

turfa numa área superior a 150 ha”. O projeto em causa encontra-se também sujeito a AIA nos 

termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado 

no n.º 2, alínea e), do Anexo II, onde se menciona “Instalações industriais de superfície para a 

extração e tratamento de hulha, petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos”.  
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O regime jurídico de AIA é ainda abrangido por um conjunto de outros diplomas regulamentares, 

nomeadamente: 

• Portaria n.º 172/2014 de 5 de setembro, que estabelece a composição, o modo de 

funcionamento e as atribuições do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte 

Ambiental; 

• Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017 de 17 de 

janeiro, que fixa os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador de 

pós-avaliação de projetos sujeitos a AIA; 

• Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro que define o valor das taxas a cobrar no âmbito 

do processo de AIA; 

• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro que estabelece os requisitos e normas técnicas 

aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA e 

o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

• Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro, que estabelecem os 

elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de 

Licenciamento Único de Ambiente (LUA), para a atividade pecuária e para as atividades 

industriais ou similares a industriais (operações de gestão de resíduos e centrais 

termoelétricas, exceto centrais solares), respetivamente. 

Assim, e porque o proponente pretende implementar o referido Projeto, apresenta para efeitos 

de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o presente Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) referente ao Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 

Associados “Romano”. 

 

1.6 Elaboração do EIA 

1.6.1 Identificação da equipa técnica responsável pela elaboração do EIA 

O presente EIA foi elaborado por várias entidades, contando ainda com a colaboração individual 

de diversos especialistas. 

Os trabalhos de campo para caracterização da situação atual do ambiente foram coordenados 

pela Mesocosmo, Lda., empresa de consultoria ambiental, com sede em Espinho, na Rua 15, Nº 

941, 4500-237 Espinho, Aveiro sendo que também contou com a colaboração individual de 

especialistas para cada fator avaliado. 
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Os relatórios de ensaio da Qualidade do Ar (PM10), Ruído e Águas Superficiais foram elaborados 

pela empresa Monitar, encontrando-se anexos ao presente estudo, cujos dados foram 

posteriormente tratados pela Mesocosmo, Lda. 

A elaboração do EIA contou ainda com a colaboração da empresa LRB – Investimentos e 

Consultoria, Lda. 

A elaboração do EIA teve ainda por base vários estudos desenvolvidos pela Lusorecursos e 

outras entidades que com ela colaboraram para a elaboração do Projeto. 

A composição da equipa técnica multidisciplinar executora do presente EIA e as 

responsabilidades individuais de cada elemento da equipa, para os diversos fatores ambientais 

avaliados, encontram-se descriminadas na (Tabela 1). 

Tabela 1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA. 

Fator 
ambiental 

Nome Qualificação profissional Função 

COORDENAÇÃO E ESTRUTURA GERAL 

Coordenação 

José Vingada 
Licenciado em Biologia 
Mestre em Ecologia Animal 
Doutor em Ciências Coordenação 

Geral e 
revisão Divaldo 

Rezende 

Licenciado em Agronomia 
Mestre em Recursos Rurais e Política 
Ambiental 
Doutor em Biologia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Descrição do 
Projeto 

Pedro Alves 
Licenciado em Engenharia do Ambiente 
Mestre em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente, ramo de remediação ambiental 

Realização 
do estudo 

Rita Pereira 
Licenciada em Ciências do Ambiente 
Pós-graduada em Gestão Ambiental 

Carla Gomes 
Licenciado em Engenharia do Ambiente 
Mestre em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente, ramo de remediação ambiental 

Sónia 
Fernandes 

Licenciada em Biologia-Geologia 
Mestre em Ordenamento e Valorização de 
Recursos Geológicos 
Mestre em Ciências e Tecnologias do 
Ambiente, ramo em riscos: avaliação e 
gestão ambiental 

Miguel Sousa Licenciado em Ciências do Ambiente 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Pedro Alves Licenciado em Engenharia do Ambiente 
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Fator 
ambiental 

Nome Qualificação profissional Função 

Ordenamento 
do Território 

Mestre em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente, ramo de remediação ambiental 

Realização 
do estudo 

Rita Pereira 
Licenciada em Ciências do Ambiente 
Pós-graduada em Gestão Ambiental 

Sónia 
Fernandes 

Licenciada em Biologia-Geologia 
Mestre em Ordenamento e Valorização de 
Recursos Geológicos 
Mestre em Ciências e Tecnologias do 
Ambiente, ramo em riscos: avaliação e 
gestão ambiental 

Miguel Sousa Licenciado em Ciências do Ambiente 

Paisagem Carina Marques Licenciada em Biologia 
Realização 
do estudo 

Solos e Uso do 
solo 

Marisa Ferreira 
Licenciada em Biologia 
Mestre em Ciências do Ambiente 

Realização 
do estudo 

Clima e 
alterações 
climáticas 

Geologia e 
Geomorfologi
a 

António Silva 

Licenciado em Biologia e Geologia 
Mestre em Geomateriais e Recursos 
Geológicos 
Doutor em Geociências 

Realização 
do estudo 

Qualidade do 
Ar Jorge Vaqueiro 

Licenciado em Biologia 
Mestre em Ciências do Ambiente Realização 

do estudo 
Ruído 

Qualidade da 
Água 

Marisa Ferreira 
Licenciada em Biologia 
Mestre em Ciências do Ambiente 

Ensaios de 
Qualidade do 
Ar (PM10), 
Ruído e Águas 
Superficiais 

MonitarLab (Acreditação L0558 em 
www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?ID=L0558) 

Realização 
dos estudos 
de Ensaio 

Património 
Arquitetónico 
e 
Arqueológico 

Vítor Manuel 
da Silva Dias 

Licenciado em Arqueologia 
Mestre em Arqueologia 
Doutor em Arqueologia 

Realização 
do estudo 

Sistemas 
Ecológicos 

José Vingada 
Licenciado em Biologia 
Mestre em Ecologia Animal 
Doutor em Ciências 

Realização 
do estudo 

Carina Marques Licenciada em Biologia 

Joana Ferreira Licenciada em Biologia aplicada 

Virgínia Duro Licenciada em Biologia e Geologia 

Tiago Gomes Licenciado em Biologia Aplicada 

Jorge Vaqueiro 
Licenciado em Biologia 
Mestre em Ciências do Ambiente 
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Fator 
ambiental 

Nome Qualificação profissional Função 

Socioeconomi
a 

Rita Ângelo Licenciada em Biologia 
Realização 
do estudo 

 

1.6.2 Identificação do período de elaboração do EIA 

O presente EIA foi elaborado, com informações técnicas recolhidas em trabalhos anteriores 

implementados na Região, consultas bibliográficas e amostragens de campo, entre os meses de 

novembro de 2017 e de setembro de 2020. 

 

1.6.3 Aspetos gerais da metodologia do EIA 

O presente EIA tem por objetivo a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos 

ambientais do projeto em análise, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, 

minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da sua 

execução e respetiva pós-avaliação. 

Para que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências suscetíveis de 

provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas 

medidas capazes de minorar ou majorar os citados desequilíbrios, utilizou-se a seguinte 

metodologia:  

1. Descrição, de uma forma global, das principais características do Projeto e das ações a 

desenvolver na exploração dos recursos minerais, nos processos industriais (britagem, crivagem 

e concentração), na expedição de produtos e na recuperação ambiental e paisagística, assim 

como da sua integração e evolução nas fases de construção, exploração e desativação do 

projeto; 

2. Identificação e caracterização do atual estado do ambiente na área onde se pretende 

implantar o projeto e zonas limítrofes, que constitui uma caracterização das condições pré-obra, 

ou seja, da situação de referência; 

3. Previsão da evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento, no caso de ausência 

do Projeto.  

4. Previsão da evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento e sua envolvente, com 

a existência do Projeto, identificando-se, caracterizando-se e avaliando-se os impactes 

ambientais expectáveis. 
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5. Apresentação de medidas de mitigação capazes de minorar ou compensar os impactes 

ambientais negativos expectáveis e potenciar os impactes positivos. 

6. Proposta de planos de monitorização com ações de acompanhamento e de verificação da 

qualidade ambiental da área a abranger pelo Projeto e zonas limítrofes, com o objetivo de 

avaliar a eficácia das medidas propostas e /ou detetar eventuais problemas associados à 

exploração do Projeto. 

7. Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA. 

8. Concluir, de forma objetiva e sintética, a informação apresentada.  

A realização deste EIA implicou que fossem definidas diferentes metodologias de abordagem 

para cada descritor ambiental estudado, face à especificidade quer do Projeto, quer da área em 

estudo onde se pretende implementar. 

A equipa técnica considerou que o EIA deveria incidir sobre os seguintes fatores 

ambientais/componentes:  

. Planeamento e ordenamento do território; 

. Paisagem;  

. Clima e Alterações climáticas;  

. Geologia e geomorfologia; 

. Solo e uso do Solo; 

. Recursos hídricos;  

. Qualidade do ar;  

. Ambiente sonoro;  

. Sistemas ecológicos;  

. Património arqueológico e arquitetónico;  

. Sócioeconomia. 

1.6.4 Estrutura do EIA 

A estrutura e conteúdo do EIA do Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de 

Lítio e Minerais Associados “Romano”, foram desenvolvidos em conformidade com a legislação 

em vigor, obedecendo às normas técnicas previstas no artigo 13º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro de 2017 e a Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
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novembro tendo em atenção as especificidades do projeto e as características da área de 

implantação do mesmo.  

O estudo de impacte ambiental (EIA) é composto pelas seguintes peças:  

• Volume I – A - O Resumo Não Técnico (RNT), elaborado com o objetivo de servir de suporte à 

participação pública, e que descreve de forma coerente e sintética, em linguagem e 

apresentação acessível à generalidade do público, as informações constantes do presente 

Relatório Síntese. O RNT foi elaborado tendo em consideração as recomendações presentes no 

documento “Critérios de Boa Prática para o RNT” publicado pela Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes (APAI), com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

(APAI e APA, 2008). 

• Volume II - O Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental, que se encontra dividido 

nos seguintes capítulos:  

Capítulo 1, que corresponde à introdução, identificando-se, entre outros, o Projeto, as 

entidades intervenientes para o licenciamento, a equipa que elabora o EIA, a metodologia 

e estrutura do EIA.  

Capítulo 2, onde são apresentados os Antecedentes do EIA e do Projeto. 

Capítulo 3, onde se apresenta o Projeto: enquadramento, justificação, objetivos e descrição. 

Capítulo 4, onde se identificam as relações de interdependência entre as várias 

componentes do projeto. 

Capítulo 5, onde é identificada a situação de referência e caracterizado o estado atual do 

ambiente na zona de implementação do Projeto.  

Capítulo 6, onde se pondera a evolução previsível do estado do ambiente na ausência do 

Projeto. 

Capítulo 7, onde se identificam, caracterizam e avaliam impactes do Projeto no ambiente.  

Capítulo 8, onde é realizada uma análise de risco inerente ao projeto assim como as medidas 

de prevenção associadas aos vários riscos. 

Capítulo 9, onde são descritas as medidas de mitigação capazes de minorar, compensar ou 

potenciar os impactes ambientais expectáveis.  

Capítulo 10, onde são apresentados os Programas de Monitorização que permitam o 

acompanhamento e verificação da qualidade ambiental, durante e após a execução do 

Projeto.  
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    Capítulo 11, onde são apresentadas as lacunas técnicas ou de conhecimento detetadas na 

elaboração do EIA.  

Capítulo 12, onde são apresentadas as conclusões que se podem retirar do presente EIA e 

onde se apresenta a matriz síntese de impactes ambientais nas fases de construção, 

exploração e desativação.  

Capítulo 13, onde é referida a bibliografia e legislação consultadas.  

Capítulo 14, que corresponde aos anexos, cartografia e peças desenhadas. 

- Cartografia e Peças desenhadas; 

- Anexos – Pareceres, Relatórios Técnicos, Relatórios de Ensaios, Plano de Lavra, Plano de 

Integração Paisagística, Planos de Monitorização, etc. 

• Volume III – Plano de Lavra 

• Volume IV – Plano de Higiene e Segurança 

• Volume V – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

• Volume VI – Peças Desenhadas do Projeto 

• Volume IX – Plano de Encerramento da Mina do Romano 

 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes do procedimento de AIA 

Por forma a assegurar que o presente EIA apresentasse toda a informação relevante ao projeto 

em estudo, nomeadamente no que diz respeito aos impactes mais significativos do projeto, 

alternativas ao projeto e outros aspetos, no dia 14 de novembro de 2017, a empresa 

Lusorecursos, LDA, ao abrigo do artigo 12.º do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), designadamente do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, 

pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 

11 de dezembro de 2017, enquanto proponente do projeto, submeteu a Proposta de Definição 

do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do “Projeto Exploração Mineira de 

Sepeda - Montalegre" (doravante denominado Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de 

Lítio e Minerais Associados “Romano”), à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 34 

A PDA é uma fase preliminar ao Estudo de Impacte ambiental (EIA), constituindo uma fase, de 

caráter facultativo, do processo de AIA, através da qual se pretende identificar, analisar e 

selecionar as vertentes ambientais significativas, que podem ser afetadas pelo Projeto e sobre 

as quais a avaliação subsequente deverá incidir. A definição do âmbito do EIA vincula o 

proponente, a autoridade de AIA e as entidades externas consultadas quanto ao conteúdo do 

EIA, pelo período de dois anos, salvo quando se verifiquem, durante este período, alterações 

circunstanciais de facto e direito que manifesta e substancialmente contrariem a decisão. 

Na PDA enviada foram já incluídas a apresentação do projeto e da entidade licenciadora, 

identificação das áreas de implantação do projeto, as alternativas ao projeto, a identificação de 

questões significativas como a hierarquização dos impactes, a metodologia para a 

caracterização do ambiente afetado, as metodologias para avaliação de impactes e a 

apresentação do planeamento do EIA, entre outra informação. 

A 05 de janeiro de 2018 a APA, IP. emitiu a decisão sobre os aspetos a integrar no EIA, com base 

no parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA) à PDA submetida, indicando que esta, em 

termos estruturais, cumpre genericamente o estabelecido na legislação em vigor. Contudo, a 

Comissão de Avaliação (CA) considerou que a PDA apresentava lacunas significativas na 

descrição do projeto e da situação de referência, designadamente: o objeto e faseamento da 

exploração, o horizonte temporal da mesma, a forma e o local de tratamento e expedição do 

minério, as soluções a adotar para tratamento/eliminação de efluentes e resíduos e a 

recuperação ambiental e paisagística do local, bem como outra informação sobre a metodologia 

a aplicar na avaliação de impactes em diversos descritores. 

Face ao exposto, considerando a indefinição do projeto de exploração mineira apresentado e 

uma deficiente abordagem a vários aspetos ambientais, a análise efetuada pela CA e o seu 

contributo para uma identificação e deliberação dos aspetos a desenvolver em sede de EIA foi 

limitada. 

Não obstante, apesar de estarem em falta elementos relevantes, que condicionaram a definição 

do conteúdo do EIA, tendo em conta o esforço do proponente em definir o âmbito do EIA, a CA 

considerou importante identificar um conjunto de elementos a ter em consideração aquando a 

elaboração do EIA, resultantes da avaliação dos elementos disponibilizados na PDA, ressalvando 

que consoante a caracterização dos diferentes aspetos do projeto de exploração mineira que 

viesse a ser desenvolvido, poderia ser necessário avaliar outras matérias, além das mencionadas 

e já caracterizadas. 
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Ao abrigo da alínea b) do ponto 3, do Artigo 12º, do regime jurídico de AIA, foi solicitado, pela 

CA, um Parecer Externo à Câmara Municipal de Montalegre a qual emitiu um parecer favorável 

ao projeto, no qual refere: “tenho a honra de informar V. Exa. que o mesmo mereceu Parecer 

Favorável, (...) dado tratar-se de um Projeto de Relevante Interesse para o Desenvolvimento 

Económico e Social do Concelho.” 

O parecer e as sugestões referidas pela Comissão de Avaliação expuseram os aspetos 

significativos a melhorar, a informação ambiental a submeter e os estudos ambientais de 

suporte a desenvolver, os quais foram tidos em conta na elaboração do presente EIA. 

Para a elaboração do presente EIA, foi também consultado o visualizador do Sistema Nacional 

de Informação de Ambiente (SNIAmb) de forma a aferir a existência de outros estudos de 

impacte ambiental, planos e programas de monitorização não tendo sido identificados outros 

projetos na área de implementação do Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e 

Minerais Associados “Romano”. 

Para a elaboração do EIA foram também considerados os Planos de Ordenamento do Território 

definidos para a área de implementação do Projeto, nomeadamente o Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Montalegre, de forma a que o Projeto esteja enquadrado com as diretrizes do 

município e respeitando a essência da região e das regiões vizinhas. Foram ainda considerados 

o Estudo de Viabilidade Económica realizado pelo proponente e o Relatório Final do Contrato 

de Prospeção e Pesquisa - Período 2012-2017. 

De referir que a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), através do ofício com a referência 

nº 003890, de 17 de abril de 2018, solicitou parecer e posição da autarquia, no âmbito da 

tramitação do procedimento de atribuição de direitos de exploração de depósitos minerais de 

volfrâmio, estanho e lítio, requerido pela empresa Lusorecursos, LDA, conforme publicação no 

Diário da República, 2ª série, nº 75 de 17 de abril de 2018, para efeitos do artigo 6º/1, do 

Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março. A 04 de maio de 2018 foi remetida à DGEG, via email, a 

informação técnica e despacho da Câmara Municipal de Montalegre, datados de 30 de abril de 

2018, onde se lê que “Face ao exposto anteriormente, e ao facto da exploração de recursos 

geológicos ser um dos vetores estratégicos em que assenta o modelo de organização municipal 

do território configurando a potenciação e o fortalecimento do sector económico, emite-se 

parecer favorável condicionado às seguintes especificações: 1) Os limites das áreas potenciais 

de exploração de recursos geológicos identificados e delimitados na Planta de ordenamento do 

PDMM não deverão ser excedidos; 2) A intervenção em espaço definido para a “UOPG 10: NDT 
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7 – Criande”, vocacionada para o desenvolvimento de um conjunto turístico, deverá ser excluída 

neste espaço ou na sua impossibilidade minimizada; 3) Estrita observância, em caso de 

ocorrência de “Vestígios arqueológicos” no subsolo ou à superfície, do preceituado no artigo 16º 

do Regulamento do PDMM.” 

Em termos de antecedentes de AIA, o Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e 

Minerais Associados “Romano” não foi objeto de estudos ambientais prévios, além da PDA 

apresentada. 

 

2.2 Antecedentes do projeto 

Já há algum tempo que se têm realizado e publicado vários estudos de prospeção cujo objetivo 

foi a identificação de áreas importantes para a prospeção de lítio com qualidade suficiente para 

a indústria de baterias, pastas cerâmicas e vidreiras, fabricação de lubrificantes, produção 

farmacêutica, ar condicionado, e ainda para produção de ligas leves para utilização na indústria 

aeroespacial. Estes estudos permitiram reconhecer que a zona onde se prevê a localização da 

atual exploração mineira é um dos locais com características adequadas para este fim (Martins 

et al. 2011). 

Neste âmbito, a Lusorecursos, LDA. detém direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de Ouro, Prata, Volfrâmio e Estanho na área de “Sepeda” conforme contrato nº 

MN/PP/046/12 - Sepeda, celebrado em 07.12.2012 com o Estado Português, para o prazo de 

cinco anos, tendo este decorrido entre 7 de dezembro de 2012 e de 2017. 

Antes de se iniciarem os estudos de prospeção, foram efetuados alguns estudos e trabalhos de 

campo para verificar a viabilidade da área. 

Numa 1ª fase, para além da recolha bibliográfica, foi feito um reconhecimento de campo onde 

se georreferenciaram as áreas que já tinham sido alvo de trabalhos mineiros no passado de 

forma a dar suporte à programação de toda a atividade de prospeção e pesquisa. 

A Lusorecursos desenvolveu uma série de trabalhos de investigação, desde levantamentos de 

campo de carácter geológico-estrutural a sondagens mecânicas, passando por levantamentos 

geofísicos preliminares, que consistiram na realização do perfil de resistividade e polarização 

induzida. Posteriormente foi feito um levantamento topográfico e cartografia geológica e 

estrutural, entre outros. Durante os anos de 2016 e de 2017 a Lusorecursos realizou uma série 
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de campanhas de sondagens mecânicas direcionada essencialmente ao já reconhecido corpo 

principal ou filão central do bloco A da atual concessão, também designado como filão 

“Romano”. Durante esse mesmo ano foram realizadas várias sondagens de circulação inversa – 

RC (a grande maioria) e com recuperação de testemunho – DD que intercetaram várias zonas 

mineralizadas com teores altos em lítio e estanho, tornando evidente o potencial de exploração 

no depósito Romano.  

As amostras recolhidas foram sujeitas a um conjunto de análises geoquímicas onde foram 

encontrados valores elevados de Li2O, já tendo sido postos em consideração em vários trabalhos 

académicos anteriormente desenvolvidos na região do Alto Barroso-Alvão (Lima, 2000; Charoy 

et al., 2001; Lima et al., 2010; Martins e Lima, 2011).  

Todos estes estudos foram desenvolvidos com as melhores práticas e técnicas disponíveis. 

Decorrente dos trabalhos desenvolvidos no período de 2012-2017 deu entrada na DGEG - 

Direção-Geral de Energia e Geologia, a 13 de novembro de 2017, nos termos do n.º 1 do artigo 

20º do Decreto-lei n.º 88/90 e ao abrigo do Contrato de Prospeção e Pesquisa, um Pedido de 

Concessão de Exploração, assim como o “Relatório Final do Contrato de Prospeção e Pesquisa 

no Período 2012-2017” que apresenta, integralmente, a informação inédita produzida no 

período final do contrato correspondente ao 2º Semestre de 2017, o qual se configura como um 

complemento importante para o pedido de Concessão de Exploração. 

A 17 de novembro de 2017, foi apresentado o pedido de atribuição de concessão de exploração 

de depósitos minerais, na sequência da prospeção e pesquisa referente ao contrato 

MN/PP/046/12, ao Senhor Secretário de Estado da Energia. 

A 28 de Março de 2019 a Lusorecursos Portugal Lithium, S. A., e o Estado Português, nos termos 

do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 88/90, de 16 de março, assinaram o contrato (extrato) n.º 

258/2019 de concessão de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados a que 

corresponde o n.º de cadastro C-152 e com a denominação “Romano” que se encontra-se 

disponível no sítio da internet da DGEG (https://www.dgeg.gov.pt/) para uma área de 825,4 

hectares, representada em dois blocos (A e B) sitos nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, 

no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real (vide Carta I – Localização geográfica da área 

de Concessão). 

No decorrer da caracterização da situação atual do ambiente, que faz parte integrante deste 

EIA, a consulta bibliográfica e os trabalhos técnicos de Arqueologia identificaram a ocorrência 
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de vestígios arqueológicos significativos no Bloco B, localizado na freguesia de Sarraquinhos, 

pelo que o proponente decidiu não intervir nesta área também abrangida pela Concessão, 

centralizando-se todas as atividades de construção e exploração apenas no polígono A, na 

freguesia de Morgade e numa área adjacente onde será implementado o Complexo de Anexos 

Mineiros (vide Carta I – Localização geográfica da área de Concessão). 

3 O PROJETO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS “ROMANO” 

3.1 Objetivos e Justificação do projeto e das suas principais 
componentes 

No sentido de alcançar as metas europeias, ao nível da transição para energias limpas, a 

Comissão Europeia (CE) avançou com o Plano de Ação Estratégico para as Baterias e com a 

criação de uma cadeia de valor estratégica das baterias na Europa que pretende criar uma 

indústria transformadora de baterias, competitiva e sustentável, abrangendo toda a cadeia de 

valor, incluindo a extração e processamento de matérias-primas, a conceção e fabrico de células 

de bateria, a sua utilização, a reciclagem e a eliminação de acordo com a economia circular. 

Deste modo, a CE pretende não depender tecnologicamente dos atuais concorrentes com o 

intuito de aproveitar o potencial das baterias ao nível do emprego, crescimento e investimento, 

bem como alcançar a liderança tecnológica e industrial ao longo de toda a cadeia de valor. 

A exploração deste recurso permitirá ir de encontro às diretivas e metas europeias ou objetivos 

europeus, uma vez que, as previsões da transição para adoção de energias limpas apontam para 

um aumento exponencial dos automóveis elétricos e, consequentemente um aumento das 

necessidades desta matéria-prima. Já se verifica que o consumo de lítio para produção de 

baterias aumentou significativamente, em anos recentes, porque as baterias de lítio 

recarregáveis são usadas extensivamente no mercado crescente de aparelhos eletrónicos 

portáteis e estão a ser usados cada vez mais em ferramentas elétricas, veículos elétricos e 

aplicações de armazenamento em rede. Os minerais de lítio são ainda amplamente e 

diretamente usados como concentrados de minério em aplicações de cerâmica e vidro. 

Indo de encontro com as metas europeias, o Orçamento do Estado para 2020 tem estipulado o 

lançamento do “concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais de lítio e minerais associados, para nove áreas do território nacional, que se 

encontra a ser preparado de forma a assegurar uma exploração sustentável das reservas de lítio 
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existentes no nosso país” e cujo  objetivo passará por “desenvolver um cluster em torno deste 

recurso, que permita dar passos significativos e determinantes na cadeia de valor, ultrapassando 

as operações de mera extração e concentração, para investir também na metalurgia e em 

atividades de maior valor acrescentado no âmbito da indústria de baterias”. O Governo destaca 

ainda que “Portugal detém uma grande diversidade geológica, sendo rico em recursos minerais. 

A atividade mineira, sobretudo quando integrada numa estratégia industrial mais vasta, 

constitui uma oportunidade para a economia das regiões onde se insere, como fatores 

potencializadores da valorização do território, do combate à desertificação e criação de 

emprego”. 

Deste modo, o recente aumento do preço do lítio no mercado internacional, bem como os 

volumes e necessidades crescentes de matéria-prima na indústria de baterias a nível nacional e 

internacional torna este projeto uma alternativa para a aquisição deste recurso. 

Os campos aplitopegmatíticos de importância económica no Norte de Portugal (e.g. regiões do 

Barroso e da Serra do Alvão) são já bem conhecidos pelo que considerando o aspeto inovador 

do projeto que se pretende implementar, têm sido consultados, realizados e publicados alguns 

estudos de prospeção com o intuito de identificar áreas importantes para a exploração de lítio 

com qualidade suficiente para a indústria de baterias, pastas cerâmicas e vidreiras, fabricação 

de lubrificantes, produção farmacêutica, ar condicionado, e ainda para produção de ligas leves 

para utilização na indústria aeroespacial. Estes estudos permitiram reconhecer que a zona onde 

se prevê a localização da atual exploração mineira apresenta as caraterísticas adequadas para 

este fim (Martins et al. 2011).  

A Concessão abrange uma área de 825,4 hectares, embora apenas numa área de 637,5 hectares, 

correspondente à área do bloco A, esteja prevista a exploração de depósitos minerais de lítio e 

minerais associados, estando projetada uma área de 30,3 hectares para exploração a céu aberto 

e a restante exploração do corpo mineralizado ocorrerá em subterrâneo. O Projeto prevê ainda 

uma área de 56,7 hectares, adjacente ao Bloco A, para implementação das infraestruturas de 

apoio à exploração mineira, nomeadamente a Unidade de Concentração e a Unidade 

Hidrometalúrgica (vide Carta I – Localização geografia da área de Concessão e Carta II – Layout 

do Projeto), e das infraestruturas complementares. 

Na área correspondente ao bloco A da concessão “Romano”, os xistos metamórficos, são 

instruídos por importantes corpos de natureza aplitopegmatítica que ocorrem sob a forma de 

enxames de diques ou filões. Nestes, estão contidas importantes ocorrências anómalas de 
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minerais-minério que albergam elementos químicos de elevado valor (petalite – lítio; cassiterite 

– estanho; columbo-tantalite – nióbio e tântalo) e ainda minerais industriais como os feldspatos 

sódicos e potássicos. 

A grande maioria dos filões que a Lusorecursos tenciona explorar na área concessionada, 

correspondem aos de tipo aplitopegmatítico de maior possança, heterogéneos e que 

constituem enxames de variados tamanhos mineralizados com espodumena e petalite (Noronha 

et al., 2013). 

De acordo com os estudos efetuados durante a fase de prospeção e pesquisa foram detetados 

elevados volumes de petalite (LiAlSi4O10) comparativamente aos restantes constituintes 

minerais dos aplitopegmatitos LCT do “Romano”. A petalite é o principal minério de lítio – Li na 

concessão “Romano” e caracteriza-se por ser um tectossilicato com um conteúdo teórico de 

78,4% em SiO2, 16,7% em Al2O3 e 4,9% em Li2O (cf. Klein e Hurlbut, 1998). E de facto, as amostras 

recolhidas que foram sujeitas a uma análise química mineral apresentavam valores plausíveis 

de Li2O. 

A partir dos dados obtidos durante a prospeção e pesquisa, a Lusorecursos, reportou recursos 

minerais de lítio com base na morfologia do depósito aplitopegmatítico litinífero, usando os 

dados analíticos das sondagens de cada perfil, os quais permitiram o cálculo do recurso total 

atual estimado em 15,6 Mton assim como a determinação de um teor de Li2O de 1,09%, 

assumindo-se um teor de corte económico (e não mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 

2,4 (densidade da petalite e não da rocha LCT). 

Além do recurso total atual estimado de 15,6 Mton, os indicadores de prospeção e pesquisa 

apontam para a concessão atual “Romano” uma zona alvo, ao longo de um eixo no setor sul do 

bloco A da concessão com cerca de 3 x 1km, em que se venha a duplicar os recursos totais 

estimados de 15,6 Mton @ 1,09% Li2O, para a hipótese de um total de 30 Mton com teores de 

cerca de 1,0% Li2O para a concessão. 

Já durante a vigência da concessão “Romano” e independentemente dos recursos 

anteriormente reportados, a Lusorecursos propôs-se igualmente a atualizar e melhorar a 

informação respeitante aos recursos litiníferos e estaníferos do jazigo mineral concessionado 

com o apoio da empresa Datamine International Ltd. (“Datamine”), com a qual se procedeu à 

validação da base de dados de sondagens mecânicas, à modelação geológica e à interpolação 

de teores para os recursos de lítio e estanho, entre outros minerais. 
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A modelação obtida permitiu estimar que os recursos totais para o filão “Romano” rondarão as 

11,0 Mton com teores de lítio de 0,95%, a uma densidade de 2,55, assumindo-se um teor de 

corte mineiro (e não económico) de 0,3%. 

De ressalvar que está prevista para 2020 uma futura campanha de 80 sondagens mecânicas com 

QA/QC ("Quality Assurance" / "Quality Control"), na envolvência do filão “Romano”, a partir das 

quais é espectável aumentar-se o recurso em cerca de 4 Mt perfazendo as 15 Mt anteriormente 

estimadas. Na zona sul da concessão, estima-se que, a partir de dezenas de sondagens também 

previstas para a próxima década e os indicadores favoráveis, se possa incrementar o recurso 

para o dobro ou seja, para as 30 Mt com teores apreciáveis de Li2O (0,90 a 1,10%). 

O presente projeto e respetivo investimento visa assim produzir matéria-prima com forte 

valorização tecnológica para a produção de baterias de ião lítio de alta qualidade, através do 

processamento químico de compostos de lítio a partir de concentrados de petalite obtidos 

através da extração e beneficiação de rochas aplitopegmatíticas presentes na área 

concessionada e que levaram à implantação do projeto neste local. 

O Projeto pretende também criar uma cadeia de valor estratégica incluindo não só a extração e 

concentração de hidróxido de lítio, mas também investir na metalurgia e em atividades de maior 

valor acrescentado no âmbito da indústria de baterias, como a sua reciclagem.  

Acresce ainda que, este projeto prevê o desenvolvimento de trabalhos complementares de 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) e de Inovação Produtiva com parceiros estratégicos que 

permitirão aumentar o conhecimento sobre a extração deste recurso, assim como, a 

implementação de uma unidade para a transformação do minério petalítico em hidróxido de 

lítio na região, mantendo assim todo o processo neste local. 

De realçar também o objetivo de reduzir a pegada ambiental do projeto através da 

implementação de fontes de energia renovável para autoconsumo, como o parque de painéis 

fotovoltaicos a serem instalados nos telhados dos vários edifícios da concessão e a central de 

biomassa, que usará lamas e biomassa florestal residual recolhida no concelho de Montalegre 

para a produção de energia termoelétrica e que vai permitir uma melhor gestão florestal na 

região e reduzir o risco de incêndios. Para além disto, é também pretendido, seguindo o modelo 

de economia circular utilizado na reciclagem de baterias, o aproveitamento de todos os 

subprodutos da exploração. Deste modo, será instaurada uma Fábrica de Cerâmica que utilizará 
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os rejeitados dos processos de flutuação (feldspatos e quartzo) para a formulação de pastas de 

cerâmica e assim criar uma nova cadeia de valor. 

As diferentes fases deste projeto (extração e beneficiação) permitirão ainda o desenvolvimento 

da região, quer direta como indiretamente, nomeadamente pelos novos postos de trabalho 

criados e pelo aumento da produção desta matéria-prima a nível nacional, beneficiando 

positivamente a economia local e nacional. 

De acordo com a estratégia da empresa e considerando a sua ligação comercial com grupos 

internacionais prevê-se a exportação da totalidade (100%) da produção, contribuindo 

positivamente para a balança comercial portuguesa que constitui um dos objetivos nacionais do 

Estado Português. Em contrapartida, o não licenciamento do Projeto no local previsto, permitirá 

às entidades que acordaram comercialmente garantias de escoamento de produção com a 

empresa considerar outros locais, fora do espaço comunitário, para investimento e/ou aquisição 

de matéria-prima. 

 

3.2 Localização do projeto e enquadramento 

3.2.1 Localização espacial e administrativa do projeto 

De acordo com a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUT) para fins estatísticos, o projeto 

está enquadrado da seguinte forma: NUT I – Portugal Continental; NUT II – Norte; NUT III – Alto 

Tâmega. 

A área de concessão do projeto inclui duas áreas, o Bloco A que está localizado na freguesia de 

Morgade e o Bloco B localizado no lugar Cepeda, freguesia de Sarraquinhos, ambos no concelho 

de Montalegre, distrito de Vila Real (vide Carta I – Localização geográfica da área de Concessão 

e Carta II – Layout do Projeto). Contudo, é importante referir que o Bloco B, apesar de se 

encontrar concessionado não vai ser alvo de quaisquer intervenções devido aos aspetos 

identificados na caraterização atual do ambiente, nomeadamente os resultantes dos 

levantamentos arqueológicos efetuados. 

Importa também referir que adjacente ao Bloco A da área concessionada, o Projeto em análise 

contempla uma área adicional, na freguesia de Morgade, onde serão implantadas as 

infraestruturas de apoio à exploração mineira, nomeadamente a Unidade de Concentração e a 
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Unidade Hidrometalúrgica para a calcinação e transformação química dos concentrados de 

petalite em LiOH.H2O, entre outros (vide Carta II – Layout do Projeto, Figura 1 e Figura 2). 

 

Figura 1 – Esquema representativo da área de implantação das infraestruturas de apoio à exploração 

mineira (Unidade de Concentração e Unidade Hidrometalúrgica) – vista sudoeste/ nordeste. 

 
Figura 2 - Esquema representativo da área de implantação das infraestruturas de apoio à exploração 

mineira (Unidade de Concentração e Unidade Hidrometalúrgica) – vista noroeste/ sudeste. 
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O concelho de Montalegre abrange 25 freguesias, sendo que a área de Concessão “Romano” se 

situa no limite sudeste (freguesias de Morgade e Sarraquinhos) do concelho de Montalegre (vide 

Carta I – Localização geográfica da área de Concessão). 

Geograficamente, o projeto insere-se nas Folhas N.º 33 (Sarraquinhos – Montalegre) e N.º 46 

(Boticas) da Carta Militar de Portugal Continental M888 à Escala 1: 25 000 (CIGeoE – Centro de 

Informação Geoespacial do Exército). Por sua vez, ao nível geológico, está inserida na Folha 6-B 

(Chaves) da Carta Geológica de Portugal à Escala 1:50 000 (Teixeira et al., 1969) e na Folha 2 da 

Carta Geológica de Portugal à Escala 1:200 000 (Pereira et al., 2006). 

O Concelho de Montalegre ocupa um território que ultrapassa os 800 Km2, confrontando-se 

geograficamente, a norte com a província espanhola da Galiza (Municípios de Lobios, Muíños, 

Calvos de Randín, Baltar, Cualedro e Oímbra), a sul com o Município de Cabeceiras de Basto, a 

sudoeste com Vieira do Minho, a oeste com o Município de Terras de Bouro, a este com o 

Município de Chaves, e a sudeste com o Município de Boticas. 

O concelho de Montalegre, a par do concelho de Boticas, ambos parte da Associação de 

Municípios do Alto Tâmega (AMAT), formam a região do Barroso que constitui uma região do 

norte do País, fundamentalmente montanhosa, sob influência das Serras do Barroso e Leiranco 

e que ocupa o planalto Barrosão, situado a noroeste do distrito de Vila Real, na província de 

Trás-os-Montes. 

A região do Barroso, apresenta um elevado potencial de recursos mineiros, nomeadamente o 

estanho, o tungsténio, o quartzo, o feldspato e o lítio, sendo de destacar que a área de 

exploração de depósitos minerais deste projeto está associada ao anterior Couto Mineiro do 

Beça que constituiu um dos principais complexos mineiros do Noroeste Transmontano. 

3.2.2 Acessibilidades e rede viária 

Com mais de 800 km2, o concelho de Montalegre é um dos maiores do país em área territorial, 

sendo composto por 135 aldeias cuja ligação apenas é possível por uma extensa rede viária. 

A melhoria significativa das condições de acessibilidade, nomeadamente a beneficiação da rede 

viária, como a EN-103 e a ER-311 e a construção de novas vias, como a A24 e a A7, deram pois 

um grande contributo para a aproximação dos centros rurais desta região norte de Portugal, aos 

centros mais urbanos e economicamente mais fortes do litoral, criando importantes dinâmicas 

socioeconómicas, facilitando o transporte de bens e serviços e contribuindo assim para o 

desenvolvimento local e regional. A rede viária existente, nomeadamente as estradas 
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municipais, assegura também a mobilidade dentro do próprio concelho, permitindo a coesão do 

território, assumindo-se ainda, como fundamental no combate à interioridade e à 

desertificação. 

A sede do Concelho, vila de Montalegre, dista cerca de 142 km do Porto; 96 km de Vila Real; 89 

km de Braga e 39 km de Chaves, sendo para estas cidades que se registam maiores fluxos de 

indivíduos. 

As principais vias existentes na proximidade do Projeto são a EN103, via rodoviária classificada 

como Estrada Nacional que integra a rede nacional de estradas de Portugal e que liga o litoral 

minhoto (próximo de Viana do Castelo) a Bragança, prolongando-se por uma paisagem 

multifacetada pelo Este do Alto Minho, e por toda a zona Norte de Trás-os-Montes, passando 

por localidades como Viana do Castelo, Barcelos, Braga, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, 

Montalegre, Boticas, Chaves, Vinhais e terminando em Bragança. 

A ligação de Montalegre (e de outras aldeias em redor) à EN 103 é assegurada pela EN103-9, via 

que apresenta um sentido Norte/ Sul e que termina em Sendim, na fronteira com Espanha, 

seguindo em direção ao Concelho espanhol de Xinzo de Limia. 

Figura 3 - Representação da rede viária do concelho de Montalegre (adaptado de Ediqual, 2008). 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 46 

Outra via de grande importância é a EN 311, que se inicia em Fafe e termina em Boticas, 

atravessando os concelhos de Cabeceiras de Basto e de Montalegre. Classificada desde 2003 

como estrada regional no Plano Rodoviário Nacional, a EN e ER 311, assume-se como uma via 

estruturante, especialmente na ligação de Montalegre com Cabeceiras de Basto, uma vez que 

não há outra alternativa viária entre estes dois concelhos e também as freguesias de Vieira do 

Minho (distrito de Braga) e de Boticas (distrito de Vila Real). Esta via representa também um 

acesso privilegiado de Montalegre, de freguesias do Baixo Barroso, de Boticas e de Vieira do 

Minho à região de Basto e ao Nó da Autoestrada A7, localizado no Arco de Baúlhe. 

A ER 311 e a ER 311-1 que lhe está associada são vias que apresentam alguma importância 

supramunicipal pois estabelecem um eixo de ligação entre os quatro Concelhos – Chaves, 

Boticas, Cabeceiras de Basto e Montalegre e a ligação ao Concelho de Chaves permite ainda o 

acesso relativamente recente à A24, uma alternativa de acesso ao Porto, Vila Real ou Espanha. 

Estas vias de acesso secundárias são de extrema importância, permitindo um fácil acesso às vias 

rápidas que circundam o Projeto, nomeadamente a A3, A11, A24 e A7 em Portugal ou a A52 em 

Espanha, as quais têm ligação aos principais centros urbanos (Lisboa, Porto, Madrid, Vigo ou 

Barcelona). 

No que respeita a vias ferroviárias, Espanha está a construir a sua rede de TGV denominada de 

AVE, que contará com um ponto de partida em Vigo, com cais de carga em Ourense, a uma 

distância de 180 Km e 80 Km, respetivamente da região do Barroso. Ressalva-se que em Chaves 

existe uma via ferroviária, atualmente desativada, que poderá futuramente ser reativada se as 

opções demostrarem ser viável, devolvendo dinamismo e um meio de transporte extra para as 

populações circundantes. 

A nível de infraestruturas internacionais aéreas, a região apresenta os aeroportos de Vigo e do 

Porto, ambos a cerca de 170 Km da região do Barroso. Na via marítima, os portos de Vigo e de 

Leixões (Porto), apresentam condições de referência internacional de carga, a uma distância de 

cerca de 170 Km da região do Barroso. 
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3.2.3 Enquadramento do projeto face aos instrumentos de gestão territorial, servidões 
e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes 

Em termos de instrumentos de gestão territorial, a área do Projeto de Exploração de Depósitos 

Minerais “Romano” está sujeita aos seguintes instrumentos de Gestão Territorial: 

i. Âmbito municipal pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de Montalegre aprovado e publicado 

em Diário da República n.º 180 a 18 de setembro de 2013 no Aviso n.º 11700/2013; 

ii. Âmbito regional pelo Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; 

iii. Âmbito regional pelos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas do Cávado e do Douro. 

iv. Âmbito regional pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte; 

v. Âmbito nacional pela Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Montalegre 

aprovada em Diário da República n.º 124 a de 1 de julho de 2014; 

vi. Âmbito nacional pela Reserva Agrícola Nacional (RAN) do município de Montalegre 

aprovada em Diário da República n.º 39 a 16 de fevereiro de 1993; 

vii. Âmbito nacional pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. 

Segundo a Carta de Condicionantes do PDM de Montalegre, a área da Concessão integra 

sobretudo áreas abrangidas pelo Perímetro Florestal do Barroso, abrange também áreas da REN 

com Risco de Erosão, Áreas de Máxima Infiltração e Linhas de água e o Bloco B (que não será 

alvo de quaisquer intervenções) apresenta ainda áreas REN de Cabeceiras de Linhas de Água. 

Apenas o Bloco A e a área de implementação das infraestruturas de apoio à exploração mineira 

abrangem uma pequena área da RAN e são atravessadas por uma linha elétrica a 220 Kv. 

De acordo com a carta de Ordenamento do PDM de Montalegre, a área deste projeto integra 

sobretudo áreas Potenciais de Exploração de Recursos Geológicos a qual se encontra 

parcialmente sobreposta a Áreas Florestais de Conservação (Perímetro Florestal do Barroso). 

Embora em áreas de menor dimensão a área concessionada engloba ainda zonas de Uso 

múltiplo Agrícola Florestal, área Agrícola de Produção e um pequeno corredor (ao longo da 

ribeira de Lamas) da Estrutura Ecológica Municipal. A área onde se encontra projetada a 

implementação das infraestruturas de apoio à exploração mineira, nomeadamente a Unidade 

de Concentração e a Unidade Hidrometalúrgica integra parcialmente uma área para núcleos de 

desenvolvimento turístico. 
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O enquadramento do projeto ao nível dos Instrumentos de Gestão do Território, servidões e 

restrições de utilidade pública é apresentado com mais detalhe no Capítulo 5.1 Planeamento e 

Ordenamento do Território e na cartografia que o complementa. 

 

3.2.4 Identificação de áreas sensíveis, situadas na área de influência do projeto 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro alterado pelos Decreto-Lei n.º 

47/2014 de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017 de 2 de 

junho e que foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro no 

seu artigo 2.º consideram-se como áreas sensíveis: 

i. Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii. Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro,  no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, 

de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, 

de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens; 

iii. Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.” 

O local de implantação do presente projeto não está inserido em nenhuma área sensível apesar 

de integrar a área de Transição da Reserva da Biosfera transfronteiriça Gerês-Xurés. Contudo, 

nenhuma das áreas previstas no Projeto se insere numa Área Protegida, Sítio da Rede Natura 

2000 ou em zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação (vide 

Carta III – Enquadramento do Projeto em relação às áreas sensíveis mais próximas). 

Apenas o polígono B da área de Concessão abrange o Corredor Ecológico do Barroso, no entanto, 

uma vez que não estão previstas quaisquer atividades inerentes ao Projeto Mina “Romano” 

nesta área, este Corredor Ecológico não será afetado. 

É de salientar que, uma vez que, o EIA está a ser apresentado em Fase de Estudo Prévio as áreas 

de extração, beneficiação e os acessos foram, sempre que possível, afastadas de zonas 

potencialmente mais sensíveis, bem como de possíveis condicionalismos identificados. A título 

de exemplo foram propostas áreas de exclusão, nomeadamente alguns lameiros e zonas em 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 49 

redor de linhas de água, que não serão diretamente afetadas por quaisquer atividades inerentes 

ao projeto, optou-se pelo uso de telas transportadoras e pela criação de uma ponte de ligação 

entre o complexo de anexos mineiros e a zona de exploração de forma a salvaguardar os 

lameiros, linhas de água e galerias ripícolas. 

 

3.2.4.1 Populações e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados 

Na identificação das populações e localidades na envolvente do projeto que serão 

potencialmente mais afetadas e interessadas no mesmo considerou-se um raio máximo de 15 

km, incluindo assim o concelho de Montalegre e parte do concelho de Boticas. 

Uma vez que não estão previstas quaisquer atividades no Bloco B da Concessão, as populações 

de Cepeda e Sarraquinhos (da Freguesia de Sarraquinhos) e de São Mateus também designado 

de Aldeia Nova de São Mateus (Freguesia de Chã), que são as localidades mais próximas deste 

bloco não deverão ser afetadas pelo projeto, assim como as restantes localidades das outras 

freguesias abrangidas ou próximas desta área, nomeadamente Solveira, Gralhas, União das 

Freguesias de Meixedo e Padornelos e União das Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide. 

Deste modo, as zonas onde decorrerão todas as atividades de exploração e beneficiação do 

minério são o Bloco A da Concessão e a área de implantação das infraestruturas de apoio à 

exploração mineira, as quais têm na sua periferia várias localidades. As populações que terão 

um maior interesse e que poderão ser mais afetadas pelo projeto pertencem assim às 

localidades de Carvalhais, Rebordelo, Criande e Morgade (Freguesia de Morgade) e Barracão 

(Freguesia de Cervos). 

Apesar de  as populações de Carvalhais e de Rebordelo se encontrem a uma distância inferior a 

500m dos limites do bloco A da Área de Concessão, todos os aglomerados populacionais 

existentes na envolvente do projeto encontram-se a mais de 500 metros das áreas onde 

decorrerão atividades associadas ao Projeto, o que está acima do exigido pelo Decreto-Lei n.º 

270/2001 de 6 de outubro , alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro em relação 

às povoações (“Prédios rústicos vizinhos, murados ou não – 10 metros; Edifícios não 

especificados e locais de uso público – 50 metros”). De acordo com a legislação referida, 500 

metros constitui a distância de proteção mais elevada exigida que pretende proteger “Locais e 

zonas classificadas com valor científico ou paisagístico”. Salienta-se ainda, a existência de 
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unidades agropecuárias, mas que se encontram a mais de 200 metros do limite exterior da zona 

de extração mineira. 

As freguesias de Chã no concelho de Montalegre e de Beça no Concelho de Boticas, embora não 

englobados pela área do Projeto, encontram-se também na envolvente do Bloco A da Concessão 

e da área de implantação das infraestruturas de apoio à exploração mineira. 

 

3.3 Fundamentação para a dimensão, tecnologia e características 
adotadas e justificação da ausência de alternativas ao projeto 

3.3.1 Justificação da ausência de alternativas ao projeto 

 
Sendo o objetivo deste projeto a exploração um recurso não renovável e inamovível, cujo 

aproveitamento económico apenas se pode processar no local da sua ocorrência natural, torna-

se difícil a criação de alternativas viáveis à localização do projeto.  

Como já foi referido, a área prevista para a localização da presente exploração Mineira resulta 

de em Portugal serem raros os locais onde ocorrem campos aplitopegmatíticos litiníferos com 

características físico-químicas adequadas para a extração de Lítio. Em Portugal, não se apresenta 

uma alternativa para a sua localização por escassez de recursos geológicos com a qualidade 

reconhecida na área. 

A área de implementação do Projeto é também favorável no que se refere à minimização de 

impactes, uma vez que a zona a explorar se localiza numa área afeta a uma antiga exploração 

mineira (Couto Mineiro de Beça) com um passivo ambiental considerável que a empresa 

Lusorecursos, se propõe a recuperar. 

Mais se refere que a Lusorecursos, tentou sempre procurar e consultar as melhores empresas, 

que para além da capacidade técnica e experiência comprovada em atividades similares às que 

serão desenvolvidas no âmbito deste projeto dispusessem das melhores técnicas disponíveis de 

mercado. Estas entidades contribuíram, em muito, no apoio técnico e na obtenção das melhores 

soluções, para dar resposta às preocupações ambientais, paisagísticas, para o cumprimento das 

obrigações legais, contratuais e também das boas práticas que a Lusorecursos promove. É 

possível encontrar informação mais detalhada sobre as empresas consultadas e envolvidas no 

projeto, no Plano de Lavra constante no Volume III do EIA. 
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Assim, optou-se por identificar alguns componentes/ áreas/ processos que compõe o projeto, 

considerados relevantes e para os quais poderiam ser criadas alternativas ou cenários 

alternativos mais ou menos favoráveis, fundamentando-se a escolha para as opções tomadas. 

3.3.2 Tipo de exploração  

Muito ponderadas foram todas as circunstâncias, situações e características particulares da 

concessão “Romano” podendo evidenciar-se algumas alternativas relativamente ao método de 

exploração a ser implementado, assim como, dos meios de transporte para expedição do 

produto final, o hidróxido de lítio mono-hidratado e as placas de cerâmica de alta qualidade.  

Figura-se como alternativa A, a alternativa escolhida, a evolução da exploração mineira como 

uma opção mista contendo exploração a céu aberto e exploração subterrânea. A exploração a 

céu aberto será realizada por bancadas. A extração será executada, com recurso a equipamentos 

mecânicos (minerador de superfície de precisão e demais máquinas auxiliares para o transporte 

do mesmo para os locais previstos). Relativamente à exploração subterrânea serão realizadas 

todas as infraestruturas para apoio à extração do minério do jazigo da concessão Romano. A 

exploração a céu aberto servirá também para recuperação do passivo ambiental das antigas 

minas localizadas na zona da concessão Romano, onde estas representam depressões variadas, 

algumas com cerca de 40 m de profundidade.  

Durante um período inicial, denominado de fase de construção, serão realizados trabalhos de 

preparação para o devido sequenciamento das fases seguintes. Com isto, a construção do 

Complexo de Anexos Mineiros torna-se imprescindível para a continuidade do projeto, assim 

como, das instalações de apoio e todos os sistemas de transporte. No que concerne aos sistemas 

de transporte, desde a reparação e preparação das estradas já existentes, como a execução das 

estradas a realizar. Na área corresponde à concessão as estradas serão de terra, com a 

preparação das mesmas a ser realizada pela devida maquinaria para o efeito. No entanto, no 

Complexo de Anexos Mineiros as estradas e caminhos de acesso para circulação interna serão 

inteiramente alcatroadas. 

Ainda em relação ao transporte, a devida instalação das correias transportadoras cobertas será 

realizada nos locais indicados para o transporte dos diferentes materiais, nomeadamente para 

transporte de minério nomeadamente a partir da área de deposição de pegmatito para o local 

onde decorrerão as 2ª e 3ª britagens e o “stacker”, a partir do qual o material estéril será 
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transportado para uma área de stock inicial de estéril e o minério transportado para o complexo 

de apoio à exploração mineira para ser processado, também através de telas transportadoras. 

Esta medida minimizará a circulação de veículos pesados, entre as diferentes áreas de 

processamento do pegmatito, contribuindo para a minimização de ruído, poeiras e vibrações. A 

área de deposição temporária de rejeitados estéreis foi definida conforme o confinamento das 

condicionantes apresentadas na área de concessão. Este material a ser depositado 

temporariamente será a rocha hospedeira (micaxisto) e material resultante do processamento 

mineral proveniente do Complexo de Anexos Mineiros que será utilizado para preenchimento 

(backfill) das galerias já exploradas na exploração subterrânea. 

No jazigo correspondente à concessão Romano, serão explorados cerca de 30 Mt de rocha 

aplitopegmatítica LCT. A atividade mineira decorrerá por cerca de 20 anos. A extração a céu 

aberto será realizada com recurso a um minerador de superfície de precisão, o empilhamento 

do material com uma buldózer, o carregamento com escavadora e o transporte, para deposição 

temporária de pegmatito ou material estéril, será realizado por dumpers. Enquanto que na 

exploração subterrânea, utilizar-se-á um jumbo para perfuração das frentes de trabalho e após 

o disparo, o material será mobilizado com uma pá carregadora para um dumper, onde o material 

seguirá até uma torva e um britador primário, seguindo-se o seu respetivo transporte até ao 

Complexo de Anexos Mineiros por correia transportadora. 

O processamento a céu aberto inicia-se, após o devido transporte da área de deposição de 

pegmatito através de correias transportadoras cobertas, num britador secundário e um terciário 

localizados na área de concessão, e também num sensor ótico que separará as rochas pela sua 

coloração (rocha aplitopegmatítica de cor esbranquiçada e rocha hospedeira, micaxística de cor 

escura). Circulará no sentido contrário, todo o material rejeitado considerado pelo sensor ótico 

como rejeitado, onde se depositará numa zona provisória junto da deposição de material 

pegmatítico. Este material será, posteriormente, transportado para sul, para a área de 

deposição temporária de material estéril.  

Após as britagens secundárias e terciárias e o sensor ótico, o material resultante considerado 

minério seguirá por uma outra correia transportadora em direção ao Complexo de Anexos 

Mineiros, localizada a norte da concessão Romano. No Complexo de Anexos Mineiros, o material 

será processado, gerando rejeitados que, juntamente com os materiais estéreis resultantes da 

extração serão depositados na área definida a sul da concessão. 
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Finalmente, será realizada a desativação global da mina. Proceder-se-á ao desmantelamento de 

todas as infraestruturas (Complexo de Anexos Mineiros, correias transportadoras, acessos, 

instalações de apoio, etc.), à integração dos trabalhadores noutras atividades produtivas, etc. 

Este processo pode ser consultado mais em detalhe no Volume IX – Plano de Encerramento da 

Mina do Romano anexado a este EIA. 

Por seu lado, na Alternativa B a exploração seria única e exclusivamente subterrânea. O modo 

de operação foi definido na Alternativa A, não havendo modificações no modo de operação. No 

entanto, como sugerido a exploração a céu aberto definida na Alternativa A, seria esta de 

dimensões bastante reduzidas e por tempo limitante, serviria como correção dos terrenos 

devido às antigas intervenções realizadas no passado aquando da extração mineira que remonta 

aos anos 60. 

Na alternativa C, considera-se uma evolução da exploração mineira única e exclusivamente a 

céu aberto. Toda a exploração seria realizada por bancadas e como resultante do 

aprofundamento da exploração, lateralmente a área expandida seria largamente enorme, 

causando um enorme impacto paisagístico numa região tipicamente montanhosa. A extração 

seria executada com recurso a equipamentos mecânicos (minerador de superfície de precisão e 

demais máquinas auxiliares para o transporte do mesmo para os locais previstos). O número de 

equipamentos necessários para a extração seria também maior. 

A exploração em contexto subterrâneo, normalmente acarreta um menor impacte para o meio 

ambiente, quando comparada com uma alternativa a céu aberto, nomeadamente no que aos 

impactes na paisagem, emissão de poeiras e ruído diz respeito. Por outro lado, uma exploração 

a céu aberto traria vantagens, através de um incremento da capacidade produtiva, rentabilidade 

e redução de custos. 

Tendo em conta o acima referido, optou-se por uma solução híbrida, ou seja, a alternativa A, 

que mantenha a viabilidade do projeto do ponto de vista financeiro, mas que ao mesmo tempo 

permita minimizar significativamente os impactes no ambiente espectáveis.  

Relativamente à produção, poder-se-ia encarar uma exploração gananciosa, aumentando o 

volume anual explorado, podendo inclusivamente afetar temporariamente preços de mercado 

de inertes especiais. Contudo, prefere-se uma solução de exploração faseada, equilibrada, 

economicamente sustentável, tecnologicamente moderna, respeitadora do ambiente humano 

e natural, sabendo que o Recurso Geológico não é renovável. 
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Assim, para uma produção anual de concentrados de petalite a rondar as 236.250 toneladas 

prevê-se uma produção de hidróxido de lítio mono-hidratado – LiOH.H2O que deverá totalizar, 

ao longo de vinte (20) anos, aproximadamente 425.000 toneladas.  

Quanto à recuperação paisagística, explicada em detalhe no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística, pretende-se, após a execução das bancadas de segurança previstas na exploração 

a céu aberto e quando finalizados os trabalhos de exploração em determinadas zonas, executar 

trabalhos de modelação, reflorestação e gestão ativa de biótopos, entre outros, de modo a 

reconstituir paisagisticamente e ambientalmente o local intervencionado, no mais curto espaço 

de tempo possível, e de forma faseada de acordo com o avanço da exploração (exploração à 

frente – recuperação atrás). 

As opções de recuperação e integração paisagística previstas irão contribuir para restituir e 

incrementar as funções agroflorestais deste espaço e contribuir significativamente para a 

melhoria da situação atual com o tratamento do passivo ambiental deixado por anteriores 

explorações. 

3.3.3 Equipamentos e tecnologias adotadas 

3.3.3.1 Mineração 

Strip Mining – Mineração de Superfície de Precisão 

O tipo de mineração de superfície de precisão (“Strip Mining”), permite a exploração de um 

corpo mineralizado em três dimensões. Ao invés da perfuração e explosão habitualmente 

utilizada neste tipo de jazigos, este método possibilita a extração do minério seletivamente.  

A Mineração de Superfície de Precisão traz vantagens, nomeadamente quando comparada com 

outros processos extrativos, nomeadamente a ausência da utilização de explosivos e perfuração 

do solo, eliminando custos e riscos associados ao manuseamento de explosivos e processos de 

licenciamento específicos, bem como riscos associado para os trabalhadores. Este método 

permite ainda a redução de ruído e das vibrações geradas.  

O equipamento escolhido, permite ainda que as manobras possam ser executadas de modo a 

direcionar com precisão o minério, separando-o do que é considerado estéril e evitando uma 

elevada acumulação de rejeitados. Este tipo de extração permite ainda a redução no custo 

energético no que concerne aos processos de trituração de rocha primários, aumentando não 
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só a eficácia dos processos como também reduzindo o desgaste dos sistemas de trituração 

seguintes.  

 

Minerador TL 1255 Terrain Leveler Single Sided Direct 

 O equipamento responsável pela mineração de superfície de precisão será o Minerador TL 

1255, pois relativamente a outros equipamentos existentes no mercado, esta permite excluir 

um britador primário devido ao método de operação da mesma, na qual o material extraído sai 

com uma determinada granulometria.  

É importante ainda referir que este equipamento, possui um sistema de captação de poeiras e 

material fino, evitando assim a dispersão das poeiras aquando dos trabalhos de extração. 

 

Software utilizado durante a Exploração 

Devido à complexidade elevada deste projeto de engenharia, utilizar-se-á um software da 

Caterpillar denominado de “CAT Minestar Command”, que permitirá o controlo dos processos 

de modo a garantir segurança, eficiência e produtividade dos mesmos. Este software reúne as 

tecnologias necessárias para uma operação totalmente integrada de sistemas de mineração 

autónomos, semiautónomos e controlados remotamente. 

O “CAT Minestar Command” trabalha de forma eficiente em torno de todas as atividades (em 

superfície e subterrâneo), equipamentos e equipas de trabalho da mina, aprimorando a 

segurança e otimização da produtividade. Relativamente à mineração subterrânea advém vários 

desafios, desde a navegação em ambientes confinados, rigorosos e escuros. O “software” 

permitirá aos operadores manobrar em segurança e obter uma maior produtividade e eficiência. 

 

3.3.3.2 Sistema de dispersão de água 

Regularmente serão promovidas regas nos estradões recorrendo a um trator com cisterna, de 

modo a evitar o levantamento de poeiras aquando da passagem dos camiões. A escolha do 

modelo de trator teve em consideração metodologias de precisão que evitam desperdícios, 

redução de perdas e acima de tudo escorrências e infiltrações, tanto no trator como na cisterna, 
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que permitem uma gestão de água mais eficaz (environment-friendly) quando comparado com 

outros modelos. 

O sistema será controlado por um software denominado de “isobus”, que mede as condições de 

humidade do ar, e promove a libertação de água de acordo com essas condições, gerindo o 

recurso de forma sustentável e eficiente. A aquisição deste equipamento apresenta ganhos 

significativos no combate ao desperdício de água, quando comparado a um normal camião 

cisterna. 

 

3.3.3.3 Gestão das lamas resultantes do processo mineral 

Existem atualmente dois métodos principais de gestão de resíduos resultantes do 

processamento mineral no Concentrador:  

1) deposição das lamas numa barragem confinada; 

2) Espessamento e filtragem das lamas para posterior deposição em seco.  

Esta última abordagem, bem mais recente que a anterior, surgiu após alguns acidentes com 

barragens de rejeitados terem acontecido um pouco por todo o mundo. 

As falhas nas barragens de rejeitados têm vindo a aumentar devido a condições climáticas 

extremas ou inesperadas, como fortes chuvas ou sismos, sobrecarga da barragem e práticas ou 

projetos inadequados. Os riscos e falhas nas barragens de rejeitados podem ser evitados com a 

desidratação e deposição a seco (“dry stacking”) dos mesmos. 

As principais diferenças entre os dois métodos encontram-se explanadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Comparação entre os métodos de deposição de rejeitados de lavaria mineira. 

Infraestrutura/ 

Aspetos 

Ambientais 

Lamas de rejeitados 
Lamas filtradas 

(“dry stacking”) 

Água 
Elevado volume de água 

nos rejeitados 

Muito pouca água do processo nos 

rejeitados (reaproveitamento da 

água) 

Condutas 
Entre a unidade industrial 

e a escombreira 

Dependendo da localização da 

escombreira 

Dique 

Construção de diques; 

Risco de rutura do dique; 

Pegada ecológica; 

Sem dique 
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Infraestrutura/ 

Aspetos 

Ambientais 

Lamas de rejeitados 
Lamas filtradas 

(“dry stacking”) 

Monitorização. 

Pegada ecológica Maior Menor 

Reabilitação 

gradual 
Difícil Possível (e.g. reflorestação) 

 

Ao contrário dos rejeitados em barragens de lamas, os rejeitados desidratados/filtrados 

permitem a reabilitação progressiva do local de acumulação. Em relação à gestão da água e 

tendo em conta a ex-filtração, a infiltração e a pegada ecológica, esta última opção parece ser 

também a mais adequada. 

 

Tabela 3 - Comparação entre teor de água nos diferentes tipos de rejeitados e respetivo consumo de 

água por tonelada de ROM. 

 

 

Com o método de filtração dos rejeitados torna-se possível recircular um volume de água muito 

elevado na unidade industrial, evitando o desperdício e acumulação da mesma numa qualquer 

lagoa de rejeitados confinados em diques, diminuindo assim também a necessidade de água 

fresca por tonelada de ROM. 
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Tecnicamente, bombear os rejeitados em lamas é mais simples do que proceder à sua filtração. 

No entanto, considerando o armazenamento, este é simplificado, visto que não é necessário 

confiná-los na forma de polpas/pastas, o que requereria a construção de estruturas de 

contenção (diques ou barragens). 

Do ponto de vista económico, a opção de filtrar as lamas de rejeitados é mais dispendiosa, tanto 

em capital como em custos operacionais, mas os benefícios ambientais, paisagísticos e sociais 

contrabalançam amplamente o investimento nesse sentido. 

 

3.3.3.4 Infraestruturas viárias  

As infraestruturas viárias dos pavimentos de estrada já existentes para circulação de máquinas, 

equipamentos e meios de transporte utilizados nas etapas de construção e exploração da Mina 

do Romano serão mantidas. Os troços das estradas de acesso à área de exploração que se 

encontram em condições precárias serão recuperadas ou melhoradas e, se preciso, 

reconstruídas. Esta medida visa o aproveitamento das vias para a diminuição quanto à utilização 

de materiais novos que possam aumentar os impactos ambientais.  

De acordo com esta medida, nas vias de acesso e circulação de veículos na área correspondente 

ao Complexo de Anexos Mineiros, serão construídas estradas com a utilização de pavimento 

rodoviário flexível de base betuminosa ou de base granular. Neste caso, o de base granular seria 

o mais recomendado, pois poder-se-ia utilizar os materiais da base e sub-base granulares da 

própria exploração (agregados do estéril) e assim diminuir as espessuras das camadas de 

desgaste (betuminosas) o que diminuiria também os impactos. 

Além disso, o tipo de mistura betuminosa mais recomendada seria o betume asfáltico 

modificado, com utilização de aditivos (borracha, fibras, resinas, etc) que garantem aplicações 

especiais com o objetivo de reduzir as temperaturas de fabrico do betume e assim garantir uma 

redução de energia. 

Como já foi referido, a definição de estradas e caminhos de acesso seguiu algumas 

estruturas viárias já existentes e outras que serão alteradas ou criadas para melhor interligar 

zonas de interesse e estruturas entre si. Em relação aos acessos novos, estes foram planeados 

de acordo com modificações nas zonas de trabalho, que requerem conexão com outros locais.  
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Alguns tipos de acessos são de caráter provisórios, relacionados com as diferentes etapas de 

trabalho, sendo que para a etapa de exploração a céu aberto será necessário que a rede viária 

exerça a função de conexão das áreas, para maior deslocamento dos veículos e equipamentos 

que irão realizar o trabalho de exploração mineira.  

As vias de acesso e de escoamento de materiais, sempre que for possível, serão utilizadas as já 

existentes, com reabilitação/obras de manutenção a serem executadas. No projeto prevê-se 

o melhoramento também dos acessos às zonas de extração, assim como criação/recuperação, 

caminhos de acesso florestal para o contínuo acesso das populações locais aos seus campos 

agrícolas.  

 

3.3.3.5 Alternativas à fase de transporte 

Em relação aos meios de transporte a serem utilizados, são variadas as opções que podem ser 

consideradas, desde a utilização apenas de camiões/dumpers até a uma solução mista onde se 

pondera a utilização da alternativa anterior em conjunto com correias transportadoras. 

O produto resultante da extração na Mina do Romano destina-se totalmente à exportação. 

Nesta fase, tenciona-se exportar um produto final (hidróxido de lítio mono-hidratado) e o meio 

de efetivar essa exportação será através do AVE de Ourense. Relativamente ao produto final 

que se pretende aproveitar do jazigo do Romano, de feldspatos e quartzo, estes serão 

conduzidos para o Complexo de Anexos Mineiros, onde uma unidade de cerâmica transformará 

os mesmos num produto final (placas de cerâmica). Estas placas de cerâmica de alta qualidade, 

serão igualmente transportadas para Ourense e depois deferidas via férrea de alta velocidade. 

Assim, numa primeira alternativa é considerado o transporte do material extraído através de 

camiões/dumpers até aos locais indicados para deposição de material pegmatítico ou para 

deposição na área de rejeitado estéril. Após a deposição do material na área de deposição de 

pegmatítico, o transporte do minério proceder-se-á exclusivamente através de correias 

transportadoras que serão cobertas para evitar a propagação de poeiras, mitigando assim 

os efeitos prejudiciais inerentes ao transporte implícito na atividade extrativa. Com os acessos 

de veículos motorizados restritos à zona de extração e localização das áreas de aterro de 
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materiais, a circulação e acessos limitam as zonas de intervenção para rega dos mesmos, de 

forma a evitar a libertação de poeiras.  

Numa segunda alternativa, o material seria única e exclusivamente efetuado através de 

camiões/dumpers, o que para além do aumento de tráfego diário e com isso, o aumento da 

emissão de gases por parte dos veículos, traduzir-se-ia num controlo rigoroso no que concerne 

à rega dos acessos por onde os veículos fossem circular, pois a área de intervenção dos mesmos 

seria maior. 
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Após o processamento e obtenção do produto final, a logística e transporte dos produtos para 

os mercados remete para três alternativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alternativa A relativamente ao transporte, pretende-se utilizar camiões semirreboque de 

transporte de cargas, em lona, de 27 toneladas, onde estes circularão 92 km, entre a área de 

concessão localizada na freguesia de Morgade até ao local de carga do AVE localizado em 

Ourense. A utilização do AVE pretende ser expedita para o fornecimento dos materiais em 

Figura 4 – Mapa topográfico com os Caminhos Principais na área de concessão 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 62 

questão aos futuros clientes. Assim sendo, utilizar-se-ão 2 camiões, onde 2 operadores 

circularão nesse trajeto fazendo 4 viagens por dia, 2 viagens por camião. 

Na alternativa B relativa ao transporte, seria a utilização de camiões para a movimentação dos 

produtos finais até ao cliente, isto poderá implicar atravessar várias fronteiras, custos de 

operação elevadíssimos, entre outras series de fatores. 

Na alternativa C relativamente ao transporte, seria a expedição de barco a partir de um dos 

portos mais pertos, existindo por exemplo o porto de Leixões e de Vigo como alternativas. No 

entanto, para se fazer chegar o produto a expedir a um desses portos, a distância a percorrer 

por camião será muito maior, no caso do porto de Leixões serão cerca de 160 km e para o porto 

de Vigo cerca de 200 km. 

 

3.4 Descrição Do Projeto 

3.4.1 Área da Concessão e tipo de massas minerais 

Na área de concessão “Romano”, os Blocos A e B inserem-se num setor em que afloram 

sequencias metassedimentares do Paleozóico Superior que são instruídas por rochas graníticas 

de duas micas sin-tectónicos, como os granitos de Chaves e de Montalegre. Em termos de 

litótipos das sequências metassedimentares, segundo a cartografia geológica (Carta Geológica 

6-B à Escala 1:50.000), no Bloco A ocorrem xistos metamórficos e grafitosos, enquanto no Bloco 

B são xistos essencialmente andaluzíticos com algumas intercalações de filões de quartzo. Mais 

concretamente no Bloco A, os micaxistos são instruídos por importantes corpos de natureza 

aplitopegmatítica que ocorrem sob a forma de enxames de diques ou filões. Estes corpos 

contêm importantes ocorrências anómalas de minerais-minério que albergam elementos 

químicos de elevado valor (petalite e espodumena– lítio; cassiterite – estanho; columbo-

tantalite – nióbio e tântalo) e ainda minerais industriais como os feldspatos sódicos e potássicos. 

Neste projeto, o principal minério de lítio é a petalite. 

Ao nível estrutural, as litologias encaixantes (micaxistos com andaluzite e quartzo-filitos) no 

Bloco A da concessão “Romano” estão quase sempre muito deformados e registam os fortes 

efeitos da última fase de deformação Varisca (D3), que praticamente obliterou os dois (2) 

anteriores episódios (D1 e D2), observáveis apenas petrograficamente. De acordo com Noronha 

e Lima (2006), os filões aplitopegmatíticos LCT (Lítio – Césio – Tântalo) na região do Barroso-
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Alvão estão instalados em planos relacionados com a fase D3, com orientações de N130ºE e N-

S a N10ºE. 

Os aplitopegmatitos LCT mineralizados em Li, no contexto da concessão “Romano” (Bloco A) são 

leucocratas e estão, como se referiu, dispostos em enxames ou aglomerados de filões alojados 

em rochas encaixantes de natureza metassedimentar do Silúrico (micaxistos andaluzíticos), que 

se distinguem claramente dos restantes litótipos LCT pela sua coloração bem mais escura, 

elevada xistosidade e deformação (Figura 5). 

Segundo as análises à Microssonda, a média dos teores em Li2O nas petalites analisadas pela 

Lusorecursos é de 4,32% que, apesar de ligeiramente afastado do valor teórico (4,89%), está 

muito próximo da composição química de concentrados petalíticos de caráter comercial para a 

indústria cerâmica ("technical grade" - 4,5% Li2O) e dentro do intervalo para conversão em 

compostos de lítio "battery grade" ("chemical grade" - 4,0 a 4,5 % Li2O). 

 

 

3.4.2 Recursos geológicos litiníferos e reservas prováveis 

Os principais resultados dos trabalhos realizados pela Lusorecursos durante o período de 

Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” foram reportados à DGEG na forma de 

relatórios técnicos. Os dados obtidos durante a prospeção e pesquisa permitiram à Lusorecursos 

identificar recursos minerais de lítio com base na morfologia do depósito aplitopegmatítico 

litinífero através da interpretação de perfis transversais e plantas de nível com blocos 

delimitados por perfis adjacentes que, usando os dados analíticos das sondagens de cada perfil 

Figura 5 - Contraste litológico entre as rochas LCT de cor clara e 

os micaxistos encaixantes mais escuros. 
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proporcionaram a determinação de um teor de Li2O e respetiva tonelagem, assumindo-se um 

teor de corte económico (e não mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 2,4 (densidade da 

petalite e não da rocha LCT). Na Tabela 4, encontra-se a avaliação dos recursos de Li2O. 

Tabela 4 - Avaliação de recursos da concessão “Romano” 

Recursos 
Quantidade 

(Mton@%Li2O) 

Recurso Total Atual 15,6 Mton@1,09%Li2O 

Recurso Indicado 7,2 Mton@1,28%Li2O 

Recurso Inferido 8,4 Mton@0,93%Li2O 

 
Considerando o recurso total atual estimado de 15,6 Mton e para lá da reserva mineira aí 

contida, os indicadores de prospeção e pesquisa apontam a concessão atual “Romano” como 

uma zona alvo (“exploration target”). Deste modo, ao longo de um eixo no setor sul do Bloco A 

da concessão com cerca de 3 x 1 km espera-se que venha a duplicar os recursos totais estimados 

de 15,6 Mton @ 1,09% Li2O, alcançando a hipótese de um total de 30 Mton com teores de cerca 

de 1,0% Li2O para a concessão. 

A Lusorecursos pretende, ao longo da próxima década, realizar e dar continuidade aos trabalhos 

de prospeção e pesquisa já efetuados de acordo com o atual estado de conhecimento geológico 

do jazigo “Romano” de modo a atingir esse “target” de 30 Mton de recurso pegmatítico com 

teor de aproximadamente 1% de Li2O, em que a petalite responde por mais de 90% da moda, 

i.e., dos minerais ricos em lítio. Estes visam essencialmente densificar a informação já existente 

e, com isso contribuir para melhorar o grau de conhecimento e certeza sobre o jazigo mineral. 

Salienta-se ainda que, o presente projeto prevê a realização de uma futura campanha de 80 

sondagens mecânicas com QA/QC ("Quality Assurance" / "Quality Control") para 2020 na 

envolvência do filão “Romano” que muito provavelmente poderá aumentar o recurso em cerca 

de 4 Mt às 11 Mt estimadas muito recentemente, perfazendo as 15 Mt. Por sua vez, na zona sul 

da concessão, a Lusorecursos estima que a partir de dezenas de sondagens também previstas 

para a próxima década e os indicadores favoráveis seja possível incrementar o recurso para o 

dobro ou seja, para as 30 Mt com teores apreciáveis de Li2O (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Localização e tipologia, tonelagem e teores dos recursos litiníferos da concessão “Romano” 

previstos. 

Tipo Volume (ton) Li2O (%) 

Datamine 2019 (filão “Romano”) 11.000.000 0,95 

Sondagens 2020 (filão “Romano”) 4.000.000 0,80-1,0 

Zona Sul da Concessão “Romano” 15.000.000 0,80-1,2 

Recursos totais 30 000 000,00 0,90-1,10% 

 

3.4.3 Produção anual e previsão temporal da exploração 

Está previsto no projeto que, para uma produção anual de concentrados de petalite a rondar as 

236.250 toneladas com um teor médio de 4,0% de Li2O e, recuperação acumulada de 63% (sendo 

90% extração mineira + 70% processamento mineral) no Concentrador e 80% na Refinaria 

(calcinação + hidrometalurgia), a produção anual de hidróxido de lítio mono-hidratado 

(LiOH.H2O) é de 21.250 toneladas. Portanto, num cenário conservador, as operações 

metalúrgicas que visam a produção de hidróxido de lítio mono-hidratado (LiOH.H2O) irão 

totalizar ao longo de vinte anos uma produção total aproximada a 425.000 toneladas. 

 

3.4.4 Caracterização do método de exploração 

Os métodos de exploração a utilizar foram ponderados pela Lusorecursos considerando diversos 

fatores, nomeadamente de cariz técnico, ambiental e socioeconómico. Nos subcapítulos 

seguintes apresenta-se uma caracterização dos métodos de exploração, em concordância com 

o Plano de Lavra, anexo a este estudo. 

 

3.4.4.1 Planeamento 

Este projeto pretende responder positivamente a todas as preocupações ambientais, 

paisagísticas, legislativas, de segurança, entre outras, não descurando o máximo 

aproveitamento do jazigo mineral e o valor do recurso mineral proposto a explorar. Assim, os 

métodos de exploração recaíram em duas fases distintas: uma fase de exploração a céu aberto 

e outra em subterrâneo, podendo com isto dizer-se que, em matéria de exploração/mineração 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 66 

é de tipo misto (Figura 6). Em primeiro lugar haverá a fase de exploração a céu aberto para 

correção do terreno onde ainda se encontram cavidades expostas resultantes das antigas 

explorações mineiras de estanho do Antigo Couto Mineiro do Beça (anos 60). Para a exploração 

subterrânea, numa fase posterior, haverá a abertura de uma rampa de acesso que aproveitará 

o relevo do terreno para possibilitar a exploração dos corpos aplitopegmatíticos LCT (Lítio-Césio-

Tântalo). 

De seguida apresenta-se, na Figura 6, a representação do conceito de exploração "mista". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solução permite dar uma resposta mais positiva a um conjunto de preocupações 

ambientais, paisagísticas e sociais, quando comparada com uma possibilidade de exploração 

completamente a céu aberto, ao mesmo tempo que não acarretará os custos elevados de uma 

opção exclusivamente em subterrâneo, viabilizando assim o projeto do ponto de vista 

financeiro. 

No âmbito deste projeto foram consultadas várias entidades com relevância no panorama 

mundial, de modo a obter apoio técnico no aconselhamento e definição das melhores 

metodologias para extração do mineral. 

Figura 6 – Exploração mista. 
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Para melhor enquadramento encontra-se, na Figura 7, um mapa com uma representação 

genérica dos trabalhos, o qual pretende ser sucintamente explicativo acerca da exploração 

“mista”. 

Salienta-se ainda que, este projeto assume que na exploração subterrânea a segurança é um 

aspeto chave, pelo que na abertura de túneis e galerias será necessário garantir ações de 

segurança, como a sua estabilidade, controlo da qualidade do ar, saneamento e remoção de 

materiais que apresentem risco de queda. Estes aspetos serão reportados no Plano de Higiene 

e Segurança associado ao Plano de Lavra anexo a este EIA. 
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Figura 7 - Mapa topográfico com os trabalhos a serem efetuados. 
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3.4.4.2 Exploração a Céu aberto 

3.4.4.2.1 Operações preparatórias 

O presente projeto prevê, relativamente à exploração a céu aberto, a execução de algumas 

operações preparatórias, antes da exploração propriamente dita. Neste projeto está ainda 

previsto que sejam realizadas todas as atividades de modo a rentabilizar o depósito mineral em 

questão e mitigar os efeitos colaterais que o desmonte possa provocar ao ambiente, devendo a 

Lusorecursos garantir que os parâmetros legais e de segurança são cumpridos. 

Assim, uma das operações preparatórias prevista é a preparação do terreno, onde serão 

extraídas as camadas superficiais de vegetação e solo, para posterior terraplanagem, 

englobando atividades como escavação (CAT D11T), carga do material escavado (CAT 390), 

transporte e descarga/aterro do material (Dumper CAT 745) em local apropriado para o efeito 

já definido.  

Na exploração a céu aberto, de modo a permitir a operação do minerador de superfície será 

necessário remover 0,30 m de horizonte orgânico e não orgânico, mobilizando material a ser 

armazenado para mais tarde servir para intervenção ambiental aquando o fecho da área 

exploração a céu aberto. Assim, para a terraplanagem do terreno estão previstas quatro 

operações, escavação, carga do material escavado, transporte e descarga/aterro do material em 

local apropriado, podendo ainda acrescentar-se a compactação do material.  

Para além da operação de limpeza do terreno e da retirada das camadas superficiais de 

vegetação e solos, está ainda prevista a construção de vias de acesso e de infraestruturas 

fundamentais para a exploração como a instalação de resíduos mineiros, a instalação de serviços 

de apoio aos trabalhos, os sistemas de abastecimento de combustível, água e outros, as redes 

de eletricidade e esgotos, tal como outras instalações do Complexo de Anexos Mineiros. 

 

3.4.4.2.2 Método de desmonte 

Após transformar o terreno da área que se pretende extrair, em patamares planos, a fim de 

permitir a circulação dos equipamentos de extração, terá início o processo de mineração. O 

desmonte seguirá uma metodologia de exploração em bancadas a diferentes cotas, em que as 

plataformas de trabalho são necessariamente planas para a utilização do minerador de 

superfície. O plano de lavra associado a este projeto prevê que, considerando a topografia do 

terreno e a área de interesse a ser explorada, serão produzidas bancadas de segurança de 10 
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metros de altura, ângulo de 55° que resulta numa inclinação geral (“pit slope”) de 43° e uma 

berma de segurança de 5 metros de modo a cumprir a legislação em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei Nº. 162/90 de 22 maio. Não circularão veículos na berma entre cada bancada e estas 

serão exploradas em patamares planos, onde toda a zona de exploração será extraída até à cota 

topográfica de 920m. O presente projeto prevê duas fases (Figura 9), uma primeira em se 

explorará o polígono localizado mais a norte, cerca de 15 000 000 toneladas de recurso mineral, 

bem como se construirá o poço para os trabalhos subterrâneos (área total de 181 257 m2) e uma 

segunda fase que consistirá na remoção e correção do terreno de modo a preparar a exploração 

subterrânea (área total de 175 900 m2). 

Assim, de modo a seguir a metodologia anteriormente referida está prevista a utilização de um 

minerador de superfície. Este minerador corta o material do topo do depósito seguindo um 

padrão pré-definido, em que o tambor de corte utiliza bicos de tungsténio para quebrar o 

minério. Este está montado na traseira do minerador, cortando o material enquanto os rastos 

avançam sobre o terreno ainda por cortar, como é possível observar na Figura 8. 

 

Figura 8 - Método de extração exemplificado com a Minerador de Superfície de Precisão. 

 

O corte de cima para baixo (“top-down”) permite que os bicos penetrem no solo sem recorrer 

ao esforço de tração da máquina. Esta técnica fornece aos operadores a oportunidade de 

controlarem o tamanho do produto, alterando a profundidade de corte do tambor.  

A área de extração do minério será concretizada com as dimensões de cada patamar, que 

apresentarão paralelismo à topografia da região, aproveitando as curvas de nível para definição 

de pequenas bancadas de trabalho, para um maior rigor de cálculo dos volumes a extrair. Numa 

perspetiva de aproveitamento máximo de recursos, a Lusorecursos procurará incrementar a 

razão minério/estéril, resultando numa área de extração com reduzidas dimensões, onde se irá 

rebaixar o terreno a partir da cota mais elevada (980 m) até aos 920 m, sendo que depois disso 
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a extração passará a ser em subterrâneo. Na figura que se segue encontra-se esquematizada a 

situação geral referente à exploração a céu aberto (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Exploração a céu aberto nas duas (2) fases correspondentes, com a cor rosa para a fase 1 e 

com a cor verde para a fase 2. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 72 

 O material desagregado é deixado no solo, atrás da máquina, sendo posteriormente 

agrupado, coletado e transportado para a zona de depósito de material pegmatítico e/ou 

para as zonas de rejeitados estéreis temporárias. 

As principais vantagens da Mineração de Superfície de Precisão passam pela: 

• Ausência de perfuração e explosivos; 

• Operação ininterrupta devido ao ponto supramencionado; 

• Redução de ruído, poeira e vibração quando comparado com perfuração e explosão; 

• Eliminação do risco de danificação de aquíferos eventualmente existentes; 

Eliminação de variados custos e riscos associados à perfuração e explosão (manuseamento e 

armazenamento de explosivos, licenciamentos específicos, riscos de segurança, distúrbios 

sociais, etc.). Na exploração de superfície com o minerador, serão exploradas cerca de 690 000 

toneladas (270 000 m3) de pegmatito a céu aberto e as restantes 14 310 000 toneladas (5 661 

765 m3) serão exploradas em subterrâneo. Com um ROM (“Run-of-Mine”) previsto de 1 500 000 

toneladas/ano de material pegmatítico a entrarem nos processos de concentração, a duração 

desta primeira fase está prevista para 10 anos.  

O volume total de material a mobilizar na primeira fase será de aproximadamente de 6 625 000 

toneladas (2 500 000m3), enquanto que na segunda fase será de aproximadamente de 6 360 

000 toneladas (2 400 000m3), totalizando nas duas fases 12 985 000 toneladas (4 900 000m3). 

Extrair-se-ão, resultante das duas fases da exploração a céu aberto, cerca de 270 000m3 de 

material aplitopegmatítico. Como consequência, 12 269 000 toneladas (4 630 000m3), será 

material resultante da rocha estéril que se encontra anexa à rocha pegmatítica.  

A segunda fase, como já foi referido, consistirá na remoção e correção do terreno para a 

exploração subterrânea dos corpos aplitopegmatíticos localizados a sul, onde segundo o 

“Exploration target” seguir-se-á a exploração das restantes 15 000 000 toneladas, totalizando o 

projeto em 30 000 000 toneladas. Tendo em conta este cenário, na segunda fase localizada a 

sul, as restantes 15 000 000 toneladas, irão ter uma duração prevista por mais 10 anos, prevendo 

assim um tempo total de exploração de 20 anos. 

 

3.4.4.2.3 Ciclo de produção 

O presente projeto prevê que o ciclo de produção extrativo ocorra em etapas previamente 

definidas, de modo a estabelecer uma sequência otimizada de processos, devendo a 

Lusorecursos seguir todas as normas de segurança estabelecidas previamente. A produção será 
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disposta em diferentes etapas, nomeadamente desmonte, empilhamento e carregamento, 

conforme é possível observar na Figura 10. 

Figura 10 - Mineração, empilhamento, carregamento e transporte do material (Fonte: Vermeer). 

 

O desmonte do material, que será realizado pelo minerador de superfície, desagregará o 

material rochoso em pequenas porções de rocha, o que pode ser considerado como uma 

primeira britagem. 

Deste modo, o minerador de superfície para extrair os 4.900.000m3 de material da área prevista, 

executará a extração em cerca de 11.760 horas, extraindo cerca 500m3/h. Ainda se prevê que 

com a descompactação do material rochoso total extraído, aplicando um fator de empolamento 

de 49%, o volume total de rocha irá ser 7.301.000m3.  

O presente projeto pondera ainda calcular o número de ciclos necessários para a movimentação 

deste material rochoso, considerando que 270.000m3 será de material aplitopegmatítico a ser 

aproveitado, teremos 690.000 toneladas BCM que correspondem a 1.028.100 toneladas em 

LCM, pelo que de material estéril serão 12.964.000 toneladas de BCM que correspondem a 

19.316.360 toneladas LCM.  

Após a desagregação do extrato rochoso, este material será empilhado com a buldózer D11 

formando pilhas de material categorizando logo à partida, e sempre que possível a separação 

do material aplitopegmatítico de cor esbranquiçada e a rocha hospedeira (micaxisto), para que 

os processos subsequentes sejam eficientes, levando apenas material selecionado para a 

britagem. 
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De seguida, o material será carregado com a pá carregadora CAT 992K para os camiões Dumper 

CAT 777, que o irão transportar para os devidos fins, em que o rejeitado (micaxisto) será 

transportado para sul e o material aplitopegmatítico será transportado para a zona de 

“stockagem” prévia para depois ser transportado por tela transportadora para a unidade afeta 

à britagem e “optical sorting”.  

O presente projeto assume que esta otimização permitirá o planeamento dos ciclos para uma 

rentabilização dos trabalhos a serem executados durante estes processos.  

Está ainda previsto que a pá carregadora CAT 992K efetuará a movimentação de 7.301.000m3 

LCM de material, pelo que terá de realizar 730.100 ciclos completos de carregamento. No que 

concerne aos três Dumpers CAT 777 terão de efetuar 73.010 ciclos de transporte, dos quais 

69.359 ciclos servirão o propósito de transporte de estéril para a área temporária do mesmo 

localizada a sul, enquanto que os restantes 3.651 ciclos de transporte dizem respeito ao material 

pegmatítico que será enviado para a área de deposição de material a ser transportado e, 

posteriormente para a zona de britagem e “optical sorter”. 

A Lusorecursos prevê que todo o material seja movimentado de forma eficiente, como por 

exemplo, os Dumpers utilizarem o declive a seu favor quando carregados e quando 

descarregados, se necessário vencer esses mesmos declives. Este tipo de estratégia promove a 

eficiência dos trabalhos, tornando-os mais sustentáveis e com reduções de custos associados 

aos esforços da maquinaria, seja por desgaste das mesmas que pode levar a um desgaste mais 

rápido ou pela energia/ combustível consumido. 

 

3.4.4.2.4 Configuração da escavação 

Como se referiu anteriormente, o desmonte será efetuado em bancadas, onde será utilizado um 

minerador para escavar pequenas parcelas do terreno com progressão contínua na área.  

Numa primeira fase, as cotas topográficas serão rebaixadas 10 m, por exemplo, a cota 980 m 

será rebaixada para 970 m e assim consecutivamente, até ser atingida uma zona plana localizada 

à cota de 920 m. 
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Está previsto, após vários estudos, trabalhos de prospeção e análise de cartografia geológica 

detalhada, que o talude de segurança apresentará um ângulo de cerca de 55°, uma vez que, 

grande parte será constituído por rocha estéril (micaxisto). Este ângulo de 55° consiste no valor 

de talude natural do xisto (Figura 11 e Figura 12). No esquema ilustrado abaixo (Figura 12), a 

linha preta representa a atual topografia regional a ser corrigida, onde serão efetuadas as 

bancadas de segurança de 10 m de altura. De realçar também a existência de cavidades 

resultantes das antigas explorações ocorridas na concessão das Antigas Minas do Beça, durante 

os anos 60. a céu aberto, por patamares, comparativamente à situação atual da topografia atual 

delimitada com linha preta, onde a linha vermelha a tracejado representa a cota até onde se pretende 

explorar 

 

 

Figura 11 - Esquema ilustrativo da situação atual da topografia atual delimitada com linha preta, onde a 

linha vermelha a tracejado representa a cota até onde se pretende explorar. 

Figura 12 - Esquema ilustrativo da exploração a céu aberto, por patamares, com a intenção de deixar 

os patamares de segurança. Está representado esquematicamente a exploração a céu aberto para a 

fase 1. A linha vermelha representa até onde se pretende executar os trabalhos e onde se irá extrair 

material. 
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Tendo por base o número 1 do artigo 126º do Decreto-Lei nº162/90, será considerado como 

medida de segurança um patamar de 5 m com uma altura de 10m e um talude de 55°, que 

resulta numa inclinação geral (“pit slope”) de 43°, como é mostrado no esquema abaixo. 

 

Salienta-se ainda que, relativamente a este tipo de exploração, as atividades laborais planeadas 

ocorrerão em fases, seguindo um critério e ordem cronológica de norte para sul desde a cota 

mais alta (980 m) para a cota mais baixa (920 m). 

Com o decorrer dos trabalhos e com o avanço da exploração a céu aberto, toda a exploração irá 

atingir uma cota de 920 m no final da segunda fase de exploração como ilustra a Figura 13, 

mantendo-se somente as bancadas de segurança. 

Somente após a segunda fase, é que os patamares a sul serão retirados, estabilização dos 

trabalhos subsequentes dos últimos 10 anos da exploração que decorrerão exclusivamente em 

subterrâneo.  

 

 Figura 13 - Configuração dos patamares de segurança na exploração a céu aberto. 
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Figura 14 - Esquema ilustrativo da exploração a céu aberto, situação final com os patamares de 
segurança deixados para trás e a antiga topografia, onde a linha vermelha figura a cota plana que ficará 
aos 920 m. 
 

De realçar também que no final ficarão as bancadas de segurança a norte e no lado este, onde 

posteriormente se procederá à recuperação paisagística da zona intervencionada aquando dos 

trabalhos de reflorestação previstos. 

  

 
 
 
 
 

Figura 15 – Esquema da exploração a céu aberto com os patamares de segurança a Norte e a Este. 
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3.4.4.2.5 Equipamentos 

O presente projeto prevê os equipamentos que estarão afetos a esta fase da exploração que se 

encontram descritos na seguinte tabela. A potência apresentada para cada equipamento varia 

de acordo com o equipamento e com a legislação aplicável a cada um. 

Sempre que possível e houver disponibilidade no mercado, será utilizada maquinaria nas quais 

a fonte de energia seja totalmente elétrica, de modo a combater o passivo ambiental, 

diminuindo assim a libertação de gases nocivos para a atmosfera. 

 

Tabela 6 –Equipamentos utilizados na exploração a céu aberto. 

Equipamento Nome 
Potência Máxima 

(kW) 

Emissão - Potência Máxima 

(g/h) 

Pá Carregadora CAT 992K 671 

CO - 2348,5 

HC - 127,49 

NOx - 499,57 

PM - 20,13 

Pá carregadora CAT 390F 398,2 

CO - 1393,70 

HC - 75,66 

NOx - 1393,70 

PM - 17,92 

Pá carregadora CAT 988K 432 

CO - 1512 

HC - 82,08 

NOx - 289,44 

PM - 12,96 

Dumper CAT 777G 765 

CO - 2677,50 

HC - 145,35 

NOx - 2677,50 

PM - 34,43 

Dumper CAT 745C 381 

CO - 1333,50 

HC - 72,39 

NOx - 152,40 

PM - 17,15 

Buldózer CAT D11T 765 

CO - 2369,50 

HC - 128,63 

NOx - 453,59 

PM - 20,31 

Buldózer CAT D8T 252 

CO - 882 

HC - 47,88 

NOx - 100,8 

PM - 6,3 

Niveladora CAT 140H 138 CO - 483,00 
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Equipamento Nome 
Potência Máxima 

(kW) 

Emissão - Potência Máxima 

(g/h) 

HC - 26,22 

NOx - 483,00 

PM - 6,21 

Cilindro CAT CS74B 129,5 

CO – 453,25 

HC – 24,61 

NOx – 453,25 

PM – 5,18 

Escavadora CAT 374F 362 

CO - 1267,00 

HC - 68,78 

NOx - 1267,00 

PM - 16,29 

Minerador de 

Superfície 

Vermeer 

TL1255 
447,4 

CO -1565,90 

HC -85,00 

NOx -178,96 

PM -11,19 

 

 

3.4.1.3 Exploração em subterrâneo 

3.4.4.3.1 Operações preparatórias 

Em termos de operações preparatórias está previsto a execução de acessos de modo a alcançar-

se o corpo geológico e, posteriormente se proceder ao desmonte dos níveis mineralizados e sua 

extração. Neste sentido, em termos de acessos estão previstos o túnel de acesso, as rampas de 

acesso às áreas-alvo, bem como um poço. A rampa de acesso (túnel) terá um comprimento de 

1600 m e um declive de cerca de 10% a 11%, estando prevista que a entrada desta seja localizada 

a norte, nas proximidades do Complexo de Anexos Mineiros, de modo a que o transporte e o 

processamento ocorram no subsolo e não sejam expostos ao ambiente em superfície. Por sua 

vez, o poço localizar-se-á próximo do recurso mineral a extrair não se inserindo no corpo 

geológico. 

 

3.4.4.3.2 Método de desmonte 

O presente projeto pretende através de uma passagem/túnel aproveitar o relevo do terreno de 

modo a intersectar os corpos aplitopegmatíticos LCT mineralizados, implementando galerias 

longitudinais e transversais. Está previsto que a exploração subterrânea seja executada 
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simultaneamente em diferentes níveis de modo a que as zonas com as cotas mais profundas 

sejam exploradas em conjunto com as zonas com cota mais alta. Deste modo, em termos 

sequenciais para a exploração em subterrâneo existirão várias etapas. Será efetuado uma 

perfuração, colocação de explosivos e, posterior rebentamento da frente rochosa através da 

desagregação de rocha por explosivos. Após diversas simulações, foi escolhido um modelo de 

perfuração onde, numa frente com 4,40 m de base por 3,20 m de altura, serão realizados 45 

furos (41 carregados com um diâmetro médio de 50 mm, 4 “secos” com um diâmetro médio de 

100 mm), todos com 4,20 m de profundidade. Isto vai permitir um avanço por disparo de 4,3 m, 

o que corresponde a um volume desmontado (in situ) em cada pega de 60,2 m3. Isto significa 

que, para uma produção esperada de 1150 m3/turno, serão necessárias 19 pegas (frentes)/turno 

para garantir a produção. Estes furos serão preenchidos com os explosivos Gelamonite 33 (ou 

equivalente) e ANFO, enquanto que para a detonação serão utilizados detonadores de Sistema 

Nonel, detonadores elétricos e cordão detonante. A utilização de explosivos terá em conta a 

legislação aplicável em vigor, bem como as normas de segurança. De seguida será efetuada a 

ventilação e rega da frente de disparo, saneamento (mecânico e/ou manual) e carregamento do 

material extraído através de uma LHD (“Load-Haul-Dump”), bem como o suporte e/ou 

sustentação, onde serão realizados trabalhos de topografia. A ventilação e sustentação serão 

fundamentais de modo a não comprometer a própria exploração subterrânea e os 

trabalhadores. Por outro lado, o presente projeto prevê ainda a adoção do método de “Vão 

livre”, em que se define o número de metros que poderá haver no túnel e respetivas passagens 

sem que haja a necessidade de sustimento e suporte. Este método terá em conta estudos 

prévios e as restantes precauções de modo a não comprometer a segurança deste projeto e dos 

trabalhadores, bem como de cumprir as normas de segurança. Em relação à abertura de poços 

esta será através do método de "Raiseboring" que desagrega a rocha por desgaste mecânico. 

Está prevista a realização de poço que intersete a galeria. Mais uma vez, ressalva-se a 

importância da salvaguarda das condições de segurança. 

Assim, o presente projeto prevê que a exploração subterrânea esteja estruturada em três 

partes, Parte superior Este com altos volumes e espessuras, Parte superior Oeste com menor 

espessura de pegmatito e menor volume e Parte inferior Oeste com maior volume e espessura. 

Uma descrição detalhada do método de desmonte em exploração subterrânea, assim como os 

métodos de abertura de túneis e poços, pode ser consultada no Plano de Lavra anexo a este EIA. 
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3.4.4.3.3 Ciclo de produção 

Na exploração subterrânea, o ciclo de produção inicia-se com a extração dos materiais 

desagregados do corpo rochoso, seguido de uma britagem primária e, posterior transporte, 

realizado em parte diminuta por dumpers e ainda por telas transportadoras (cobertas) a serem 

instaladas pela Lusorecursos, até à superfície de modo a chegar ao Complexo de Anexos 

Mineiros, onde será efetuada a beneficiação do minério ou à escombreira, se for rejeitado. 

Acresce ainda que, estão previstas as alternativas para o transporte do material enquanto as 

infraestruturas inerentes à exploração do jazigo mineral não estiverem disponíveis/concluídas, 

como a utilização da rampa de acesso principal localizada a norte, até à conclusão e 

disponibilidade do poço de acesso principal para o efeito. 

Em termos de equipamento, cada pá carregadora (Caterpillar R1700 XE electric drive) está 

previsto exercer 552.000 ciclos de carga e cada dumper (Caterpillar AD60) 43.000 ciclos, pelo 

que para carregar um dumper a pá carregadora terá de efetuar no mínimo 5 ciclos de carga. 

 

3.4.4.3.4 Configuração da exploração em subterrâneo 

Em termos de configuração, como se pode observar na Figura 16, está previsto no presente 

projeto a execução de galerias longitudinais e transversais em vários níveis de profundidade de 

modo a intersetar o corpo mineralizado, cuja direção do desenvolvimento da mina é ascendente 

(da base do jazigo para o topo – “Raiseboring”). Ressalva-se a importância de salvaguardar as 

condições de segurança e a interferência com possíveis aquíferos. A exploração subterrânea 

iniciar-se-á então com a construção da rampa principal de acesso, sendo o restante 

desenvolvimento subterrâneo, como já foi referido, estruturado principalmente em três partes: 

• Parte superior Este com altos volumes e espessuras; 

• Parte superior Oeste com menor espessura de pegmatito e menor volume; 

• Parte inferior Oeste com maior volume e espessura. 

 

A parte superior Este e a parte inferior Oeste são desenvolvidas por rampas de acesso 

individuais, a partir do final da rampa de acesso principal/intersecção com a galeria que conecta 

ao poço. Essas rampas em direção ao jazigo são a Rampa Superior do Jazigo (doravante 

designada por RSJ) e a Rampa Inferior do Jazigo (doravante designada por RIJ) e ambas servem 

os propósitos de galerias de ataque ao longo do jazigo e também como acessos verticais ao 

diferentes níveis. Estas estão projetadas para serem favoráveis à instalação da correia 
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transportadora, com retas longas e curvas ligeiras e um gradiente um pouco abaixo de 10%, cada 

volta em espiral das rampas cobrindo uma diferença de altura de 40 m. O comprimento total da 

RSJ é de 3 900 m e o comprimento da RIJ é de 4 100 m. 

Relativamente à parte ocidental superior do jazigo, esta será desenvolvida por seis Galerias 

Superiores de Ataque, que partem dos diferentes níveis da RSJ e uma da RIJ. Estas galerias 

possuem um ligeiro gradiente ascendente de 3%, para drenar a água para a Rampa do Minério 

Superior, e um comprimento total de 1 600m.  

 

O suporte rochoso de todos os túneis da infraestrutura de minas deve ser projetado para ser 

estável a longo prazo, uma vez que todas essas galerias são infraestruturas críticas. Assim serão 

utilizados parafusos para ancoragem na rocha, malha de arame e betão projetado, sempre que 

as condições assim o exijam.  

 

 

 

Figura 16 - O esquema ilustrativo representa o corpo geológico a cinzento, a amarelo as rampas e 

galerias e a vermelho, as galerias de “ataque” /extração do recurso mineral. O poço representa-se pela 

cor roxa e encontra-se figurado do lado direito da imagem. A vista representa-se a partir de Sudeste. RIJ-

Rampa Inferior do Jazigo/RSJ- Rampa Superior do Jazigo. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 83 

 

 

 

 

Figura 18 - Esquema figurativo da extração na exploração em subterrâneo. 

Figura 17 - Esquema da extração a realizar na exploração subterrânea. 
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Dessa forma, no topo do jazigo geológico, este não é material residual-estéril, o que pode exigir 

estabilização adicional nesse caso. Normalmente, o material utilizado para o preenchimento 

(“backfill”) poderá ser colocado sem cimento, mas em alguns locais, dependendo das 

condicionantes e dos requisitos de estabilidade, será adicionado uma percentagem de cimento 

para aumentar a resistência do material de preenchimento. Durante o desenvolvimento inicial 

haverá ventilação forçada do túnel de acesso principal através de condutos de ar fresco fixados 

na coroa do mesmo, e o mesmo sistema será utilizado nas fases de desenvolvimento 

posteriores. Prevê-se que sejam construídos dois poços de ventilação seguindo principalmente 

o corpo do geológico do “Romano”, com ligação à superfície e um diâmetro aproximado de cerca 

de 3,5 m. O poço de ventilação a Oeste atinge a cota mais profunda da mina, cerca de 460 m, 

enquanto que o poço de ventilação localizado a Este do jazigo atinge apenas a cota de 670 m. A 

construção destes poços envolverá uma perfuração piloto e posterior alargamento pelo método 

de “raise-boring”. Para isso, é necessário acesso também às extremidades inferiores dos poços 

de ventilação, pelo que estes só podem ser construídos numa fase intermediária do 

desenvolvimento do projeto da mina. Os dois poços de ventilação juntamente com o túnel de 

acesso a principal e o poço, servirão como caminho para o sistema de ventilação através de 

estruturas da mina. 

O preenchimento das galerias depois de concluída a extração do recurso mineral será realizado 

utilizando a rocha hospedeira e ainda os resíduos dos processos químicos e de concentração, 

principalmente micas, biotite e moscovite. O método de exploração deverá seguir o máximo 

aproveitamento do jazigo mineral e permitir o preenchimento (“backfill”). Para isto irão ser 

realizados os desmontes de rocha com pilares em locais do jazigo com maior expressão de rocha 

pegmatítica e, posteriormente à extração do recurso e do preenchimento das galerias com o 

micaxisto e os resíduos de lavaria, esses mesmos pilares serão extraídos e posteriormente 

preenchidos (“backfill”). 

Nos locais do jazigo onde o pegmatito apresente seções com menor expressão, o método de 

exploração deverá seguir uma metodologia seletiva de forma a retirar o recurso mineral 

minimizando a extração de material rejeitado estéril. 
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3.4.4.3.5 Quantidade de material extraído 

No que concerne aos valores do material extraído em subterrâneo, este pode ser apresentado 

por duas fases, em que na primeira fase totalizará durante os primeiros 10 anos 3.098.959 ton 

(1.106.772 m3) de micaxisto que servirão para preenchimento das galerias em abandono e, na 

segunda fase, que ocorrerá nos 10 anos seguintes, de um total de 15.000.000 ton (5.882.353 

m3) de rocha pegmatítica a extrair com um fator de diluição de 25%, 3.750.000 ton (1.339.286 

m3) serão de material encaixante. 

 

3.4.4.3.6 Equipamentos 

A exploração subterrânea contará com alguns equipamentos elétricos, tais como a perfuradora 

Epiroc Jumbo Boomer E2 battery, a pá carregadora CAT R1700 XE e o elevador de perfuração 

Epiroc Robbins 91/123. 

Assim, todos os equipamentos previstos na exploração em subterrâneo estão representados na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Síntese dos equipamentos previstos para as diferentes atividades da exploração subterrânea. 

Equipamento Nome Potência Máxima (kW) Emissão - Potência Máxima (g/h) 

DUMPER 
Caterpillar 
AD60 

765 

CO – 2100,00 

HC – 600,00 

NOx – 3600,00 

PM – 120,00 

Veículos Elétricos 

Perfuradora Epiroc Jumbo Boomer E2 battery 

Elevador de perfuração Epiroc Robbins 91/123 

Pá carregadora CAT R1700 XE 

 

3.4.5 Sistemas de combate à formação de poeiras 

Dado o contexto geral do projeto, as preocupações ambientais e as repercussões que as 

atividades possam ter no mesmo, deverão ser uma preocupação constante por parte da 

Lusorecursos.  

No que diz respeito à preservação da qualidade do ar, é pretensão da Lusorecursos promover 

regas regulares nas estradas, bem como nas diferentes frentes de trabalho, evitando assim o 

levantamento de poeiras provocadas pelos rodados e pelas atividades extrativas em geral. 

Acresce ainda que, apenas está previsto a utilização de água como supressor de poeiras.  
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As emissões provenientes do levantamento de poeiras durante a circulação de camiões serão 

limitadas com recurso a supressores de poeiras e pela rega das estradas em tempo seco. Além 

disso, o transporte do minério e rocha encaixante estéril, bem como o seu armazenamento em 

área específica, poderá promover a suspensão de poeiras no ar. No entanto, não se prevê uma 

dispersão significativa, derivado da granulometria relativamente grosseira do material 

resultante da extração a céu aberto. 

 

Em referência à prática da extração a céu aberto, o desmonte será por via de um minerador de 

superfície de precisão. Este minerador (Vermeer TL 1255 Terrain Leveler Single Sided Direct) tem 

acoplado à máquina um sistema de captação de poeiras e material fino, evitando assim a sua 

dispersão durante os trabalhos de extração. O minerador possui uma cabeça de corte que se 

encontra praticamente fechada (protegida por um tolde) na qual dois (2) aspiradores sugam as 

poeiras diretamente da cabeça de corte para as caixas acumuladoras de pó. As poeiras são 

recolhidas para a máquina, havendo deste modo uma menor necessidade de rega e utilização 

de água para controlo das poeiras durante o processo extrativo, sendo assim um processo 

extrativo ambientalmente responsável e eficiente.  

 

Ainda relativamente à extração a céu aberto, será utilizado um trator com cisterna para, 

aquando da passagem dos camiões, regar os estradões para evitar o levantamento de poeiras. 

Quanto ao trator com cisterna foi selecionado um modelo provido de metodologias de precisão 

tanto no trator como na cisterna, para melhor a gestão de água, environment-friendly, evitando 

desperdícios. O sistema será controlado por um software inovador que, a partir das condições 

de humidade do ar, gere o recurso de forma sustentável e eficiente.  

 

No que concerne à perfuração das frentes de ataque na exploração subterrânea efetuadas pela 

Epiroc Boomer S2, esta possui um sistema hidráulico de bombear água com uma capacidade 

máxima de 15 bar, passível de 200 l/min atenuando a emissão de poeiras, através da rega da 

frente de perfuração do corpo geológico a extrair. 

As detonações na exploração subterrânea emitirão também gases nocivos e poeiras, no entanto, 

depois das frentes de detonação acontecerem, existirão para além do sistema de rega, sistemas 

de ventilação extremamente adequados para a circulação de ar, devolvendo as condições para 

que os trabalhos possam prosseguir. 
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De realçar que serão efetuados testes durante as fases de construção, operação e manutenção, 

para avaliar a dispersão atmosférica de poeiras.  

O valor limite de PM10 para a proteção da Saúde Humana, de acordo com o Decreto Lei 

nº102/2010 de 23 de setembro alterado e republicado pelo Decreto Lei nº47/2017 de 10 de 

maio de 2017 é de 50 µg/m3 (a não exceder mais de 35 vezes por ano civil), para o período de 

referência de 1 dia. 

 

Assim, para o combate à formação de poeiras serão usadas as seguintes medidias mitigadoras: 

• Rega das cargas dos camiões de transporte, conforme necessário, principalmente ao 

nível dos pneus e da carroçaria, a fim de impedir a dispersão de poeira; 

• Limitar a velocidade aos veículos que circundarão as zonas de trabalho; 

• Rega dos solos secos durante épocas mais quentes, conforme necessário para manter 

a superfície húmida aquando dos trabalhos de decapagem e/ou nivelamento; 

• Minimização do uso de explosivos na exploração subterrânea, diminuindo a taxa de 

detonações por semana; 

• Uso de equipamentos e máquinas adequados e respeitante aos padrões de qualidade 

da atmosfera previstos em Portugal; 

• Interrupção de motores de veículos imobilizados; 

• Inspeção prévia e regular das máquinas para garantir as boas condições, eficácia e 

operação adequada, incluindo sistemas de controle de exaustão e poluição; 

• Monitorização dos inventários anuais das taxas de emissão de CO2 e, quando 

apropriado, contrariar essas mesmas taxas com o apoio a propostas de retenção de 

emissão de CO2; 

• Monitorização dos principais locais/processos causadores de poeiras, onde, sempre 

que possível, serão assinalados e cumprida a recolha e análises das poeiras; 

• Uso de equipamento de segurança, como máscaras e outros; 

• Manutenção da sinalização de segurança; 

• Manutenção dos filtros de ar existentes, regularmente; 

• Pesquisa contínua para implementação de novos processos mais eficientes e eficazes 

no combate à formação de poeiras; 

• Transporte do pegmatito para a zona de processamento será realizado por correia 

transportadora com cobertura, evitando assim a ação do vento e da água como agentes 

de transporte de material fino. 
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3.4.6 Plano de aterro 

3.4.6.1 Deposição temporária inicial pegmatite  

É na deposição temporária inicial pegmatite que será armazenado temporariamente o material 

rochoso resultante da exploração a céu aberto antes de ser encaminhado por correia 

transportadora para a área de 2ª e 3ª britagem e seleção ótica. Este local amplo e aberto, terá 

uma dimensão total de 6.300m2, para disposição e empilhamento do material. Dentro dessa 

área existirão 450m2 alocados a um edifício que se pretende que seja auxílio para as tarefas 

propostas no local (Figura 19). 

 

3.4.6.2 “Stock” inicial de estéreis  

Esta área de “stock” servirá de local de armazenamento temporário de estéreis que foram 

retirados dos processos a jusante através de um separador ótico. Após o “stock” inicial, os 

estéreis terão  como destino área de deposição temporária de estéreis e rejeitados sólidos 

situada mais a sul, que possui cerca de 12.700m2 de área de forma a suportar material durante 

períodos suficientes, planeando assim, a deslocação temporária de máquinas necessárias para 

realizar o transporte deste material para o aterro a sul (Figura 19).  

 

 

Figura 19 - Layout dos aterros temporários de pegmatito e estéril. 
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3.4.6.3 Deposição terra/cobertura vegetal 

A área de armazenamento temporário da cobertura vegetal é bastante extensa e, dadas as 

características deste tipo de material, pode levar ao seu decesso caso ocorra sobreposição da 

cobertura vegetal por escassez de luz solar e humidade. 

Deste modo, esta área terá 352.344 m2, de forma a suportar desde o início dos trabalhos a sua 

colocação, para que, futuramente quando se iniciarem os trabalhos de 

reflorestação/recuperação paisagística seja possível a sua realocação nos devidos locais. 

Dada a camada de terra vegetal possuir um máximo de 0.30m (num pior cenário) de 

profundidade, ter-se-á na totalidade aproximadamente 303.193m2 x 0,30m = 90.958m3, isto é, 

assumindo uma densidade de 1,8kg/m3, obtém-se um total de 163.725 ton. Por um fator de 

segurança e devido ao material descompactar aquando da intervenção, assume-se um fator de 

empolamento de 25%, ou seja, no final o valor a ter em conta será de 204.656 ton de terra 

vegetal. No final dos trabalhos executados, a terra mobilizada será utilizada para recuperação 

ambiental. Por um fator de segurança, a terra vegetal será depositada numa área extensa maior 

que o necessário. 

 

3.4.6.4 Área de deposição temporária de rejeitados 

A área de deposição temporária de rejeitados tem cerca de 128.600m2 e, a sua localização teve 

em consideração o relevo e a paisagem da concessão (Figura 20). A área para a rocha encaixante, 

a sobrecarga combinada e o solo superficial são adequadas para o planeamento da deposição 

temporária. A topografia da área permite que as água superficiais circulem sem quaisquer 

interferências, visto não haver linhas de água presentes. Como essas rochas, o solo e o solo 

superficial orgânico são considerados estáveis e não formam drenagem ácida, esta área servirá 

como armazenamento temporário de rocha encaixante e rejeitados provenientes dos processos 

de transformação mineral para posteriores preenchimentos das cavidades subterrâneas. 
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Contudo, será também criada uma rede de valas de coleta de água de drenagem, a serem 

estrategicamente instaladas e construída nos principais pontos baixos da pilha de rochas 

residuais e rejeitados. De modo a impedir que as águas possam fluir em direção errada, e 

provoquem desequilíbrios relativamente à componente hídrica ou outro tipo de desequilíbrio 

nos ecossistemas, criar-se-ão aterros para que tal não ocorra. 

Dada a opção de armazenar ambas as pilhas permanentes na concessão, tornar-se-ia uma 

solução insatisfatória, foram deliberadas todas as opções no que concerne à finalidade a exercer 

na rocha encaixante e nos rejeitados provenientes do processamento mineral. De modo a suprir 

estes factos, a Lusorecursos propõe-se a armazenar temporariamente todo o material rochosos 

considerado estéril, juntamente com o material resultante do processamento mineral, que são 

sobretudo, biotite, moscovite, e outros minerais em menos percentagem, para futuramente 

preencher as cavidades subterrâneas. Os materiais resultantes do processamento mineral 

sofrerão tratamento assim como espessamento e desidratação, a fim de remover ao máximo a 

quantidade de água, que é um recurso que pode ser reciclado nos processos. A opção da 

Figura 20 - Layout do aterro temporário de estéreis e rejeitados. 
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realização de “backfill” é vantajosa, provocando condições anóxicas (défice de oxigénio), 

retardando os mecanismos de oxidação das rochas. 

A opção de co-disposição de resíduos de rocha e rejeitos na mesma pilha é a opção 

economicamente mais cara, mas foi selecionada devido às suas vantagens ambientais, tais 

como, volume reduzido de rejeitos, recirculação de água para a planta de processamento, risco 

reduzido de efeitos sobre a qualidade da água e a possibilidade de descarte com rochas 

residuais. 

 

3.4.7 Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação 

O presente projeto prevê diferentes etapas a ser executadas nas várias fases de construção, 

exploração e desativação ao longo dos vinte anos (Tabela 8). 

A fase de prospeção e pesquisa é um trabalho contínuo que se prevê manter a cada dois anos, 

de modo a complementar constantemente a informação do jazigo mineral. Ao par desta fase, e 

partindo do ano zero após a aprovação do estudo de impacte ambiental, é intenção da empresa 

concessionária a realização da exploração a céu aberto durante os três primeiros anos e entre o 

décimo e décimo segundo anos de trabalhos. No que diz respeito à exploração subterrânea, esta 

terá uma vida útil de dezasseis anos, iniciando-se no terceiro ano de trabalhos, após a 

exploração a céu aberto. 

O início da exploração a céu aberto coincidirá com a construção das infraestruturas de apoio. 

A recuperação paisagística da área explorada é uma operação contínua afeta ao início dos 

trabalhos. No total, estima-se que a duração de todos os trabalhos afetos à exploração mineira 

tenha um horizonte temporal de 20 anos. 

 

Tabela 8 – Cronograma de trabalhos. 
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3.5 Descrição dos Processos Mineralúrgicos 

 

O projeto comtempla a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, constituído por um 

Concentrador, onde ocorre o processo de concentração de petalite e ainda uma Unidade 

Hidrometalúrgica ou Refinaria para a conversão química dos concentrados de petalite em 

hidróxido de lítio ultrapuro LiOH.H2O “battery grade”, composto químico precursor de células 

de baterias de ião lítio. 
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No Concentrador, através de processos, quer físico-mecânicos de redução de tamanho dos grãos 

minerais, quer de separação mineralógica por várias vias ou métodos, os diferentes 

constituintes minerais das rochas pegmatíticas são sequencialmente segregados/separados 

entre si de forma a se obterem concentrados finais de petalite. 

Salienta-se ainda que este projeto prevê que a otimização do fluxo de processo transformador 

ROM, de modo a obter LiOH.H2O, passe pela realização de testes de processamento 

mineral/concentração, bem como hidrometalúrgicos à escala semi-piloto e piloto no Centro de 

Pesquisa da Outotec, em Pori (Finlândia) e numa instalação gerida pelos Serviços Geológicos 

Finlandeses (GTK) em Outokumpu (Finlândia). 

No Concentrador, as técnicas consistem na fragmentação da rocha-mãe (“ROM – Run-Of-

Mine”), bem como na separação integral dos seus diferentes constituintes minerais. Este 

processo inicia-se com a quebragem inicial até calibres entre 30 e 40 mm, seguida de uma 

seleção ótica de modo a retirar os materiais metassedimentares que, posteriormente são 

moídos até dimensões inferiores a 106 µm.  

 

3.5.1 Britagem 

Este processo começa então com a britagem dos litótipos LCT, que são canalizados para três 

fases de redução de tamanho de grão a seco previamente à seleção ótica: 

• Quebragem a céu aberto numa fase inicial de desmonte e posteriormente em 

profundidade através de britadores primários de maxilas (Metso Nordberg C160), que 

produzem partículas até 300 mm em que cerca de 50% é > 63 mm, sendo este material 

alvo de empilhamento antes das fases seguintes; 

• Britador secundário de maxilas (Metso Nordberg C120) complementado por um 

britador de impacto (Metso MB352); 

• Britador terciário cónico (Metso Nordberg HP3) alimentado por material que sofreu 

nova crivagem em dois patamares (Metso ES502). No final desta fase, pelo menos 80% 

dos grãos tem 35 mm de calibre. 

A britagem secundária e terciária está prevista ser realizada em circuito fechado de forma 

automatizada e dentro de um edifício construído para o efeito, que se situará entre a área de 

extração e o espaço destinado à instalação do Complexo de Anexos Mineiros de forma a reduzir 

possíveis emissões de poeiras e ruído associado. De realçar também a acoplação, nas três fases, 
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sistemas de redução de poeiras como a selagem dos tapetes transportadores e ainda a 

pulverização esporádica de gotas de água, em quantidades ajustadas à melhor gestão hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Diagrama esquemático do fluxo de processo relativo à britagem secundária e terciária. 
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3.5.2 Separação ótica 

Seguidamente, os grãos de aproximadamente 35 mm serão sujeitos a seleção ótica para se 

retirarem do circuito as partículas escuras, associadas às rochas encaixantes, restando assim as 

partículas claras associadas ao minério e subprodutos de interesse. Para manter um fluxo de 

separação igual ou superior a 150 toneladas/hora poderão ser necessários dois ou três 

exemplares do equipamento de separação (“TOMRA Optical Ore Sorter”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este equipamento, utilizando tecnologia de triagem multicanal patenteada da TOMRA, mede a 

reflexão, absorção e fluorescência e utiliza o efeito de dispersão de vários lasers dentro de uma 

unidade de deteção, havendo assim a separação dos minérios por via ótica. O material rejeitado 

será subsequentemente empilhado na área destinada para o efeito, localizada a sul do principal 

setor de extração de minérios aplitopegmatíticos. As partículas de interesse serão transportadas 

por correias transportadoras ou “conveyor belts” que têm como destino final a área de 

empilhamento do ROM a processar no futuro Complexo de Anexos Mineiros. Os principais 

processos de fragmentação e consequente cominuição da rocha aplitopegmatítica extraída 

assim como a sua separação por seleção ótica ocorrerão numa área de 12 000 m2, esta 

representada na Figura 23. 

Figura 22 – “Belt-type sorter”: (I) Correia alimentadora vibratória; (II) Sensores; (III) Bicos de 

injeção; (IV) UPC – Unidade de Processamento Central; (V) “Drop fraction” a aceitar e (VI) 

“ejected fraction” a rejeitar. 
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3.5.3 Moagem 

Por fim, e já no interior do Concentrador propriamente dito, é dada a continuação de 

cominuição através da moagem (simples ou dupla) via húmida dos materiais provenientes da 

seleção ótica para que se atinjam granulometrias inferiores a 106 µm, ou seja, tamanhos de grão 

que garantem a quase total libertação (> 90%) dos minerais de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Representação do edifício de 2ª e 3ª britagem e o “stacker” – empilhador por 

categorias/teores (“grade”) de minério de lítio aplitopegmatítico. 
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3.5.4 Separação gravítica 

Nestes materiais é depois separada a cassiterite e columbo-tantalite por separação gravítica, 

para a qual vai ser desenvolvida uma bateria de espirais concentradores de minerais pesados 

que admitam um fluxo de 180 toneladas/hora. 

3.5.5 Flutuação 

Os materiais resultantes vão passar por um processo de flutuação por espumas que consiste 

primeiramente na remoção de micas, seguida da extração de petalite por flutuação direta e pelo 

posterior desenlameamento dos materiais flutuados intercalares. Por fim, a última etapa passa 

pelo desenlameamento final, com a desidratação e filtração dos concentrados petalíticos.  

A flutuação por espumas, possivelmente o processo chave para a máxima recuperação da 

petalite e de outros materiais de interesse, prevê a adição de reagentes de vários tipos que 

funcionam como: “coletores” que modificam a hidrofobicidade das partículas para permitir a 

seletividade de fixação de determinadas partículas; “depressores” que aumentam a 

Figura 24 - Representação dos edifícios Moagem e Flutuação com respetivas áreas dos mesmos e 

respetivas áreas livres. 
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hidrofilicidade das partículas que não são de interesse, levando a uma não fixação destas; 

“ativadores” que aumentam a interação do “coletor” com a superfície do mineral; “frothers” ou 

“espumantes” que tendem a estabilizar a espuma com as partículas de interesse de modo a 

otimizar a sua remoção e “modificadores” ou “condicionadores” que funcionam como 

reguladores de pH.  

 

Embora sejam necessários estudos adicionais para esclarecer com maior detalhe o 

comportamento da petalite em células de flutuação, é previsto pela Lusorecursos e pelas 

patentes associadas que a petalite, depois da pré-concentração após seleção ótica e/ou 

separação gravítica, é extraída por flutuação direta depois da remoção de micas (moscovite, 

biotite e cookeíte) e também de espodumena, que não é para já considerada, dado o 

conhecimento atual da sua reduzida abundância (0,3%) nas rochas LCT da concessão. Assim, na 

flutuação por espumas o processo é composto pelas seguintes etapas:  

 

• Uma etapa “rougher”, uma etapa “scavenger” e três etapas “cleaner” de flutuação de 

micas; 

• Uma etapa “rougher”, uma etapa “scavenger” e cinco etapas “cleaner” de flutuação de 

petalite. 

 

As etapas de separação das micas envolvem a utilização de ácido clorídrico (HCl) como 

“modificador” de pH e os sais de amina (Nouryon ARMAC®C e ARMAC®T; Clariant Flotigam 

5944/EDA) como “coletores” catiónicos; 

Na separação da petalite nas primeiras fases (“rougher”, “scavenger”, “cleaner” 1 e “cleaner” 

2), o meio é salino com uma mistura de 1:1 de cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de potássio (KCl), 

funcionando como agente “depressor”. A este é adicionado uma mistura de Clariant Flotigam 

K2C (70%) e PEG-oleato (éster de ácido oleico; 30%) que funcionam como “coletores”; 

 

Na separação da petalite nas restantes fases (“cleaner” 3,4 e 5) , em que o meio é a água, ao 

qual é adicionado Clariant Flotigam 4343 que funciona como "coletor", o ácido fluorídrico (HF) 

que funciona como ativador e o Clariant Flotanol D14 (propileno glicol) que funciona como 

“espumante” , proporcionando maiores taxas de formação de bolhas de ar com petalite e a sua 

consequente remoção mecânica. 
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A flutuação de petalite prevê a recuperação mínima de 70% do total do “Run-of Mine” à entrada 

do concentrador, que adicionados aos 90% de recuperação mineira a montante resulta num 

valor de 63% de recuperação na produção de concentrados petalíticos. Portanto, dos 20% 

correspondentes à moda da petalite no “Run-of-Mine” perdem, num cenário realista, cerca de 

7.4% em volume de mineral-minério. A efetiva recuperação vai, no entanto, depender dos 

teores de entrada no concentrador e a diluição causada pelos outros constituintes do “Run-of-

Mine” pelo que os valores acumulados (recuperação mineira + beneficiação para concentração) 

na ordem dos 70 a 80%.  

Salienta-se que o presente projeto prevê que nos processos de flutuação por espumas, os 

agentes químicos sejam biodegradáveis e que posteriormente sejam alvo de tratamento e 

reciclagem. Do mesmo modo, o pH ácido das soluções aquosas resultante deste processo será 

posteriormente neutralizado com recurso a leite de cal numa ETA/soluções aquosas. Por um 

lado, após a concentração de petalite, uma grande parte dos excedentes ou rejeitados de 

flutuação deverão ser aproveitados para produzir pastas cerâmicas devido à sua composição 

mineralógica e geoquímica. Por outro lado, os restantes materiais deverão seguir para 

espessadores (decantadores) e filtros para posterior armazenamento e deposição em áreas para 

o efeito com o objetivo de venda. Por sua vez, a matéria-prima mineral de lítio, será sujeita a 

processos de espessamento/desidratação e filtração de modo a se obterem concentrados com 

os melhores teores de Li2O possíveis, segundo a tecnologia Metso.  

 

3.5.6 Refinaria 

Os concentrados de petalite irão depois na Refinaria, que engloba os edifícios denominados por 

CFB (“Circulating Fluididized Bed” – Circulação em Leito Fluidizado) e Hidrometalurgia, sofrer 

transformação química por vias piro- e hidrometalúrgica dos concentrados de petalite em 

hidróxido de lítio mono-hidratado (LiOH.H2O) ultrapuro i.e. mínimo de 56,5% LiOH.H2O.  

A área prevista total (ou exterior) é de 17 600m2 em que para os processos a montante 

(pirometalurgia ou calcinação), a área implantação do edifício do CFB é de 2 000m2 (Figura 25). 
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Este processo será composto pelas nove etapas seguintes tendo em vista a produção de 

hidróxido de lítio mono-hidratado.  

 

Etapa 1: Num primeiro passo, existirá a calcinação dos concentrados de petalite que serve para 

destruir a estrutura cristalina da petalite, convertendo-a numa fase amorfa (β-espodumena) 

mais suscetível aos próximos processos. Esta fase ocorre no calcinador de leito fluidizado (CFB). 

 

Etapa 2: De seguida, existe uma lixiviação do calcinado (β-espodumena) em autoclave sob 

pressão com carbonato de sódio, em que o calcinado é misturado com água, adicionando-se 

simultaneamente o carbonato de sódio sólido. A polpa, neoformada, é bombeada através de 

um alimentador pré-aquecido para a autoclave de lixiviação sob pressão, onde ocorre a 1.ª 

reação de lixiviação em que o calcinado reage com o carbonato de sódio dissolvido, formando-

se carbonato de lítio e analcite.  

 

Etapa 3: Na separação sólido/líquido e filtração do lixiviado em autoclave, o resíduo de 

lixiviação, constituído por analcite, carbonato de lítio, quartzo e outros minerais de ganga, é 

Figura 25 - Localização da Refinaria no Complexo de Anexos Mineiros (Calcinação – CFB + 

Metalurgia). 
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separado em dois filtros que atuam em paralelo. A água utilizada é reciclada para lavar o ” cake”, 

sendo transportada para um despolpador. Por sua vez, as águas de filtração e lavagem voltam a 

ser introduzidas na formação de polpas dos calcinados. Salienta-se ainda que, nos tanques com 

as águas de lavagem do resíduo filtrado final é adicionado o leite de cal necessário para a 2.ª 

lixiviação. 

 

Etapa 4: Posteriormente, na conversão e lixiviação do resíduo da autoclave e lixiviação sob 

pressão com hidróxido de cálcio, o ”cake” resultante da filtração da 1.ª lixiviação é canalizado 

para reatores. Nesta 2.ª lixiviação, produz-se hidróxido de lítio e um excedente de carbonato de 

cálcio através da reação do “slurry” com Li2CO3 com hidróxido de cálcio. 

 

Etapa 5: Na filtração do resíduo e seu manuseamento, o resíduo de lixiviação constituído 

essencialmente por carbonato de cálcio alimenta uma nova separação sólido-líquido, 

funcionando de modo semelhante.  

 

Etapa 6: Nesta fase da filtração de polimento e permuta iónica, a solução do tanque de filtração 

anterior vai integrar esta filtração, em que os sólidos em suspensão são removidos da solução 

de hidróxido de lítio antes da cristalização dos sais de LiOH.H2O. A solução é bombeada 

constantemente ao longo de um filtro, sendo que o circuito de filtração deverá ser longo devido 

ao reduzido número de sólidos da solução. O ”cake” remanescente é reintroduzido nos 

principais filtros enquanto que a solução filtrada é armazenada num tanque. De seguida, a 

solução de hidróxido de lítio passa para o processo de cristalização no permutador iónico, em 

que são retiradas as impurezas metálicas da solução. A permuta iónica ocorre em três colunas 

fixas e conexas entre si, em que numa primeira fase ocorre a regeneração do ciclo iónico a partir 

de lavagem com água. De seguida, é realizada a eluição dos metais com uma solução 2M de 

ácido fluorídrico (HF). Posteriormente, a solução de eluição é substituída por outros eluentes de 

lavagem e de neutralização, mas na forma de hidróxido de lítio.  Após a regeneração da solução 

de interesse, os eluentes ácidos seguem para a unidade de tratamento de efluentes e todas as 

águas de lavagem das colunas são reintroduzidas nos processos de lixiviação a montante. Por 

fim, a solução contendo LiOH é purificada e canalizada para um tanque de armazenamento ou 

pré-concentração que irá alimentar o processo seguinte. 
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Etapa 7: Esta etapa consiste na cristalização por evaporação de LiOH.H2O e seu manuseamento, 

em que o hidróxido de lítio é cristalizado a partir da solução proveniente da etapa de purificação 

recorrendo a um processo de pré-evaporação. De modo a assegurar a qualidade do produto-

alvo são necessários dois estágios de cristalização em série. Assim, a polpa contendo hidróxido 

de lítio cristalizado é inserida numa centrífuga, em que os sólidos são separados do líquido-mãe 

e lavados. Posteriormente, o “cake” é seco num secador de leito fluidizado empacotado em ”big 

bags”. 

 

Etapa 8: No tratamento do licor-mãe de lítio e seu manuseamento, é precipitado o lítio do 

líquido-mãe associado à cristalização de LiOH.H2O que contém todas as impurezas solúveis das 

duas etapas de lixiviação anteriores. Neste sentido, o lítio do líquido-mãe concentrado em LiOH 

é precipitado em carbonato de lítio num reator misto. As impurezas solúveis permanecerão no 

líquido, mas a polpa que transporta o Li2CO3 e as impurezas solúveis é reciclada a montante do 

processo, mais precisamente na 2ª etapa de lixiviação. 

 

Etapa 9: Na etapa final é realizado o tratamento de efluentes, para o qual praticamente todas 

as opções de tratamento/disposição envolvem etapas de neutralização (controlo de pH).  A 

maneira mais simples é evaporar todo o efluente em uma forma de descarga líquida zero (ZLD), 

resultando em uma “pasta” de sal mista como resultante da evaporação. Opcionalmente, uma 

etapa de pré-tratamento pode ser incluída para recuperar o lítio e retornar ao processo 

principal, realizada por precipitação química com fosfato de sódio para produzir fosfato de lítio 

moderadamente solúvel. 

Assim no tratamento de efluentes, os líquidos resultantes dos processos hidrometalúrgicos são 

bombeados para um tanque de armazenamento de efluentes. Os principais reagentes utilizados 

no processo são o carbonato de sódio e o hidróxido de cálcio e os subprodutos associados à 

conversão hidrometalúrgica da petalite em hidróxido de lítio são os seguintes: 

• Analcite, um zeólito artificial com valor comercial dadas as várias aplicações industriais 

e ambientais; 

• Quartzo e outros minerais de ganga possivelmente presentes nos concentrados 

litiníferos; 

• Carbonato de cálcio, que poderá ser considerado um subproduto reutilizável e com 

valor comercial; 
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• Gases resultantes da lixiviação, tanto do pré-aquecedor como os secundários são 

canalizados e tratados num lavador venturi para serem posteriormente libertados para a 

atmosfera sob a forma de vapor de água); 

• Os derrames associados ao fluxo de circulação de água que são bombeados 

regularmente para fora com o objetivo de se removerem sólidos e impurezas do circuito de 

lavagem. 

 

O processo de tratamento de efluentes é específico para cada local e isso será avaliado 

posteriormente, onde se prevê a aplicação aos efluentes de um tipo de tratamento que envolva 

a dessalinização-cristalização de forma a garantir uma descarga zero de líquidos residuais. De 

realçar também que os produtos químicos necessários para a refinação de petalite serão em 

princípio provenientes exclusivamente de fornecimento interno, ou seja, fornecedores da 

indústria química nacionais que cumpram todos os requisitos de segurança. 

 

Adicionalmente, referem-se alguns sistemas auxiliares e utilidades necessárias na REFINARIA: 

• Tanque e sistema de diluição de uma solução de 50% NaOH; 

• Tanque e sistema de diluição de uma solução de 33% HCl; 

• Sistemas de ar comprimido; 

• Sistema de vedação de água para misturadores de autoclave através de água 

desmineralizada; 

• Sistema de vedação de água em bombas onde circula água fresca; 

• Tanques para armazenamento de condensados de evaporação; 

• Tanques para distribuição de água nova e reciclada; 

• Tanque para distribuição de água desmineralizada. 
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De seguida, estão identificadas e quantificadas as substâncias e reagentes utilizadas nos processos mineralúrgicos (Tabela 9) que serão armazenados, em 

conjunto com os resíduos do processo, no armazém localizado no Complexo de Anexos Mineiros (Figura 55). 

 

 

Tabela 9 - Lista geral de reagentes previstos utilizar-se nos processos industriais. 

Reagentes 

Quantidade a 

ser 

armazenada  

Consumo 

(g/t) 

Consumo 

anual 

(t/ano) 

Consumo 

semanal 

(ton) 

Consumo 

semanal 

(l) 

Perigosidade 
Código 

advertência 
CAS 

Tipo de 

embalagem 

Stock 

médio 

(ton) 

Stock 

médio (l) 

Fluoreto de hidrogénio (70%) – HF  62,5 ton 2000 3000 62,5    50813 l 

Toxicidade aguda 2 (via 

oral) 
H300 

7664-39-3 tambor 200l 0 1000/1400 

Toxicidade aguda 1 H310 

Corrosivo cutâneo 1A H314 

Toxicidade aguda 2 

(inalação) 
H330 

Lesões Oculares Graves H314 

Oleato PEG (Oleic acid, ethoxylated) 87,5 ton 700 1050   22     
Toxicidade aquática 

crónica 3 
H412 9004-96-0 ------  ------   ------   

Flotigam K2C 

(Dimethyldicocoammonium chloride) 
50 ton 700 1050 

                  

22 
  

Líquidos inflamáveis, 

categoria 3 
 H226  

 

61789-77-3 ------   50 ------   

Toxicidade aguda 4 H302 

Corrosivo cutâneo 1B H314 

Lesões oculares 1 H318 

Toxicidade aquática 

aguda 1 
H400 

Toxicidade aquática 

crônica, Categoria 2 
H411 
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Flotigam 4343  (Poly(oxy-1,2-

ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy) 
50 ton 700 1050 

                  

22  
  

Toxicidade aguda 4 H302 

9004-77-7 ------   50 ------   

Irritação da pele, 

Categoria 2 
H315 

Irritação nos olhos, 

Categoria 2 
H319 

Toxicidade para 

órgãos-alvo específicos 

- exposição repetida, 

Categoria 1 

H372 

Toxicidade aquática 

aguda 1 
H400 

Perigo aquático de 

longo prazo (crônico), 

Categoria 2 

H411 

Espumante Flotanol D14  

(Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α-

methyl-ω--hydroxy) 

25 ton 60 90 2     Toxicidade oral aguda --- 37286-64-9 ------   25  ------   

Cloreto de sódio – NaCl 250 ton 2000 3000 58   
                   

-     
Lesões oculares 2 H319 7647-14-5 sacos 25kg 50 - 

Cloreto de potássio – KCl  250 ton 2.000 3000 58   
                   

-     
Não tóxico --- 7447-40-7 sacos 25kg 50 - 

Flotigam 5944/EDA (3-

(isodecyloxy)propylammonium 

acetate) 

25 ton 200 300 6     

Toxicidade oral aguda 

--- 

30113-45-2 

------   ------   ------   Corrosivo cutâneo 
28701-67-9 

Lesões oculares 

Carbonato de sódio (50%) – Na2CO3  3125 ton 5 37500   721     Lesões oculares 2 H319 497-19-8       

Dióxido de carbono (100%) – CO2; 187,5 ton 0,3 2250 43   -     
Perigo de explosão 

quando aquecido. 
H280 124-38-9 

depósito 

49ton (edifício 

próprio) 

40 - 

Cloreto de hidrogénio (33%) – HCl  125 ton 0,2 1500 -     29   
Corrosivo cutâneo 1B H314 

7647-01-0 depósito 1000l - 20 

STOT SE 3 H335 

Hidróxido de sódio (50%) – NaOH  62,5 ton 0,1 750 - 14   Corrosivo cutâneo 1B H314 1310-73-2 depósito 1000l - 200 
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Óxido de cálcio (100%) – CaO 

 

1875 ton 3 22500 433   -     

Corrosivo cutâneo 2 H315 

1305-78-8 silo -  - Lesões oculares 1 H318 

STOT SE 3 H335 
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3.5.7 Plano de desenvolvimento pré-exploração 

A Lusorecursos pretende densificar a informação existente através da realização de trabalhos 

de desenvolvimento. Refere-se ainda que o Plano de desenvolvimento e a realização dos seus 

trabalhos ficará circunscrita à área de exploração, não se prevendo o incremento de qualquer 

tipo de impacte para além daqueles a ser avaliados ao longo deste estudo. 

Tal pretensão será materializada por: 

a) Execução de cerca de 80 (oitenta) a 85 (oitenta e cinco) sondagens mecânicas 

diamantadas com recuperação de testemunhos e de circulação inversa, também 

designadas “DD” (Diamond Drilling) e “RC” (Reverse Circulation) respetivamente; 

b) Abertura de 1 (uma) sanja, trincheira ou vala; 

c) Condução de ensaios “in situ” de caracterização geotécnica do maciço rochoso;  

d) Realização de ensaios/medições com recurso a métodos geofísicos (sísmicos de 

refração e de eletrorresistividade); 

e) Realização de um estudo hidrogeológico- inventário e caracterização dos pontos de 

água, descrição e caracterização do comportamento hidrogeológico. 

 

Para tal, dada a necessária aprovação prévia das entidades competentes à avaliação deste 

programa de trabalhos de desenvolvimento, e para a devida fundamentação, descrever-se-ão 

neste documento os trabalhos propostos em 2 (duas) Áreas de Trabalho de Desenvolvimento 

(ATD’s) selecionadas, para o efeito designadas por: 

• ATD 1, com cerca de 597.008m2 (59,70 ha); 

• ATD 2, com cerca de 160.439m2 (16,04 ha); 

 

Estas áreas encontram-se melhor representadas na Figura 26. 
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Figura 26 - Mapa de localização/trabalho simplificado mostrando as áreas de trabalho de 

desenvolvimento da Concessão “Romano”. Sistema de Referência ETRS89/PT-TM06. 
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Para realização destes trabalhos, e sem prejuízo de eventual e desejável antecipação do seu 

termo, durante o qual os trabalhos ocorrerão em simultâneo nessas duas (2) áreas e de acordo 

com os seguintes 5 (cinco) objetivos principais: 

Objetivo 1 - Redefinição e otimização do fluxo ou “layout” de transformação mineral 

respeitante à beneficiação físico-mecânica (concentração) e posterior 

conversão hidrometalúrgica dos minérios de Lítio (petalite e 

espodumena; produção de hidróxido de lítio) contidos nas rochas-alvo 

integrantes do jazigo “Romano” (aplitopegmatitos LCT), recorrendo à 

amostragem representativa de fragmentos de testemunhos de 

sondagens (por DD) e à abertura de uma sanja para a realização de 

testes de processamento mineral (metalúrgicos) em centros de pesquisa 

internacionais (universitários e empresariais) de renome e com 

competência/capacidades reconhecidas; 

 

Objetivo 2 - Realização de sondagens exploratórias de modo a incrementar as 

estimativas de recursos de lítio, estanho, etc. e de obter o aumento do 

seu nível de confiança, i.e., diminuir os volumes de recursos 

caracterizados como inferidos e aumentar os categorizados como 

indicados e medidos, através da colheita de amostras ao longo dos furos 

de sondagem que serão alvo de análises químicas em laboratório(s) 

certificado(s). 

Adicionalmente, estes dados, sendo complementados por outros de 

natureza geofísica também previstos neste plano, e recorrendo a 

aplicações geoestatísticas robustas, contribuirão para aumentar o rigor 

e certeza nos resultados das tarefas de revisão da modelação geológica 

a 3D do jazigo que naturalmente se sucederão; 

 

Objetivo 3 - Execução de uma galeria de apoio a ensaios geotécnicos a serem 

elaborados “in situ”, de modo a caracterizar do ponto de vista de 

geológico-geotécnico o maciço rochoso que suportará todos os 

trabalhos futuros de extração subterrânea a serem elaborados na 

concessão do “Romano”; 
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Objetivo 4 - Execução de perfis de geofísica através de métodos elétricos e sísmicos para 

identificação e delimitação espacial (em três eixos X, Y e Z) dos principais 

depósitos de escombreiras do antigo “Couto Mineiro de Beça”, assim 

como o reconhecimento e quantificação mineralógica para avaliação do 

seu futuro reaproveitamento; 

 

Objetivo 5 - Execução de um estudo hidrogeológico através de um inventário e 

caracterização dos pontos de água existentes e subsequente descrição 

e caracterização do comportamento hidrogeológico. 

 

3.5.7.1 Metodologias e descrição sucinta dos trabalhos 

Em conformidade com os objetivos a alcançar nas áreas de atuação supramencionadas, foi 

delineada uma estratégia de trabalho apoiada pela cartografia geológica de detalhe e por 

anteriores sondagens mecânicas realizadas no âmbito do Contrato de Prospeção e Pesquisa 

MN/PP/046/12 “SEPEDA” e que decorreram entre 2012 e 2017. 

Com efeito, subdividiram-se as sequências de trabalhos propostos pelas 2 (duas) áreas de 

trabalho de desenvolvimento (ATD 1 e ATD 2; Figura 26) de modo a que se investiguem, da 

melhor forma possível, os importantes corpos pegmatíticos mineralizados em lítio, estanho, 

nióbio e tântalo. 

A descrição dos trabalhos a realizar é a seguinte: 

TRABALHOS na área ATD 1 (Área de Trabalho de Desenvolvimento 1): 

1. Realização de uma plataforma plana para a execução dos trabalhos de 

sondagens mecânicas a serem realizados com o objetivo de amostragem 

representativa do pegmatito LCT. Essa plataforma será executada até à cota de 

950 m (Figura 27). 

O material a ser extraído encontra-se a rosa no mapa abaixo, que será aterrado 

na depressão a sul e nas cotas mais baixas para nivelar a plataforma à cota de 

950 m. 
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.  
Figura 27 - Mapa mostrando a localização da área de remoção e deposição dos materiais; Sistema de Referência 
ETRS89 / PT-TM06. 

 

2. Realização de 60 (sessenta) a 70 (setenta) sondagens, repartidas entre DD (para 

recuperação de amostras representativas do pegmatito LCT) e RC (para a 

execução de análises geoquímicas de elementos de interesse em laboratório(s) 

certificado(s)). 

Estas encontram-se dispostas na proximidade do filão central (Figura 28); 

A distribuição espacial das sondagens (Figura 28) foi estabelecida considerando as 

seguintes etapas principais: 

1 – Sondagens exploratórias para colheita de amostras representativas, 

objeto de processamento mineral e hidrometalúrgico, e análises 

geoquímicas localizadas em parcelas de uso privado; 
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2A – Sondagens com equidistância de 50 m para colheita de amostras 

representativas, também alvo de processamento mineral e 

hidrometalúrgico e de análises geoquímicas; 

2B – Sondagens exploratórias a Sul do filão central exclusivamente para 

amostragem de pegmatitos LCT a fim de serem analisados 

geoquimicamente; 

2C – Furos de sondagens com equidistância de 37,50 m segundo a mesma 

lógica da etapa 2A. 

Na sua grande maioria, a orientação dos furos está prevista para um intervalo de 

azimutes compreendido entre N180 e N210 cujas inclinações deverão rondar entre 

50 a 85. Outros “clusters” de atitudes de furos de sondagem serão de N00 a N25 e 

de N50 a N110. 

Eventuais alterações poderão ocorrer por motivos relacionados com circunstâncias que 

influenciem a dinâmica dos trabalhos e/ou outras questões de logística. 
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Figura 28 - Representação espacial da campanha de sondagens na ATD 1 da Concessão “Romano”. 

Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06. 
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3. Galeria de apoio a ensaios geotécnicos 

A abertura da galeria (Figura 29) aproveitará o relevo do terreno para interseção do futuro poço 

planeado no Plano de Lavra. Nessa mesma galeria de apoio serão efetuados testes de carácter 

geológico-geotécnicos para aprimorar, desenvolver e densificar informação para caracterização 

do maciço rochoso. Assim sendo, os ensaios a serem realizados na galeria serão na grande 

maioria “in situ”, realizados ao longo da abertura do túnel. Realça-se ainda a colheita de 

amostras do maciço rochoso, nomeadamente rocha encaixante (micaxisto), que serão alvo de 

ensaios geotécnicos em laboratórios certificados. 

Para além do principal propósito dos ensaios e caracterização geotécnica do material resultante 

do processo de abertura da passagem subterrânea, pretende-se também colher rocha 

aplitopegmatítica LCT para assim se obter uma elevada representatividade amostral do jazigo 

“Romano”, que será igualmente misturado com o material obtido na sanja a realizar a sul e de 

sondagens. 
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Figura 29 - Representação espacial da galeria de apoio na ATD 1 da Concessão “Romano”. Sistema de 

Referência ETRS89 / PT-TM06. 
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TRABALHOS na área ATD 2 (Área de Trabalho de Desenvolvimento 2): 

 

1- Execução de 10 (dez) a 20 (vinte) sondagens, repartidas entre DD e RC, das quais se pretende 

recolher amostras para testes metalúrgicos e análises geoquímicas. 

A distribuição destas sondagens está representada na Figura 30 em que, de grosso modo, distam 

100 m umas das outras. 

O posicionamento destes furos justifica-se pela intenção de intercepta corpos pegmatíticos que 

foram cartografados em levantamentos geológicos anteriores (cf. geologia da (Figura 30)). 

A atitude das sondagens para intercepta os depósitos a Oeste deverá rondar a orientação N270, 

com pendores entre 50 e 80, enquanto que para alcançar a lente pegmatítica a Este as direções 

dos furos estarão entre N90 a N130 com um intervalo de inclinações similar ao anterior. 
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Figura 30 - Localização da sanja proposta na concessão “Romano” mostrando a localização da sanja e da 

sondagem inicial de reconhecimento. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06. 

 

2- Escavação de uma sanja com o formato de trapézio invertido (Figura 31), com aproximadamente 

50,00 m de comprimento, 30,00 m de base maior, 10,00 m de base menor e com 20,00 m de 

profundidade perfazendo um volume de cerca de 20.000 m3. 

Estima-se a execução prévia de uma ou duas sondagens DD de apoio, com uma profundidade 

de cerca de 50 m cada. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 116 

 

Figura 31- Mapa de pormenor mostrando a localização da sanja a ser realizada na área ATD 2. Sistema 

de Referência ETRS89 / PT-TM06. 

 
3- É importante salientar que nas opções, prioridades e preferências, para além dos 

condicionamentos derivados dos 2 (dois) principais objetivos acima enunciados, consideram-se 

igualmente as informações geológicas e geoquímicas obtidas nas campanhas de prospeção 

levadas a cabo pela Lusorecursos no âmbito do Contrato de Prospeção e Pesquisa 

MN/PP/046/12 “SEPEDA” e que decorreram entre 2012 e 2017. 

Relativamente à localização das sondagens aqui indicada, é também importante referir que de 

todas as alterações que possam eventualmente vir a ocorrer, resultantes de fatores 

operacionais, por motivos estratégicos ou outros, será dado o devido conhecimento prévio à 

Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG). 
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3.5.7.2 Sondagens mecânicas  

Tal como referido, e de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, a Lusorecursos 

pretende realizar cerca de 80 (oitenta) a 85 (oitenta e cinco) sondagens (DD + RC) e que as 

mesmas atinjam profundidades compreendidas entre os 180 m e os 250 m e daí a perspetiva de 

um total de cerca de 18.000 a 20.000 metros de perfuração. 

Adicionalmente, importa referir que aproximadamente 40% a 50% das sondagens serão alvo de 

recuperação de testemunho (DD), sendo lógico assumir que, num espaço/armazém (“caroteca”) 

que a Lusorecursos providenciará, ficarão devidamente preservados (arquivados e 

referenciados) cerca de 7.000 m a 10.000 m de testemunhos que estarão disponíveis para futuro 

e quando necessário. 

Para a descrição dos testemunhos das sondagens (comummente denominado de “logging”) e 

das amostras colhidas, considera-se a utilização de uma metodologia adaptada da proposta por 

Norbury (2015) enfatizando os seguintes elementos: 

• Descrição litológica, textural e o respetivo estado de alteração ou 

“weathering” (e.g. W1, W2, W3, W4, W5); 

• Identificação mineralógica, análise modal e coloração; 

• Fracturação e recuperação (e.g. RQD – “Rock Quality Designation”). 

 

3.5.7.3 Análises químicas 

De um modo bastante conservador, é possível assumir que em cada sondagem se recuperarão, 

em média, cerca de 50 m de região mineralizada em lítio, ou seja, rochas aplitopegmatíticas LCT. 

Desse modo, ao multiplicar-se o valor médio pelo número total de sondagens, oitenta (80), é 

obtido o resultado de 4.000 metros de rocha-alvo. 

Em campanhas exploratórias similares a esta, é usual que as amostras para análise química, 

tanto em materiais provenientes de sondagens DD como RC, sejam representativas de 1 (um) 

metro. Partindo deste pressuposto, para 4.000 m de rocha mineralizada, são igualmente 

necessárias outras tantas amostras para análise química. 

Dá-se nota que a implementação de medidas de QA/QC ("Quality Assurance" / "Quality Control") 

na campanha de obtenção de dados geoquímicos, a partir de sondagens mecânicas rotativas 

diamantadas, será um dos focos principais de I&D da Lusorecursos na medida em que, 

ocorrendo estes procedimentos da melhor forma possível, todos os restantes a jusante também 

serão otimizados e desprovidos de erros grosseiros que possam comprometer parâmetros tais 
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como a recuperação mineira na área de extração i.e., em Mina, no Concentrador e Fábrica 

Hidrometalúrgica (Complexo de Anexos Mineiros). 

Para o efeito, a descrição geológica e geotécnica carece dos carotes ou testemunhos de 

sondagem e da respetiva inserção dos dados de forma sistemática em documentos físicos e 

digitais, sendo que a amostragem representativa e a pulverização "livre" de contaminações são 

imperativas.  

O plano QA/QC envolverá a análise de padrões ou “standards”, “duplicatas” e “brancos” 

analíticos usados para fins de controlo de qualidade pelo que, dada a sua importância, se 

descreve de seguida. 

Os padrões de lítio de baixo, médio e alto teor são utilizados para avaliar a precisão dos 

resultados reportados pelo(s) laboratório(s) a contratar e assim quaisquer alterações ou 

tendências serão passíveis de serem acompanhadas pela Lusorecursos, enquanto cliente 

daqueles e principal interessada no rigor da informação. Normalmente, cerca de 2 (dois) a 3 

(três) padrões são incluídos a cada 100-150 amostras para verificação. À medida que aumenta 

o número de análises químicas de padrões, serão gerados gráficos bivariados das séries 

analíticas de padrões “versus” tempo para verificação de tendências. Com efeito, os resultados 

do(s) laboratórios(s) devem estar incluídos no desvio “2 sigma” para esses padrões e com a 

técnica analítica contratada. 

As “duplicatas” servem igualmente para verificar a precisão analítica e, para o efeito, tenciona-

se que a cada 40 (quarenta) análises se introduzam “duplicatas”. Será feita a comparação dos 

resultados da “duplicata” com a amostra original, sendo até habitual que uma amostra 

específica seja preparada e homogeneizada para utilização contínua em vários lotes também 

para efeitos comparativos. A precisão dos resultados para o grupo de “duplicatas” estabelecido 

é avaliada ao longo do tempo em aplicações informáticas previstas para o efeito, ou seja, que 

efetuem cálculos geoestatísticos. 

O grande propósito na análise de “brancos” é o de perceber não só quais as potenciais 

contaminações nas análises químicas, mas também o de permitir efetuar uma avaliação do 

limite de deteção associado à técnica contratada. São comummente utilizados 1 (um) ou 2 (dois) 

“brancos” em, também, cada lote de 100-150 amostras. A seleção do “branco” é por demais 

importante, uma vez que deve ser de natureza químico-mineralógica semelhante à das amostras 

de interesse, ou seja, aplitopegmatitos ou rochas de afinidade granítica. Não é de somenos dizer 

que esses “brancos” também não devem conter elementos de interesse. Quartzo puro (SiO2) ou 

Óxido de Alumínio (Al2O3) são geralmente usados para esse fim de modo a projetar os resultados 
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dos “brancos” versus tempo e assim tornar-se possível verificar o desempenho do(s) 

laboratório(s) em níveis analíticos baixos ou muito baixos. 

Por fim, importa referir que a Lusorecursos contactou diversos laboratórios de referência 

internacionais (dos quais se salientam e.g. ALS, SGS, AGQ) para aferir qual a melhor 

opção/solução e consequentemente, com isso o método escolhido será a fusão recorrendo a 

peróxido de sódio – Na2O2 e a análise por ICP-MS (“Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry” – Espectrometria de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente) e ICP-AES 

(“Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry” – Espectrometria de Emissão 

Atómica por Plasma Acoplado Indutivamente). 

 

3.5.7.4 Sanja 

No caso particular da Concessão “Romano”, o principal objetivo inerente à abertura de uma 

sanja é a amostragem de material integrante daquele que vai ser alvo de testes à escala piloto, 

ou seja, colher cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) toneladas de aplitopegmatitos representativos 

do jazigo, quantidade esta que é a determinada, para já, como a necessária e suficiente para 

realização desses ensaios. 

A este respeito, de seguida, descrever-se-ão as principais características da sanja projetada na 

área de interesse ATD 2. 

Na sanja dentro da ATD 2, escavadoras giratórias retirarão o material e carregá-lo-ão em 

camiões transportadores ou “dumpers”, que por sua vez os repõem noutras cavidades ou 

buracos dentro dos limites da Concessão de modo a reduzir possíveis impactes ambientais 

nessas áreas. 

A  Figura 32 abaixo mostra o esboço da sanja ATD 2, com os respetivos parâmetros. 
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Figura 32- Esboço da Sanja ATD 2 com as respetivas dimensões. 

 
O volume calculado para esta sanja é de aproximadamente 20.000m3 que, com uma expansão 

volumétrica de 30% representa um volume de material que passará a ocupar cerca de 26.000m3. 

 

 

3.5.7.5 Geofísica  

Os trabalhos propostos de investigação geofísica têm 2 (dois) grandes objetivos específicos a 

saber: 

1-  Em primeiro lugar, é necessário determinar a espessura de recobrimento da 

área associada à deposição de rejeitados derivados de uma antiga exploração 

de estanho (antigo “Couto Mineiro de Beça”). 

2- O segundo objetivo da intervenção centra-se na identificação e modelação de 

um corpo pegmatítico conhecido, mais precisamente o filão central ou 

“Romano”. 

Em conformidade com esses objetivos da campanha de levantamentos geofísicos, a 

metodologia de trabalho encontra-se dividida em 2 (duas) partes distintas:  

(1) Na região envolvente aos depósitos de escombreira (Figura 33), prevê-se a 

execução de cerca de 20 (vinte) perfis de refração sísmica usando 24 (vinte e 

quatro) geofones de acordo com a geometria apresentada na mesma Figura 33; 

Pelo facto de os materiais de escombreira serem consideravelmente 

contrastantes com os litótipos subjacentes (“bedrock”), esta metodologia 

permitirá de forma clara identificar o limite entre o “bedrock” e a cobertura. A 

profundidade máxima de aquisição, usando perfis de cerca de 160 m de 
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extensão (espaço disponível na área de intervenção), será de 1/4 da distância 

máxima, ou seja, de 40 m de profundidade. Se a interface entre o aterro e leito 

rochoso for mais superficial, esta profundidade será necessariamente inferior. 

Os dados referentes à propagação de ondas sísmicas P no meio serão 

apresentados tanto na forma de perfis individuais como sob a forma de uma 

superfície volumétrica. 

Para efeitos de verificação dos dados obtidos recorrendo ao método de refração 

sísmica, é ainda verosímil a realização de um perfil longitudinal de 

eletrorresistividade com uma extensão de aproximadamente 570 m. 

A partir dos dados de refração sísmica obtidos, entre outros parâmetros 

mecânicos (e.g. resistência à compressão uniaxial), será ainda possível 

determinar a ripabilidade/escavabilidade do solo com recurso a maquinaria de 

desmonte/extração mineira mecânica, a partir de valores normalizados para a 

buldózer Caterpillar D11. 

(2) Investigação geofísica para identificação e dimensionamento do importante 

corpo pegmatítico LCT denominado de “Romano” e da espessura da respetiva 

cobertura. De igual modo ao proposto para a avaliação dos depósitos de 

escombreira, é coerente a elaboração de perfis que avaliem o parâmetro de 

resistividade elétrica. Este método visa cartografar o contraste da resistividade 

entre o corpo pegmatítico e o encaixante metassedimentar (essencialmente 

micaxistos e quartzitos). Para tal, é pretendida a aquisição de 5 (cinco) perfis de 

resistividade elétrica com a configuração apresentada na Figura 33. 

Portanto, será possível identificar o contraste de resistividade entre as duas 

litologias até uma profundidade máxima de 1/3 da distância máxima entre 

elétrodos, ou seja, de aproximadamente 190-200 m. Esta profundidade é uma 

profundidade teórica máxima possível para o método em meio cristalino. Os 

dados de resistividade elétrica serão apresentados sob a forma de perfis 

individuais assim como de modelo interpolado e de estimativa do volume.  

Por fim, importa referir que todos os perfis adquiridos serão georreferenciados 

com recurso a equipamento de GPS diferencial assumindo erros centimétricos, 

permitindo assim uma localização precisa da aquisição e correção topográfica 

dos mesmos. 
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Figura 33 - Trabalhos de investigação geofísica a realizar. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06. 

 

3.5.7.6 Hidrogeologia 

Os trabalhos de hidrogeologia contribuirão para a avaliação sistemática dos recursos hídricos na 

concessão e para a estimativa da velocidade dos fluxos subterrâneos através da identificação 

das formações geológico-estruturais associadas aos aquíferos e da profundidade dos níveis 

freáticos, podendo ser divido em duas (2) fases distintas: 
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Inventário e caracterização dos pontos de água  

Definição de nascentes, captações e minas de água subterrânea existentes na área de estudo 

(numa zona alargada até 500 m da área de concessão e industrial). Este processo inclui medição 

da profundidade do nível de água subterrânea e dos caudais de água em nascentes, minas e 

levadas; e, a determinação da qualidade da água subterrânea nesses mesmos pontos de água 

(parâmetros de campo: pH, T (temperatura), oxigénio dissolvido (OD) CE (condutividade 

elétrica), nitrato (NO3) e amónio (NH4).  

 

Para cada ponto inventariado deverá ser apresentada uma ficha de caracterização que deverá 

incluir: 

• Tipologia; 

• Carácter social; 

• Identificação do proprietário; 

• Localização; 

• Geomorfologia; 

• Características dos pontos; 

• Estado de conservação; 

• Tipo de utilização; 

• Registo fotográfico; 

• Dados e resultados da monitorização (data e hora da amostragem); 

• Descrição das condições meteorológicas; 

• Caracterização organolética; 

• Resultados dos parâmetros monitorizados; 

• Possibilidade de afetação pelo projeto. 

 

 
Descrição e caracterização do comportamento hidrogeológico  

Definição das principais formações geológicas já identificadas e envio de toda informação 

que possa completar esta descrição (nomeadamente sobre a fracturação - densidade, 

inclinação, interseção, abertura e preenchimento das fraturas; diaclasamento, filões, 

filonetes, etc.). Também, realizar estimativas das velocidades e direção dos fluxos 

subterrâneos e ainda uma caracterização da qualidade da água subterrânea nos pontos de 

água inventariados e definição dos valores de fundo (“background”). 
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3.6 Complexo de anexos mineiros 

O presente projeto prevê, de forma a auxiliar o processo extrativo e industrial, a construção na 

sua área envolvente de instalações auxiliares e anexos, tais como as representadas na Figura 34, 

na Carta II – Layout do Projeto. Neste capítulo são sucintamente descritos os elementos do 

complexo, com algumas exceções elaboradas mais em detalhe, visto que estas não são, ao 

contrário dos restantes componentes, analisados nos restantes capítulos. 

Figura 34 – Localização do Complexo de Anexos Mineiros. 
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3.6.1 Instalações de produção de compostos de lítio e cerâmicos e da gestão de 
rejeitados 

O projeto prevê a criação das instalações descritas na Tabela 10. 

Tabela 10 - Infraestruturas previstas nas instalações de produção de compostos de lítio e cerâmicos e da 

gestão de rejeitados e respetivas atividades a implementar. 

Tipologia Atividades a implementar 

Concentrador 

• Processos de fragmentação de rocha 
aplitopegmatítica; 

• Separação dos diferentes constituintes minerais. 

Refinaria Conversão química de petalite em hidróxido de lítio. 

Gestão de rejeitados 
Espessamento e filtração de lamas excedentes do 
processo do processamento mineral para deposição a 
seco ou “dry stacking”. 

Parque de rejeitados sólidos Zona da primeira deposição de rejeitados secos. 

Armazém de produto acabado 
Local de armazenamento do produto acabado para 
venda. 

Reciclagem de baterias 
Unidade a implementar para a reciclagem de baterias de 
ião lítio em fim-de-vida. 

Fábrica de produtos cerâmicos 

Unidade a implementar em que serão utilizados os 
subprodutos resultantes do processamento mineral (e.g. 
feldspatos, quartzo e algumas argilas) para formulação 
de pastas cerâmicas e produção de cerâmica de 
revestimento. 

 

3.6.1.1 Armazém de Produtos Acabados  

O Armazém de Produtos Acabados destina-se principalmente ao armazenamento do produto 

acabado para expedição e venda de hidróxido de lítio mono-hidratado, e os subprodutos da 

metalurgia a analcite e o carbonato de cálcio. 

A área total contará com 7.807m2 enquanto que a área respeitante ao edifício coberto de 

armazenamento de produto acabado é de 3.400m2 (Figura 35) e armazenará duas semanas de 

produção, ou seja, a 60 toneladas/dia são cerca de 900 toneladas de composto de lítio. 

 

 

 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O destino a dar aos subprodutos analcite e carbonato de cálcio deverá ser similar ao projetado 

para o hidróxido de lítio ultrapuro, isto é, após negociação com clientes específicos, a 

Lusorecursos encarregar-se-á de colocar o produto no mercado salvaguardando todas as 

questões de segurança e proteção do meio ambiente. 

 

3.6.2 Instalações sociais e médicas 

As instalações sociais e médicas visam garantir a segurança e saúde dos profissionais permitindo 

que o seu local de trabalho esteja dotado com meios suficientes e legalmente previstos, estas 

estão descritas na Tabela 11. 

Tabela 11 - Infraestruturas previstas nas instalações sociais e médicas e respetivas atividades a 

implementar. 

Tipologia Atividades a implementar 

Administração 
Local dos serviços administrativos e de gestão dos 
processos de extração mineiros, beneficiação 
mineral, bem como outras atividades. 

Área de pessoal + cantina 
Local das atividades de higiene, alimentação, 
segurança e lazer para os trabalhadores. 

Centro médico 
Local de acompanhamento da saúde, primeiros 
socorros e tratamento de casos não urgentes dos 
trabalhadores. 

Figura 35 – Armazém de Produtos Acabados (sais de hidróxido de 

lítio, analcite e carbonato de cálcio). 
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Área pessoal + enfermaria 
Mina 

Local de apoio aos trabalhadores da mina. 

 

As instalações sociais e médicas contarão com uma área de implantação total de 3 800m2 (Figura 

36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.1 Administração 

O edifício da Administração contará com uma área total de 2 200m2 e aborda para além de 

questões administrativas, financeiras, de recursos humanos, do expediente e arquivo, da gestão 

dos processos de extração mineira, transformação e beneficiação mineral e demais atividades. 

 

3.6.2.2 Área de pessoal e cantina 

Para realizarem as atividades relacionadas com a higiene, alimentação, segurança e lazer, os 

colaboradores contarão com um edifício de 1 000m2. Para assegurar as suas necessidades 

diárias, este edifício integrará uma creche destinada aos filhos dos trabalhadores, com idades 

entre os 4 meses e os 3 anos, dada a dificuldade de os profissionais encontram um local onde 

deixar as crianças permitindo reequilibrar a relação trabalho-família e o bem-estar social. 

Figura 36 - Instalações sociais e médicas no Complexo de Anexos Mineiros. 
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A área de alimentação terá uma capacidade média de 150 lugares e meios próprios para aquecer 

a comida.  

Para além das instalações sanitárias, existirá neste edifício uma sala de refeições privada, um 

bar/snack-bar que servirá como espaço comum de descanso e lazer. 

 

3.6.2.3 Centro médico 

O centro médico contará com uma área total de 600m2 e um heliporto junto a este edifício para 

eventuais casos de emergência. 

Neste edifício serão assegurados os primeiros socorros e será elaborado um protocolo com o 

grupo da área no âmbito da saúde, permitindo haver benefícios não só para os profissionais de 

saúde, mas também para a empresa e sociedade envolvente. 

O centro médico englobará um gabinete administrativo/secretaria, instalações sanitárias, um 

gabinete médico, de enfermagem e ainda um laboratório de patologia clínica/análises clínicas 

para acompanhamento da saúde dos trabalhadores, como também da própria população local. 

O laboratório terá acesso restrito ao pessoal técnico e administrativo e, irá garantir a localização 

de instalações técnicas, de armazenamento de fluídos inflamáveis ou perigosos e de gases 

medicinais, caso existam, nas condições de segurança legalmente impostas. 

 

3.6.2.4 Área de pessoal e enfermaria (Mina) 

Também junto ao acesso da Mina, existirá com uma área total de 900m2 (Figura 37), uma área 

de pessoal e enfermaria que contará também com um heliporto para fazer face a eventuais 

casos de emergência. 

Este edifício estará equipado nas áreas de vestiário por cabines de chuveiros, lavatórios e 

armários duplos, que caso os trabalhadores fiquem expostos a substâncias tóxicas, irritantes ou 

infetantes a roupa pessoal fique num local distinto da roupa de trabalho. 

Para além disto existirão instalações sanitárias, uma zona de repouso para assegurar o devido 

descanso dos trabalhadores e, um centro de fisioterapia de modo a restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade física dos profissionais.  

O gabinete de enfermagem será provido de equipamentos indispensáveis e de fácil acesso às 

macas; um gabinete administrativo e uma sala de espera para apoio de logística. Todos os 

espaços contarão com condições de ventilação, iluminação e sistema de climatização natural 

e/ou artificial adequado. 
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3.6.3 Instalações técnicas de manutenção e segurança 

Nas instalações técnicas de manutenção e segurança estão previstas as instalações descritas na 

Tabela 12. 

Tabela 12 - Infraestruturas previstas nas instalações técnicas de manutenção e segurança e respetivas 

atividades a implementar. 

Tipologia Atividades a implementar 

Oficinas + Armazéns 
Local de manutenção e reparação dos 
equipamentos utilizados. 

Serviços técnicos 
Local dos vários serviços técnicos de apoio aos 
processos de extração mineira e transformação 
mineral. 

Oficinas Mina 
Local de manutenção e reparação dos 
equipamentos e veículos utilizados na extração 
mineira. 

Edifícios grupo de intervenção 
Local de apoio ao pessoal responsável pela 
segurança da Mina. 

Posto de abastecimento 
Bombas de abastecimento de combustível para a 
frota mineira e outros veículos. 

Heliportos 
Locais para apoiar operações de helicópteros no 
embarque e desembarque de pessoas. 

Postos e portões de controlo 
Local para controlo de acesso às zonas de trabalho 
(exploração e beneficiação mineral). 

Figura 37 - Área da Concessão: Instalação social e médica. 
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Nas instalações de manutenção é necessário que edifícios como as oficinas para a reparação de 

máquinas estejam próximos do local de acesso à exploração subterrânea, mas com o devido 

distanciamento geográfico do posto de abastecimento e de modo a que não haja impedimentos 

de outras áreas importantes. 

Dado o foco na reparação e auxílio de máquinas e equipamentos, existirá muitas vezes a 

substituição rápida de pneus que se tornarão resíduos a serem escoados segundo as normas em 

vigor. Estes não devem assim ser misturados com outros resíduos, e para isso devem ser 

corretamente armazenados e empilhados. 

Neste local situar-se-ão também equipamentos para auxílio das demais tarefas de manutenção 

devidamente sinalizados, assim como os produtos químicos a armazenar que deverão estar num 

compartimento fechado à parte do local de trabalho respeitando as suas incompatibilidades, 

rotulados pelo fabricante e que tornem possível a sua identificação, grau de toxidade, de 

perigosidade e acompanhados sempre pelas respetivas fichas de segurança. 

A Lusorecursos deverá garantir que nesta área são respeitadas todas as normas de segurança, 

especialmente no que ao manuseamento de óleos lubrificantes diz respeito.  

Relativamente ao posto de abastecimento de combustíveis este terá uma área total de 2 000m2 

com 150m2 de posto de abastecimento e, como já foi referido, encontra-se por questões de 

segurança deslocado das áreas do portal de entrada de acesso à mina, oficinas, grupo de 

Figura 38 - Layout com instalações de manutenção e afastamento geográfico do posto de 

abastecimento de combustíveis. 
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intervenção, área de pessoal e enfermaria e heliporto, para não colocar em risco todos os 

serviços que lá se encontram. O combustível será armazenado abaixo do nível do solo em 

estruturas de betão armado com parede dupla. Todo o sistema passará por um controlo rigoroso 

da temperatura e humidade de modo a manter um ambiente frio. A frota mineira e outros 

veículos associados aos restantes serviços poderão usufruir do posto de abastecimentos e serão 

utilizados camiões cisterna para distribuir o combustível para as áreas de escavação para o 

abastecimento dos diversos equipamentos tais como escavadoras, dumpers, etc.  

De modo a satisfazer as exigências de abastecimento aos demais equipamentos de trabalho nos 

locais de trabalho será criado um centro de comando para o sistema de bombas de transferência 

e estação de distribuição. 

Medidas preventivas: 

• Usar tanques de armazenamento de produtos petrolíferos de parede dupla com bacia 

de retenção capacidade suficiente para reter 110% do volume armazenado; 

• Estabelecer metodologias para detetar níveis de hidrocarbonetos em tanques e evitar 

derramamentos; 

• Fornecer dispositivos de contenção de derramamento nas áreas de armazenamento, 

distribuição e uso; 

• Providenciar um separador de água e hidrocarboneto na área de armazenamento de 

combustível; 

• Estabelecer procedimentos de recebimento e distribuição de hidrocarbonetos com 

formação de funcionários; 

• Efetuar manutenção preventiva de tanques e equipamentos relacionados para evitar 

quebras e desgaste prematuro; 

• Zelar os kits de derramamento com absorventes no local atualizados e repor sempre 

que necessária à sua utilização; 

• Formar e consciencializar os funcionários sobre a proteção ambiental; 

• Estabelecer um plano de emergência com um procedimento de resposta específico. 

 

3.6.4 Instalações de produção de energia 

As instalações de produção de energia estão descritas na Tabela 13 e serão posteriormente 

detalhadas no capítulo 3.13.3. 
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Tabela 13 - Infraestruturas previstas nas instalações de produção de energia e respetivas atividades a 

implementar. 

Tipologia Atividades a implementar 

Parque de painéis 
fotovoltaicos  

Local de transformação de luz solar em energia 
elétrica para o Complexo de Anexos Mineiros. 

Central e parque de 
biomassa 

• Local de conversão de matéria orgânica em 
energia termoelétrica; 

• Parque de acumulação de biomassa. 

 

3.6.5 Instalações de tratamento de águas residuais domésticas, industriais e mineiras 

O presente projeto prevê, nesta secção, as instalações descritas na Tabela 14. 

Tabela 14 – Instalações de tratamento de águas residuais. 

Tipologia Atividades a implementar 

ETAR 
Estação de tratamento das águas provenientes 
das atividades sociais. 

ETAI 
Estação de tratamento de águas industriais 
provenientes da transformação de minérios e 
produção de compostos de lítio. 

ETAM 
Estação de tratamento de águas provenientes da 
produção interna de águas subterrâneas da mina 
e a partir de água bombada da bacia de retenção. 

 

3.6.6 Reservatórios de água 

Em relação aos reservatórios de água, estas classificam-se em cinco categorias, dependendo do 

fim a que se destinam, de acordo com o descrito na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Reservatórios de água de acordo com a sua aplicabilidade. 

Tipologia Aplicabilidade  

Bruta 
Depósito de água semelhante à encontrada na 

natureza. 

Processo 
Depósito de água utilizada no processo de 

beneficiação e transformação mineral. 

Hidrometalurgia 
Depósito de água utilizada nos processos 

hidrometalúrgicos. 
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Incêndios e grupo de 

intervenção 

Depósito de água utilizada em incêndios ou outros 

acidentes. 

Mina 
Depósito de água a ser utilizada nos processos de 

extração mineira. 

 

3.6.7 Centro de controlo e laboratórios 

O presente projeto prevê, nesta secção, as instalações descritas na Tabela 16. 

Tabela 16 - Centro de controlo e laboratórios. 

Tipologia Atividades a implementar 

Centro de controlo 
Local de monitorização, gestão e planeamento de 
cargas e frota mineira. 

Laboratório de geologia e 
caroteca 

• Local de apoio à execução de trabalhos de 
investigação nas áreas de geologia mineira, 
engenharia geológica e minas e de processamento 
mineral (analises mineralógicas, geoquímicas e de 
processamento físico-químico de amostras); 

• Local de armazenamento e catalogação de 
carotes de sondagem; 

• Local de preparação de amostras. 

 

A partir das atividades do Laboratório de Geologia e Caroteca pretende-se otimizar o 

conhecimento geológico, mineralógico e estrutural do minério a explorar, de modo a dar apoio 

à separação de petalite e de outros minerais de interesse para, consequentemente, produzir 

melhores resultados económicos. 

A par do Laboratório, com 1000m2, implementar-se-á um Centro de Controlo com 500m2 (Figura 

39) para melhor gestão da frota mineira e de outras atividades associadas às operações mineiras 

previstas no Plano de Lavra anexo a este Estudo de Impacte Ambiental. 
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Um dos focos do Laboratório de Geologia e Caroteca será a implementação de tarefas de QA/QC 

("Quality Assurance" / "Quality Control") na medida em que, se estes procedimentos 

decorrerem da melhor forma possível, todos os restantes a jusante serão otimizados e 

desprovidos de erros grosseiros que possam comprometer parâmetros como a recuperação em 

Mina, no Concentrador e na Refinaria. 

As investigações, realizadas por uma equipa qualificada, estarão associadas a observações 

macro- e microscópicas de amostras de rochas/minerais e a lâminas delgadas polidas 

complementadas por análises químicas de rocha-total e /ou pontuais.  

Para assegurar os testemunhos mais ajustados à realidade futura, a investigação basear-se-á no 

Eurocódigo 7 – BS5930 ("Engineering description of Soil and Rock") para além de já considerar 

as melhores práticas de QA/QC como referido anteriormente. Com efeito, procede-se à análise 

de amostras em duplicado, brancos e de padrões específicos sem dar conhecimento ao 

laboratório contratado externamente, tornando-se assim possível aferir a reprodutividade dos 

resultados ou a sua precisão analítica. 

O Laboratório de Geologia terá de uma forma transversal , o objetivo a preparar e enviar vários 

segmentos de amostras para a realização de testes de várias naturezas tal como, a utilização da 

microssonda eletrónica - EPMA ("Electron Probe Microanalysis") para quantificar quimicamente 

Figura 39 - Esboço do “layout” da concessão “Romano” onde se representam o Laboratório 

de Geologia e o Centro de Controlo. 
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os elementos presentes na rede cristalina dos minerais e assim inferir as suas fórmulas 

estruturais ou efetuar a separação magnética com recurso ao separador de bancada "Frantz". 

 

Para além dos equipamentos mencionados, a Lusorecursos prevê a aquisição de uma sequência 

de equipamentos que irão constituir futuramente o Laboratório de Geologia: 

Tabela 17 - Equipamentos afetos às respetivas valências do Laboratório de Geologia e Caroteca. 

Equipamentos Valências 

Balança de plataforma e 
outros consumíveis 

Armazenamento e catalogação de carotes de 
sondagem e, preparação de amostras para 

trabalhos posteriores. 

Moinhos de maxilas, moinhos 
de anéis de zircónia e 
carboneto de tungsténio; 
divisores / separadores de 
amostras e consumíveis 
associados 

Moagem e pulverização de amostras para 
análises geoquímicas de rocha-total. 

Agitador de crivos e os crivos 
de 63, 125, 250 e 500μm e 1, 2 
e 4mm; tinas de ultrassons e 
soluções de limpeza; balança 
eletrónica de precisão; 
estufas; separador magnético 
"Frantz"; analisador 
granulométrico a laser 

Processamento físico de amostras para fins 
analíticos / processamento mineral com vista à 

otimização dos testes metalúrgicos. 

Microscópios petrográficos de 
Luz transmitida e refletida; 
lupa binocular; analisador 
portátil de alta performance 
por FRX, modelo S1 TITAN 
800, da Bruker com as 
calibrações "Geo Exploration-
Mining" e "Lithium Index"; 
"SciAps Z-300 GEOChem 
Handheld LIBs Analyzer" com 
"Li calibration adjustment with 
customer samples"; Applied 
Spectra ASI J200 LIBS 
Instrument (de bancada); 
difractómetro de raios-X de 
bancada  

Laboratório de análises petrográficas e químicas 
por FRX – Fluorescência de Raios-X e por LIBS – 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy. 
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Computadores "desktop", 
portáteis para utilização dos 
"softwares" de modelação 
geológica, desenho e 
planeamento mineiros  

Laboratório de modelação geológica, 
planeamento mineiro e sistemas avançados de 

informação geográfica. 

Microssonda eletrónica – 
EPMA  

Unidade laboratorial para a confeção de lâminas 
delgadas polidas (0,03 mm). 

Materiais de apoio aos 
procedimentos laboratoriais: 
papel, copos de vidro e de 
plástico, porta-amostras, 
vidros de relógio, tabuleiros, 
espátulas, pincéis, materiais 
de esterilização e limpeza (e.g. 
álcool), equipamento de 
segurança (batas, luvas, 
óculos, capacetes, máscaras) 
entre outros químicos de 
manutenção (e.g. WD-40 etc.). 

"Back-office", armazém de consumíveis e 
material de segurança. 

 

Relativamente ao Centro de Controlo, com atividades essencialmente apoiadas por “softwares”, 

importa destacar a importância do principal sistema a implementar: Caterpillar® MineStar™, que 

consiste em vários conjuntos de recursos (e.g. Fleet, Terrain, Detect, Health e Command) que 

permitirá o controlo dos processos de modo a garantir segurança, eficiência e produtividade dos 

mesmos reunindo as tecnologias necessárias para uma operação totalmente integrada de 

sistemas extrativos autónomos, semiautónomos e controlados remotamente.  

Relativamente ao trator com cisterna previsto para apoio a rega regular dos estradões para 

evitar o levantamento de poeiras aquando da passagem dos camiões, foi selecionado um 

modelo provido de metodologias de precisão tanto no trator como na cisterna, para melhor 

gestão de água e assim minimizar desperdícios. O sistema será controlado por um “software” 

denominado de “ISOBUS”, que monitoriza conforme as condições de humidade do ar, a 

libertação de água gerindo o recurso de forma sustentável, eficiente e precisa, estando estes 

dados também imediatamente disponíveis para o “staff” presente no Centro de Controlo, para 

integração noutras operações ou relatórios.  
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3.6.8 Instalações de operações mineiras e de processamento inicial do minério 

O presente projeto prevê nesta secção as seguintes instalações, descritas na Tabela 18. 

Tabela 18 - Instalação de operações mineiras. 

Tipologia Atividades a implementar 

Zona de acesso à mina 
subterrânea 

• Engloba o acesso à mina; 

• Local das oficinas, área pessoas e enfermaria; 

• Local de apoio aos trabalhos subterrâneos. 

Poço da Mina 
Permite o transporte de material entre o fundo da 
mina e a superfície. 

Paiol 
Armazenamento de explosivos a utilizar na lavra 
subterrânea. 

Edifício 2.ª e 3.ª britagem e 
“stacker” 

• Local da 2.ª e 3.ª britagem; 

• Empilhamento de minério em categorias. 

Deposição inicial de pegmatito Armazenamento temporário de ROM. 

Deposição temporária de 
estéreis e rejeitados sólidos 

Armazenamento temporário de estéreis e 
rejeitados sólidos. 

“Stock” inicial de estéreis 
Armazenamento temporário de estéreis 
provenientes do separador ótico. 

Deposição terra/cobertura 
vegetal 

Zona de armazenamento temporário da cobertura 
vegetal. 

Ponte 
Ligação que permite o tráfego de viaturas e 
trabalhadores entre área de exploração e o 
Complexo de Anexos Mineiros. 

 

 

3.6.8.1 Paiol 

O Paiol servirá para armazenamento de explosivos de exploração exclusivamente em 

subterrâneo e contará com cerca de 750m2. Dada a natureza dos materiais a armazenar está 

qualificado com alta perigosidade, desta forma, a sua localização distancia-se de todos os locais 

restantes afetos às atividades mineiras (Figura 40).  
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A zona de segurança para o estabelecimento de armazenamento é a área de terreno exterior 

correspondente ao círculo com um raio de 450m com centro no paiol conforme indicado pela 

Figura 41, valor este superior à distância regulamentar necessária (427m), apurada nos termos 

da Tabela IV, do Anexo VII, do Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de 

Armazenagem de Produtos Explosivos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio.  

Esta área tem como características geográficas a particularidade de ficar num vale em que está 

circunscrito por encostas e a Sul pela zona de deposição de estéreis, reduzindo-se deste modo 

e substancialmente os riscos e os impactes, designadamente os de eventual explosão em massa 

e projeções, o que é também uma das razões da escolha deste local específico para a construção 

deste estabelecimento. 

Figura 40 - Layout da localização do paiol. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 139 

 

Figura 41 - Localização do Paiol e respetivo perímetro de segurança. 
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O perímetro dessa zona de segurança encontrar-se-á devidamente assinalado por painéis com 

a indicação “Zona de Estabelecimento de Armazenagem de Produtos Explosivos” de modo a que 

seja sempre um visível antecipadamente de qualquer ponto em que se pretenda entrar nessa 

zona.  

Relativamente aos produtos químicos e inflamáveis, estes devem ser armazenados num 

compartimento fechado/estanque, ventilado, sinalizado e fora do local de trabalho de modo a 

respeitar as incompatibilidades dos produtos. 

O transporte de explosivos é da responsabilidade dos fornecedores de explosivos, que deve ter 

em atenção o tipo de veículo, a sua sinalização, assim como as quantidades mínimas e 

estritamente necessárias à execução de determinado trabalho, assim como o ciclo de 

fornecimento de explosivos poderá ser diário com recolha das sobras ao fim do dia. 

 

Os explosivos de arranque/desmonte para este projeto será uma combinação de Gelamonite 33 

(ou equivalente) e ANFO, sendo este último constituído por uma mistura de nitrato de amónio 

com um combustível, normalmente o fuelóleo ou o gasóleo numa proporção de 94% de nitrato 

e 6% de gasóleo. O ANFO é um explosivo comparativamente mais económico que os explosivos 

tradicionais à base das nitroglicerinas ou nitroglicóis. Para além disto, serão também utilizados 

detonadores de Sistema Nonel, detonadores elétricos e cordão detonante.  

Serão utilizados 9.000Kg de explosivos por dia (8.724,8Kg de ANFO e 273,6Kg de gelamonite), o 

que, neste modelo teórico corresponde a um consumo específico de explosivo (quantidade de 

explosivo necessária para fragmentar 1m3 ou 1 ton) de rocha de 3,95Kg de explosivo/m3 de 

rocha in situ ou, considerando um fator de empolamento de 25% após desmonte, 3,15Kg de 

explosivo/m3 de rocha desmontada. Em outras minas de referência, dados os reconhecidos 

elevados padrões de desempenho exemplares, se conseguirão valores que rondam consumos 

específicos na ordem dos 2,8Kg/m3 de rocha desmontada. No entanto, convém referir que o 

valor 3,15Kg de explosivo/m3 de rocha desmontada assenta num modelo teórico não 

experimentado e não otimista, pelo que se mostra motivador para obtenção futura de melhorias 

e menores consumos e tranquiliza-nos em matéria de valores a usar para uma avaliação de 

riscos. 

De referir também que a Lusorecursos não disporá numa fase inicial de todos os equipamentos 

necessários nem de pessoal com capacidade para operar esses equipamentos nem do paiol, uma 

vez que este carece, nos termos da lei em vigor e aplicável, de um projeto de construção o qual 

será submetido às entidades competentes e que tutelam estas matérias para análise e 
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apreciação com vista à consequente aprovação. Deste modo, para os trabalhos de arranque a 

Lusorecursos terá de subcontratar empreiteiros capazes, competentes e devidamente 

licenciados para o uso de explosivos, para realização dos trabalhos até ter meios próprios, bem 

como terá de contratar fornecedor(es)/fabricante(s) de explosivos também devidamente 

licenciado(s) o fornecimento dos explosivos necessários numa base diária até dispor do paiol  

devidamente também licenciado.  

 

Os produtos explosivos a armazenar serão os que constam na tabela seguinte: 

Tabela 19 - Produtos explosivos a armazenar no Paiol. 

Designação e 

Tipo de 

explosivo 

N.º ONU Classe 
Código de 

classificação 

ANFO – 

Explosivo de 

desmonte 

0082 1 1.1 D 

Gelamonite 33 – 

Explosivo de 

desmonte 

0061 1 1.1 D 

Detonadores 

elétricos - 

Detonadores 

0255 1 1.4 B 

Detonadores 

Nonel - 

Detonadores 

0267 1 1.4 B 

Cordão 

detonante 
0065 1 1.1 D 

 

 

Cada uma das duas células (Célula 1 e 2) do Paiol terá uma lotação para 2.000Kg de matéria ativa 

que não ANFO. Na área de apoio haverá a colocação temporária do ANFO imediatamente após 

descarga das viaturas do fornecedor, para de seguida se proceder ao carregamento das viaturas 
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que o transportarão para o interior da mina para consumo. O consumo diário estimando de 

ANFO será de 8725Kg, o que corresponderá a cerca de 350 sacos de 25Kg.  

Será construído também um paiolim para detonadores com uma lotação que permita ter uma 

quantidade suficiente para duas semanas de produção, ou seja, 16.000 detonadores Nonel. 

 

 
 

3.7 Acessos e circulação interna 

3.7.1 Acessos 

O concelho de Montalegre foi durante muitos anos uma região isolada devido às características 

físicas do seu território, aliadas aos difíceis acessos e ao facto de se situar no extremo norte de 

Portugal. Contudo, esta barreira tem vindo a ser suplantada com melhorias significativas das 

condições de acessibilidade e, nos dias de hoje, é possível utilizar quase todos os meios de 

transporte para chegar a Montalegre. No subcapítulo 3.2.2, referente às acessibilidades e rede 

viária do presente estudo, podem ser consultados de forma detalhada todos os acessos 

regionais para a Concessão Romano. 

 

 

 

Figura 42 - Esquema dos vários componentes do Paiol. 
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3.7.2 Vias de circulação interna 

Este projeto prevê que as estradas e caminhos de acessos sigam estruturas já existentes ou que 

sejam alteradas e criadas de modo a interligar zonas de interesse e estruturas. Está previsto que 

os acessos novos foram planeados considerando as modificações nas zonas de trabalho que 

necessitam da ligação a outros locais, sendo que alguns acessos deverão ser de caráter 

provisório de acordo com as diferentes etapas de trabalho (céu aberto, reflorestação de 

patamares, etc). 

Alguns tipos de acessos são de caráter provisórios, relacionados com as diferentes etapas de 

trabalho, sendo que para a etapa de exploração a céu aberto será necessário que a rede viária 

exerça a função de conexão das áreas, para maior facilidade na movimentação dos veículos e 

equipamentos que irão realizar o trabalho de exploração mineira. Numa etapa posterior, após 

a elaboração dos patamares de reflorestação, os acessos da fase anterior serão substituídos 

e/ou modificados para manutenção e segurança da vegetação, como acessos de extração 

vegetal e proteção corta fogo. 

Salienta-se ainda que as vias de acesso e de escoamento de materiais a serem utilizadas serão 

sempre que possível as já existentes, com reabilitação/obras de manutenção a serem 

executadas. Salienta-se ainda, o melhoramento dos acessos às zonas de extração, assim como, 
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a criação/recuperação de caminhos de acesso florestal para o contínuo acesso das populações 

locais aos seus campos agrícolas (Figura 43). 

 

 

  

 

 

Figura 43 - Vias de Circulação Interna. 
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3.8 Meios humanos e regime de laboração 

O presente projeto, que conta atualmente com 10 trabalhadores e vários colaboradores 

externos, ambiciona, até 2025, empregar cerca de 370 pessoas, não incluindo os trabalhadores 

que serão contratados para as atividades complementares como a Unidade de Biomassa ou a 

Fábrica de Cerâmica. Assim, estão previstas as atividades em que estas 370 pessoas participarão, 

da seguinte forma: 

• Processo de extração/mina: 88; 

• Processo industrial: 202; 

• Outras atividades: 80.  

Salienta-se ainda que, este projeto prevê que este número será complementado com 

trabalhadores de outras entidades externas. 

Este projeto prevê ainda o volume de trabalhadores anual, por categoria, no período de 2020 a 

2039 representado na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Recursos Humanos. 

Departamento Divisão 
Recursos Humanos 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Administração 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Departamento de Comunicação, Relações 
Públicas e Institucionais 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Departamento 
administrativo e 

financeiro 

Administrativo 5 5 5 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Financeiro 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Recursos Humanos 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jurídico 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologias de informação 
e comunicação 

3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Departamento de 
desenvolvimentos 

sustentável 

Ambiente 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Responsabilidade Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Departamento 
Extrativo 

Preparação de 
terreno/Desmonte e 

extração a Céu Aberto 
38 38 38 32 32 32 32 32 32 32 38 38 32 32 32 32 32 32 32 32 

Extração em Subterrâneo 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Departamento de 
Manutenção 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Departamento 
Industrial 

Produção 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Manutenção 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Departamento de Sistema de Informação 
Geográfica 

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Departamento de 
I&D 

Geologia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Metalurgia e 
Hidrometalurgia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mineralogia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Departamento de Higiene e Segurança 0 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Departamento de Qualidade 0 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

POSTOS DE TRABALHO TOTAIS 94 113 159 266 366 370 370 370 370 370 376 376 370 370 370 370 370 370 370 370 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 147 

Em termos da exploração a céu aberto, está previsto que esta funcione em dois turnos (7h-16h 

e 16h-22h), sendo que o primeiro turno tem um intervalo de 1h para descanso e o segundo 

turno trabalhará em jornada contínua. Ambos os turnos têm folga fixa semanal (sábado e 

domingo). 

Por sua vez, na exploração em subterrâneo e no processo de transformação (Complexo de 

Anexos Mineiros), estão previstos 3 turnos (6h-14h; 14h-22h; 22h-6h) com um intervalo de 1h e 

folgas rotativas. 

O projeto prevê ainda que as restantes atividades funcionem em horário laboral normal (9h-

18h) com um intervalo de descanso de 1h. 

Salienta-se ainda que, este projeto prevê que o número médio de trabalhadores por turno seja 

de 175 pessoas. 

 

3.9 Energia e ventilação 

O fornecimento de energia no Complexo de Anexos Mineiros da concessão “Romano” estará a 

cargo de uma rede de abastecimento público, de uma central de biomassa e de painéis 

fotovoltaicos.  A criação da central de biomassa e do parque fotovoltaico vem ao encontro dos 

princípios da Lusorecursos que procura sempre formas alternativas e competitivas de produzir 

energia que possam vir a substituir os combustíveis fósseis, tais como o biogás, o gás natural, o 

óleo vegetal, esteres de álcoois, a biomassa, combustíveis hidrogenados e também a 

fotovoltaica.  

 

A potência total a ser instalada no presente projeto será de 50 MW e está previsto que seja 

dividida da seguinte forma: 

• 12 MW para o Concentrador (já considerando a britagem secundária e terciária situada 

fora do perímetro do complexo de anexos mineiros e os “sorters” óticos); 

•  12 MW para a Refinaria de compostos de lítio e onde ocorrem também processos 

hidrometalúrgicos; 

• 14 MW para as restantes atividades previstas no Complexo de Anexos Mineiros 

(espessamento e filtração dos rejeitados da flutuação por espumas – 750 kW; indústria 

cerâmica – 5,65 MW; reciclagem de baterias de ião lítio; tratamento de águas residuais 
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domésticas e industriais e; todas as restantes instalações técnicas, de manutenção, 

sociais, médicas e administrativas); 

•  12 MW para a área concessionada de exploração de recursos (iluminação e ventilação 

à superfície e em subterrâneo, o laboratório de geologia e caroteca, o centro de 

controlo, o paiol, o britador primário em profundidade e, outras estruturas anexas 

mineiras como as oficinas, a área de pessoal, a enfermaria, os centros de bombeiros e 

os grupos de resgate. 

No total, a potência instalada no Complexo de Anexos Mineiros é de 38MW, sendo que os 

restantes 12 MW dizem respeito à área concessionada, como se observa no ponto acima. 

 

3.9.1 Necessidades térmicas 

O calcinador, para a 1ª etapa na conversão de minerais de lítio em hidróxido de lítio, utilizando 

gás natural no processo LHV – Lower Heating Value necessita de 37,8 MJ/Nm3 para se atingirem 

temperaturas de 1150C +/- 50C. Dados respeitantes às necessidades térmicas na 

hidrometalurgia  permitiram perceber que é plausível que para se atingirem os cerca de 250 ± 

50 °C se considera que o calor gerado no calcinador suprima essas necessidades. 

O parâmetro Bond Ball Work Index (apenas potência elétrica para cominuição do minério) é de 

15,414 kWh/t. A potência elétrica necessária para o calcinador é 4,1 kWh/t. 

 

3.9.2 Redes de abastecimento 

Tendo em consideração que o valor de potência total da exploração mais o complexo de anexos 

mineiros é de 50 MW, a origem da alimentação elétrica deverá convergir numa subestação 

elétrica a instalar nas proximidades do centro de cargas ou num local a definir com a entidade 

de distribuição de energia. Esta deve também atender a todos os requisitos técnicos e de 

segurança estabelecidos pela mesma entidade, e será localizada no exterior das áreas de 

exploração e transformação (Complexo de Anexos Mineiros), sensivelmente a cerca de 700 m e 

com ligação à linha elétrica de média tensão. Daí, a energia elétrica será transportada por várias 

linhas da empresa para as várias áreas, nas quais irão existir transformadores para baixa tensão 

(Figura 44). 
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Existirão também centros de consumos que serão equipados com um posto de transformação 

da seguinte forma: 

• Posto de transformação 1 de 12 MW será equipado com 6 transformadores de 2000 

kVA,  

• Posto de transformação 2 de 12 MW será equipado com 6 transformadores de 2000 

kVA,  

• Posto de transformação 3 de 12 MW será equipado com 6 transformadores de 2000 

kVA,  

• Posto de transformação 4 de 14 MW será equipado com 7 transformadores de 2000 

kVA, 

O posto de transformação cliente (PTC) será para instalação no exterior e composto por celas 

pré-fabricadas em invólucro metálico. A chegada será subterrânea, alimentada da rede de Alta 

Tensão de 30 kV, frequência de 50 Hz, sendo a Empresa Distribuidora a EDP - Portugal 

Continental. O Posto será instalado no interior de um edifício utilizado para outros fins. A área 

do edifício destinada à instalação do Posto terá capacidade para albergar todo o equipamento 

Figura 44 - Esquema da localização da Subestação Elétrica. 
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necessário (transformador, celas de Média Tensão e quadros de baixa tensão) respeitando as 

distâncias mínimas exigidas pelo regulamento. 

Para impedir a existência de quaisquer diferenças de potencial no interior do posto que possam 

pôr em perigo pessoas e equipamentos, todas as partes elétricas que não estão sob tensão serão 

ligadas ao sistema de terra comum. Será também instalada uma rede eletrosoldada no piso 

(malha não superior a 300mm) que estará ligada ao circuito de terra garantindo assim a 

equipotencialidade da instalação. Não será permitida a inclusão de quaisquer canalizações no 

interior da área destinada ao PT. 

No que diz respeito à aparelhagem de média tensão, as celas a usar no posto de Transformação 

serão da gama Normafix 36. A gama modular Normafix 36, homologada pela Direção Geral de 

Energia e Geologia, é constituída por celas de isolamento no ar, sendo o corte e extinção do arco 

feito em hexafluoreto de enxofre – SF6. 

O transformador a instalar, de fabrico EFACEC, será do tipo seco (“Powercast”) capsulado em 

resina e terá arrefecimento natural. 

As suas características mecânicas e elétricas estarão de acordo com a recomendação 

internacional, Norma CEI 60076-11 e apresentam-se de seguida:  

Tabela 21 - Características do transformador. 

Potência estipulada 2000 kVA 

Tensão estipulada primária 30000 V 

Regulação no primário ± 5 % 

Tensão estipulada secundária em vazio 420 V 

Tensão de curto-circuito 6 % 

Grupo de ligação Dyn5 

Tensão de ensaio à onda de choque (1,2/50 

µs) 
170 kV crista 

Tensão de ensaio a 50 Hz 1 min 70 kV 

 

O quadro geral de baixa tensão do tipo capsulado (fechado), com configuração dependente do 

tipo de instalação em causa. 
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3.9.3 Iluminação 

O sistema de sinalização e segurança e o sistema de iluminação serão projetados numa fase 

posterior e seguirá a mais recente legislação, diretrizes e recomendações para que as minas 

estabeleçam condições de trabalho seguras. 

A iluminação pública deverá permitir aos utentes das vias a circulação em boas condições de 

segurança e conforto, nomeadamente para o peão e para o automobilista, que deverão 

distinguir com detalhe o traçado e os limites da via, bem como os possíveis obstáculos, para o 

que se deve contar como fatores fundamentais o nível luminoso médio e a uniformidade de 

iluminação. 

A rede de iluminação pública será em condutores do tipo LSVAV 4x16, as colunas serão 

metálicas, com 8 metros de altura útil na iluminação, de enterrar. 

 

3.9.4 Sistema de Ventilação 

O sistema de ventilação terá como objetivo fornecer ar fresco para os trabalhadores da Mina e 

para os equipamentos, e tem de retrair o ar consumido e poluído resultante principalmente dos 

disparos da extração/desmonte do minério e da emissão de gases resultante dos motores a 

combustível utilizados na exploração subterrânea. Além disso, o controlo de poeiras, em 

particular no que se refere ao pó de sílica, e a temperatura deverão ser controlados por uma 

ventilação adequada. 

Numa primeira fase, o projeto preliminar do sistema de ventilação aborda a quantidade em kW 

afetos a motores a combustível que trabalham em paralelo (2-4m3/min/kW), o número de 

trabalhadores (3m3/min/trabalhador), e o tempo previsto após o rebentamento das cargas 

explosivas para remover os fumos resultantes dos disparos. Finalmente, para o desenho 

detalhado da ventilação, os limites de exposição profissional (OEL – Occupational Exposure 

Limit) para vários gases e substâncias devem ser controlados e não devem ser ultrapassados. 

Estes serão monitorizados por um sistema de controlo de ventilação, sendo que a ventilação e 

o funcionamento da Mina têm de garantir esses mesmos valores. 

O sistema de ventilação será projetado numa fase posterior do processo de desenho de Mina.  

Atualmente, o túnel de acesso, as rampas internas para o corpo jazigo mineral e dois (2) poços 

de ventilação foram previstos como os principais elementos do sistema de ventilação. 

Elementos adicionais como portas de ventilação, ventiladores secundários e reforços auxiliam 

no estabelecimento de um circuito de ventilação bem definido. 
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Como ponto de partida, poderão ser necessários 757m3/s e uma potência de ventilação de 

1.813kW para o projeto dimensionado de acordo com as operações de extração segundo 

Hartman (1992). 

 

3.10 Ciclo da água 

Os estudos efetuados relativamente às águas e sua circulação podem ser consultados com maior 

detalhe no Plano de Lavra anexo a este EIA. Foram tidos em consideração outros estudos 

específicos para a elaboração deste capítulo, desenvolvidos pela empresa Ecofirma a pedido da 

Lusorecursos. 

 

3.10.1 Consumos de água previstos 

O presente projeto prevê que os volumes necessários ao funcionamento sejam: 

• Exploração mineira: 300m3/dia. Este valor apenas diz respeito ao consumo de água em 

contexto subterrâneo na perfuração de rocha. Deste modo, para produzir 1.500.000 

toneladas/ano de minério aplitopegmatítico são necessários 270m3/dia. Assume-se 

ainda que seja necessária alguma água se existirem picos de curto prazo durante o dia 

em que a produção é maior, bem como aquando da escavação de galerias; 

• Instalações sociais para 400 trabalhadores: 50m3/dia; 

• Complexo de Anexos Mineiros: 

Concentrador: 19.000m3/dia dos quais apenas é necessário introduzir diariamente 3300m3, 

dado que 80% do total necessário, é possível reutilizar no processo. Neste sentido, serão 

necessários introduzir cerca de 1.200.000m3/ano de água nova, cuja margem de erro destes 

valores é de aproximadamente 15%. Da água necessária ao processamento mineral 

(19.000m3/dia) cerca de 15.700m3/dia serão recuperados através do espessamento de 

rejeitados na forma de lamas, sua filtração e mecanismos de recirculação. Assim, dos 80% de 

água reutilizável, 60% deverão ser tratados de modo a ter qualidade para o processamento 

mineral e os 20% serão recirculados diretamente. 

Refinaria:  740m3/dia. Este consumo de água estimado diz respeito a uma refinaria capaz de 

produzir cerca de 20.000 toneladas/ano de LiOH.H2O. Destes, estima-se que o calcinador para o 

arrefecimento consuma 35m3/dia.  
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Central de Biomassa: Consumo previsto de 10 416 tpa (toneladas por ano), o que corresponde 

a uma média aproximada de 28,5m3/dia, para uma central de 15MW (baseado em projetos 

similares). 

Fábrica de Cerâmica: Está previsto um consumo, considerando já o reaproveitamento das águas 

de lavagens, de aproximadamente 55m3/dia.  

3.10.2 Origem da água para usos industriais 

Prevê-se que as águas tenham origem interna e externa ao complexo de exploração.  

Neste sentido, as águas de origem interna são provenientes de: 

• Captações nas galerias/crateras de exploração mineira, onde foram estimados os 

volumes médios de escoamento afluente à Zona de exploração a diferentes 

profundidades;  

• Captações de águas pluviais, em que a sua produtividade estará dependente da área 

que será impermeabilizada e da água precipitada tendo sempre em consideração para 

não captar águas contaminadas. Neste caso, o presente projeto também estima caudais 

diários que poderão ser captados; 

• Reciclagem dos esgotos domésticos através do sistema BLUECON, em que se estima que 

o sistema poderá captar 45m3/dia com uma reciclagem de 100%; 

• Captações em represas de interceção do escoamento superficial, em que se prevê a 

construção de uma bacia de retenção, sendo que o presente projeto estima caudais 

diários que poderão ser captados desse açude. 

 

Por sua vez, as águas de origem externa provêm de: 

• Bombagem a partir da Albufeira do Alto Rabagão está prevista de modo a reduzir os 

custos associados à captação a partir das Águas do Norte. Deste modo, o projeto prevê 

que a captação deverá ser realizada numa jangada flutuante nesta albufeira que deverá 

bombear a água até às instalações do complexo através de uma adutora com cerca de 

1500 metros de cumprimentos ao longo da estrada municipal 525; 

• Fornecimento a partir das Águas do Norte, em que se prevê a contratualização com 

esta entidade de um caudal mínimo mensal que se estima ser de 50m3/dia, no entanto 

deverá estar acautelado o caudal máximo do projeto de modo a satisfazer a totalidade 
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das necessidades do complexo, que se estima ser de cerca de 4500m3/dia. Este projeto 

prevê ainda que percurso é de cerca de 2,5 Km a partir da adutora principal na EN 103 

que por escoamento de tipo gravítico alcançará o recinto do complexo mineiro e 

industrial. 

 

3.10.3 Águas industriais e sistemas de águas residuais 

A exploração mineira prevista neste projeto ambiciona ir ao encontro das várias políticas 

ambientais e sociais nos vários sectores, desde a água até à energia. Deste modo, a economia 

circular é um conceito que está sempre presente na tomada de decisões dos vários processos, 

desde a escolha da tecnologia mais adequada que conduzirá a um desperdício quase nulo até 

aos sistemas que abrangem os recursos hídricos. 

Uma vez que, a exploração mineira tem a pretensão de instalar um complexo de anexos mineiros 

complementar é inevitável a utilização de água nos vários processos. Assim, a Lusorecursos 

procurou a implementação de um processo que permitisse reciclar e reutilizar a água, 

diminuindo ao máximo as descargas em meio hídrico. A solução encontrada passa pela 

instalação de três reservatórios (R1, R2 e RIN – Reservatório de Incêndios) e três lagoas (L1, L2 

e L3). A estes estão associadas três estações de tratamento de águas (Estação de Tratamento de 

Águas Industriais – ETAI; Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR e uma Estação de 

Tratamento de Águas Mineiras - ETAM), uma bacia de retenção e seis pontos de descarga. 

De seguida, é descrito o fluxo hídrico das águas industriais e domésticas da exploração mineira 

e complexo de anexos mineiros: 

 

▪ Reservatório R1 (Extração/Exploração Mineira) 

Este reservatório, de quatro células em betão armado, cada uma com 2.500m3 de capacidade, 

perfazendo um volume total de 10.000m3, pretende suprir as necessidades de água industrial 

da mina e das instalações conexas, podendo enviar água para a lagoa de água bruta L1, em caso 

de disponibilidade, de forma a suprir as necessidades de água no complexo de anexos mineiros, 

com premência sobre a bombagem a partir da albufeira do Alto Rabagão. Salienta-se ainda que, 

este reservatório deverá estar conectado com a ETAI, ETAM, bacia de retenção e diretamente à 

mina. Deste modo, pretende-se receber de múltiplas origens, abrindo as possibilidades de 

conexão hídrica para a totalidade do horizonte de projeto. 
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▪ Reservatório R2 (Instalações Sociais) 

Por sua vez, neste reservatório de betão armado (Figura 48), com duas células de 250m3, 

perfazendo um volume total de armazenamento de 500m3, a água deverá provir do ramal das 

Águas do Norte, S.A. e pretende suprir as necessidades de água potável nas instalações sociais, 

nomeadamente refeitórios, bares, escritórios, sanitários, centro médico e enfermaria. 

 

 

▪ Reservatório RIN – Combate a incêndios 

Por fim, este reservatório, de duas células em betão armado, cada uma com 10.000m3 de 

capacidade, perfazendo um volume total de 20.000m3, deverá suprir as necessidades de água 

para combate a incêndios em toda a zona industrial (concentrador e da refinaria) e, na área 

social. Assim, este será abastecido pela ETAI, lagoa de água bruta L1 ou do reservatório de água 

potável R2, de acordo com as disponibilidades hídricas e respetivas precedências. 

 

•ETAI

•ETAM

•Bacia de retenção

Origem

Reservatório R1 
(10 000m3)

•Exploração 
Mineira

•Lagoa 1

Destino

•Ramal das Águas 
do Norte

Origem

Reservatório R2 
(500m3) •Instalações 

sociais

Destino
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▪  L1 – Lagoa de água bruta “raw water” 

Esta lagoa pretende suprir as necessidades de água do processo industrial do concentrador, da 

refinaria e da própria mina, quando houver a necessidade de bombear a partir da jangada da 

albufeira do Alto Rabagão, essencialmente nos meses de estio. Deste modo, a água provirá da 

bombagem da jangada na albufeira do Alto Rabagão, das águas pluviais aproveitadas e do 

reservatório R1, essencialmente na altura de abundância de águas de origem pluvial e captadas 

na própria mina e na bacia de retenção. Esta lagoa será impermeabilizada e possuirá um volume 

de armazenamento de 100.000m3. 

•ETAI

•Lagoa 1

•R2

Origem

Reservatório RIN

(20 000m3)
•Combate a 
incêndios em 
toda a área

Destino

Figura 45 - Layout dos reservatórios RIN. 
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Figura 46 - Layout da lagoa L1. 

▪  L2 – Lagoa de água de processo no concentrador 

Por sua vez, esta lagoa deverá suprir as necessidades de água do processo industrial do 

concentrador.  Esta água provirá da reciclagem do processo do concentrador, embora possa 

também ter origem na ETAI, diretamente na lagoa de água bruta L1 ou a partir do reservatório 

de água potável R2, no caso extremo de necessidade de reforço de águas industriais a partir de 

águas potáveis. Esta lagoa também será impermeabilizada e possuirá um volume de 

armazenamento de 250.000m3. 

•Albufeira Alto 
rabagão

•R1

•Águas pluviais

Origem

Lagoa L1 

(100 000m3)
•Concentrador

•Refinaria

•Exploração 
mineira

Destino



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 158 

 

•Concentrador (água 
reciclada)

•ETAI

•R2

Origem

Lagoa L2

(250 000m3) •Concentrador

Destino
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Figura 47 - Layout da lagoa L2. 
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▪ L3  – Lagoa de água de processo na refinaria/hidrometalurgia 

Por fim, esta lagoa deverá suprir as necessidades de água do processo industrial da 

refinaria/hidrometalurgia, pelo que a água provirá prioritariamente da ETAI. Contudo, também 

pode provir da lagoa de água bruta L1 ou a partir do reservatório de água potável R2, no caso 

extremo de necessidade de reforço de águas industriais a partir de águas potáveis. Esta lagoa 

será impermeabilizada e possuirá um volume de armazenamento de 80.000m3. 

 

 

▪ ETAI –Estação de Tratamento de Águas Industriais 

A água da ETAI proveniente da lagoa de água bruta L1 pretende tratar as águas para a lagoa da 

água de processo L2, lagoa da água de processo L3, reservatório RIN e reservatório R1, 

nomeadamente em período de estiagem, quando for necessário recorrer à bombagem a partir 

da albufeira do Alto Rabagão. 

Em relação ao tipo de tratamento, este deverá incluir o tratamento químico da água por 

processo de coagulação / floculação, filtração em filtros rápidos de areia, correção do pH e 

desinfeção com hipoclorito de sódio.  

 

•ETAI

•Lagoa 1

•R2

Origem

Lagoa L3

(80 000m3) •Refinaria

•Hidrometalurgia

Destino

•Lagoa L1

Origem

ETAI

(200m3/hora) •Lagoa L2

•Lagoa L3

•RIN

•R1

Destino
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Figura 48 - Layout da ETAI onde é visível também a ETAR e o reservatório R2. 

 

▪ ETAR–Estação de Tratamento de Águas Residuais 

Por sua vez, na ETAR (Figura 48) a água provirá da rede de esgotos dos refeitórios, sanitários e 

bares existentes em toda a Mina e Complexo de Anexos Mineiros. Deste modo, esta estação de 

tratamento pretende enviar água tratada para a lagoa de água bruta L1.  Nas instalações sociais 

o volume de efluentes será de 45m3 / dia que serão tratados / reciclados a 100%. O sistema de 

tratamento passa pela recolha dos esgotos domésticos em sistema de fossa, passando antes o 

esgoto por um processo de pré-tratamento, com gradagem e tamisação, seguindo depois para 

o sistema de tratamento BLUECON, o qual inclui o tratamento físico-químico da água por 

processo de coagulação / floculação, filtração em filtros de ultrafiltração, correção do pH, 

remoção de nutrientes e desinfeção com hipoclorito.  
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A unidade modular de tratamento de águas residuais BLUECON foi concebida para o tratamento 

de águas residuais domésticas e sociais com módulos de processamento físico e de acordo com 

os regulamentos europeus de tratamento de águas residuais, ou seja, a Diretiva 91/271/CE 

posteriormente alterada pela Diretiva 98/15/CE da Comissão Europeia, de 27 de fevereiro de 

1998. 

 

O sistema BLUECON apresenta as seguintes características principais: 

 

▪ Recicla a água para todo o tipo de usos de acordo com o conceito de economia circular; 

▪ 100% de tratamento físico com muito pouco de químico sem qualquer condicionamento 

pelas condições meteorológicas; 

▪ Operação altamente simplificada, dispensando pessoal especializado para a operação; 

▪ Sistema on/off imediato; 

▪ Sistema de manuseamento em “skids” (de rolamentos ou patins) e assim podem ser 

facilmente implantados no interior de edifícios relativos a tratamento de esgotos; 

▪ Não necessita de tempo de arranque nem sementeira de inóculos; 

▪ Garantia total da qualidade da água devido a processos essencialmente físico-químicos; 

▪ Baixo consumo de energia. 

 

Este sistema vai permitir evitar elevados investimentos em sistemas de esgoto e custos de 

bombeamento associados, conectando locais com centrais de tratamento de esgoto 

centralizado, diminuindo, como um todo, os custos e a pegada ecológica da indústria associada. 

 

 

•Rede de 
esgotos da 
área social

Origem

ETAR

(5m3/hora) •Lagoa L1

Destino
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Etapas do processo da unidade BLUECON 

As águas residuais provenientes da rede de saneamento são colhidas numa estação de 

bombagem e equalização, incluindo uma gradagem grossa, desarenador e tamisador, retirando 

todas as partículas > 3 mm. Os sólidos são encaminhados para um contentor de lixo. 

O efluente livre de sólidos é bombeado para um equalizador para nivelar os picos de afluentes 

ao nível de CQO, CBO e caudal. O volume de “buffer” de equalização é dependente das 

especificações locais e deverá abranger entre 8 e 12 horas de capacidade de armazenamento 

do fluxo projetado, para um processo de tratamento estável. 

 

Descreve-se de seguida o processo “BlueConizing” para purificação das águas: 

 

1. Super-flutuação: 

A água residual, que pode compreender matéria em suspensão e/ou dissolvida, orgânica e/ou 

inorgânica, para além de contaminantes biológicos como bactérias, algas e vírus, é bombeada a 

partir do tanque de entrada/equalização. Para desestabilizar a solução coloidal da água residual, 

adiciona-se à água um coagulante/floculante). A alimentação ajusta-se automaticamente de 

acordo com a concentração de entrada de CQO, CBO e SST. A mistura de água é pressurizada 

num certo período e depois é libertada por pressão no tanque de flutuação. Neste as partículas 

de lamas flutuarão até à parte superior e serão eliminadas com um “skimmer” e a lama é de 

seguida retirada e preparada para a desidratação. Como resultado, elimina-se mais de 95% do 

fósforo e mais de 75% do CQO, CBO e SST. Eliminar-se-á 50% do nitrogénio, tal como o fósforo 

orgânico. 

 

2. Filtração: 

A água da flutuação depois de transbordar até ao tanque de mistura, é bombeada para o módulo 

de filtração para afinar o efluente da flutuação e eliminar mais CQO, CBO e SST. Neste processo 

a água é filtrada mecanicamente onde um filtro auto-lavável retira partículas flutuantes, como 

madeira, sementes e plásticos.  

 

3. Oxidação: 

Mais de 65% do azoto total na água residual encontra-se sob a forma de amoníaco. No módulo 

de oxidação, o amoníaco será eliminado com o uso de um forte agente oxidante (e.g. água 
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oxigenada) para oxidar o amoníaco e transformá-lo em nitrogénio gasoso e ainda para remoção 

de nutrientes. 

No módulo de oxidação BLUECON começa então uma reação de oxidação com impurezas, que 

permite reduzir a contaminação na água residual como, por exemplo: 

• Eliminação adicional de nitrogénio; 

• Redução adicional de CQO; 

• Redução adicional de CBO; 

• Desinfeção após adição de hipoclorito de sódio; 

• Controlo de cheiro; 

• Descoloração da água residual. 

 

4. Desinfeção 

Para permitir a reutilização da água tratada, a desinfeção-UV pode ser instalada para neutralizar 

as bactérias presentes, como a Escherichia coli. e outros agentes patogénicos. Os 

microrganismos são neutralizados devido à destruição ácidos nucleicos (DNA e RNA), deixando-

os incapazes de realizar funções celulares vitais. A radiação UV é também muito eficiente para 

a desativação de oocistos de parasitas em águas com baixa turbidez. 

 

Qualidade da água 

Por fim, a Tabela 22 abaixo mostra os resultados de uma unidade de tratamento de águas 

residuais com a tecnologia BLUECON bem abaixo dos parâmetros de qualidade da Diretiva 

91/271/CE posteriormente alterada pela Diretiva 98/15/CE da Comissão Europeia, de 27 de 

fevereiro de 1998.  

Tabela 22 - Parâmetros de qualidade no tratamento de águas residuais com a tecnologia BLUECON. 

  

 

  

 

  

 

 

 

Parâmetro Unidade Efluente  
Águas 
residuais 

Efluente 
BLUECON 

Diretiva 
98/15/CE 

CQO mg/l 409 68 < 125 

CBO5 mg/l 150 20 < 25 

SST mg/l 285 9 < 35 

Nitrogénio mg/l 41 9 < 15 

Fósforo mg/l 7 1 < 2 
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Existem também complementos ou módulos de afinamento para as unidades BLUECON para se 

atingir requisitos de qualidade ainda mais rigorosos, se necessário para um uso subsequente da 

água tratada. Estes são explicados em maior detalhe no Plano de Lavra anexo a este EIA, assim 

como o processo das unidades e os layouts da estação, dos módulos de tratamento e das 

tubagens. 

 

 

▪ ETAM–Estação de Tratamento de Águas Mineiras 

Por fim, a ETAM pretende enviar água tratada para o reservatório da mina R1, podendo também 

enviar água tratada para as descargas (D1, D2, D3, E1, E2 e E3). A água da ETAM provirá da 

produção interna de águas subterrâneas da mina e a partir de água bombada da bacia de 

retenção. 

O sistema de tratamento, com uma capacidade de tratamento previsto de 400m3, passa pela 

decantação da água em sucessivas lagoas de decantação. Haverá um sistema de afinação do pH 

e desinfeção com hipoclorito, para o caso de água que seja para utilizar diretamente na 

exploração mineira.  

 

 

 

▪ Bacia de retenção 

A bacia de retenção, cuja água provirá do escoamento da sub-bacia drenante do Moinho do 

Inferno pretende bombear água para o reservatório da mina R1, para a ETAM e para 

equipamentos da exploração. 

•Água subterrânea 
da mina

•Bacia de retenção

Origem

ETAM

(400 m3/hora) •R1

•Descargas D1, 
D2, D3,E1, E2 e 
E3

Destino
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O tipo de armazenagem da Bacia de retenção é em enrocamento e lagoa impermeabilizada com 

um volume de armazenamento de 260.000 m3. 

 

 

 

 

3.10.3.1 Descargas em meio hídrico 

Após a passagem da água em todos os processos acima descritos, poderá ser necessário a 

eventual descarga de alguns efluentes tratados novamente em meio hídrico. Apesar de 

minimizada a produção de águas residuais para descarga, sendo possível reciclar totalmente as 

águas domésticas e as águas do fluxo industrial do concentrador e da refinaria/hidrometalurgia, 

•Moinho do 
Inferno

Origem

Açude

(200 m3/hora) •R1

•ETAM

Destino

Figura 49 - Localização da bacia de retenção. 
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as descargas de águas residuais no meio hídrico, quando necessário, serão resultantes 

principalmente das águas geradas na mina em períodos de precipitação intensa. 

Assim, prevêem-se seis pontos de descargas, descritos de seguida. 

 

▪ Descargas D1, D2 E D3 

Destino da água: A água descarregada nestas valas vai ser incorporada diretamente no aquífero. 

Capacidade de injeção: A capacidade de absorção de água pelo aquífero irá depender da altura 

do ano e da precipitação que ocorrer. Por esse motivo serão utilizados três sistemas de descarga 

de efluentes no aquífero por injeção, que funcionarão em redundância uns dos outros: primeiro 

D1, depois D2 e, finalmente, D3.  

Tipo Construtivo: estas estruturas construir-se-ão através da movimentação de terras em forma 

de valas de infiltração, com 5 m de profundidade e comprimento proporcional às frentes 

drenantes das galerias e escavações da exploração mineira. As paredes deverão ser construídas 

utilizando o sistema de gabiões armados em rede metálica, para permitir uma boa infiltração  

Origem da água: a água provirá da ETAM. 
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▪ Descargas E1, E2 e E3 

Destino da água: A água descarregada nestas bocas irá ser incorporada diretamente na bacia do 

rio Beça.   

Capacidade de descarga: A capacidade de descarga em cada uma das três sub-bacias deverá ser 

limitada a 2 000m3 / dia, para permitir a descarga de toda a água produzida no interior da mina, 

produzida no limite da máxima profundidade de 300m em altura de precipitação máxima, 

tipicamente em fevereiro. Para se atingir este objetivo serão utilizados três sistemas de descarga 

de efluentes superficialmente na bacia do Beça, que funcionarão em redundância uns dos 

outros: primeiro E1, depois E2 e, finalmente, E3. É importante referir que estes sistemas são 

Figura 50 - Layout do local de descarga D1, D2 e D3. 
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redundantes aos sistemas de injeção D1, D2 e D3 e somente funcionarão em caso de 

ultrapassagem das capacidades destes.  

Tipo Construtivo: estas estruturas construir-se-ão sob a forma de descarregadores do tipo boca 

de lobo.  

Origem da água: a água terá como proveniência a ETAM. 

  

Figura 51 - Layout do local de descarga E1, E2 e E3. 
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3.11 Gestão de Resíduos 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de junho, estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão 

de resíduos. Este diploma define como resíduos “quaisquer substâncias ou objetos de que o 

detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer” [alínea ee), do artigo 3.º], 

atribuindo responsabilidades pela sua gestão ao produtor inicial ou detentor dos mesmos, bem 

como ao produtor que deu origem aos resíduos e aos distribuidores do produto. Com a 

implementação do projeto mineiro em apreço, a empresa exploradora constituir-se-á como um 

produtor de resíduos, aplicando-se-lhe a definição do diploma legal acima mencionado: 

produtor de resíduos é «qualquer pessoa, singular ou coletiva, cuja atividade produza 

resíduos…» [alínea z), do artigo 3.º].  

Também o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, 

de 22 de fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das 

explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transposto para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, 

relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas. Este decreto-lei refere nos seus artigos 

4.º e 5.º referentes aos Princípios da Prevenção e Redução (art.º 4.º) - “A exploração de 

depósitos minerais…deve, sempre que possível, evitar e reduzir a produção de resíduos, de 

modo a minimizar o seu carácter nocivo, e reduzir os riscos para a saúde humana e para o 

ambiente, utilizando, para o efeito, processos ou métodos insuscetíveis de gerar efeitos 

adversos sobre o ambiente, nomeadamente na criação de perigos para a água, o ar, o solo, a 

fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer locais de interesse 

e na paisagem”.  

Princípios da Gestão de Resíduos (art.º 5.º): “1 - Os resíduos de extração devem ser geridos sem 

pôr em perigo a saúde humana e sem utilizar processos ou métodos suscetíveis de agredir o 

ambiente, em especial, sem criar riscos para os componentes ambientais naturais e humanos, 

garantindo a sua estabilidade física, evitando a contaminação dos solos a poluição do ar, das 

águas superficiais e das águas subterrâneas, tanto no curto como no longo prazo, e 

minimizando, tanto quanto possível, os impactes na paisagem. 2 – A gestão dos resíduos de 

extração deve ser realizada com recurso às melhores técnicas disponíveis e tendo em conta 

as características técnicas da instalação de resíduos, a sua localização geográfica e as condições 

ambientais locais.” 
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O presente projeto prevê que a Mina do Romano produza, ao longo dos 20 anos de atividade, 

vários tipos de resíduos, sendo que alguns são considerados subprodutos uma vez que irão 

sofrer processos de beneficiação ou serão utilizados com outra finalidade.  

Está ainda previsto que os escombros resultantes da exploração a céu aberto sejam colocados 

num aterro temporário (a sul da área de concessão), sendo posteriormente utilizados no 

enchimento de galerias já exploradas resultantes das atividades subterrâneas. 

Dos processos de conversão química (calcinação + hidrometalurgia) estão previstos dois 

subprodutos, analcite e carbonato de cálcio. A analcite, subproduto da 1ª etapa de lixiviação, 

tem várias aplicações relevantes, como a adsorção de catiões de amónia (NH4
+) e por essa razão 

é normalmente utilizado na remoção de amoníaco (NH3) de redes de esgotos e pode ainda ser 

utilizada para remover o excesso de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) de águas residuais (propriedade 

vulgarmente conhecida como a dureza). Este subproduto é igualmente usado como material de 

construção na mistura de cimentos e betão. Outros potenciais usos destes zeólitos artificiais 

incluem a confeção de produtos cerâmicos muito específicos (e.g. próteses dentárias) e como 

fundente em misturas de asfalto. O outro subproduto resultante da 2ª etapa de lixiviação é o 

carbonato de cálcio (CaCO3) que apresenta igualmente inúmeras aplicações industriais, das 

quais se destacam na construção civil como ingrediente do cimento e a purificação de materiais 

ferríferos. Pode igualmente ser utilizado como agente neutralizador de pH e no processo de 

branqueamento de produtos cerâmicos. 

Acresce ainda que, os subprodutos resultantes da hidrometalurgia (analcite e carbonato de 

cálcio) sejam utilizados como adição no fabrico de cimento para o enchimento das galerias e 

acessos subterrâneos, uma vez que em alguns locais da exploração subterrânea será necessária 

a adição de cimento ao material estéril/tailings por questões de segurança. 

Considerando o funcionamento proposto para a exploração, serão consideradas várias 

tipologias de resíduos gerados. A concentração e hidrometalurgia de minerais de lítio requer a 

utilização de vários produtos químicos, principalmente na forma de reagentes que participam 

na otimização dos processos de flutuação por espumas e na conversão dos concentrados em 

compostos de lítio intermédios e sua purificação. Deste modo, a utilização de reagentes inicia-

se no Concentrador, uma vez que, nos processos a montante (britagem e seleção ótica) não se 

utiliza qualquer substância para além de água. 

Na vertente dos resíduos, estes serão divididos em três fases, nomeadamente fase de 

construção, fase de exploração e fase de desativação. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 172 

3.11.1 Fase de construção da Mina e do Complexo de Anexos Mineiros 

As atividades de preparação e limpeza do terreno (desmatação e decapagem) irão produzir na 

fase de construção resíduos inertes resultantes das escavações necessárias às terraplanagens e 

implantação das infraestruturas propostas. No decorrer da fase de construção do projeto, serão 

produzidos resíduos associados aos processos construtivos, nomeadamente restos de materiais, 

embalagens de materiais, entre outros. 

Da fase de construção resultarão os seguintes resíduos:  

a) Resíduos de construção de demolição (RCD): 

• Subcapítulo 17 01 - Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos; 

• Subcapítulo 17 02 - Madeira, vidro e plástico; 

• Subcapítulo 17 03 - Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão; 

• Subcapítulo 17 04 - Metais; 

• Subcapítulo 17 05 - Solos, rochas e lamas de dragagem; 

• Subcapítulo 17 06 - Materiais de isolamento; 

• Subcapítulo 17 08 - Materiais de construção à base de gesso; 

• Subcapítulo 17 09 - Outros resíduos de construção e demolição. 

 

b) Resíduos da prospeção e exploração de minas e pedreiras – capítulo 01 da LER: 

• Terras de escavação; 

• Decapagem de terreno; 

• Peças metálicas. 

Como se referiu anteriormente, os materiais estéreis em lítio, resultantes da escavação, serão 

encaminhados para o aterro previsto a sul da área de exploração, onde ficarão temporariamente 

armazenados para posteriormente serem reutilizados como “backfill’ para preenchimento dos 

vazios de escavação subterrâneos. 

 

c) outros resíduos sólidos - resíduos sólidos domésticos ou equiparados, embalagens, entre 

outros: 

• 20 01 01 – Papel e cartão; 

• 20 01 39 – Plástico; 

• 20 02 (subcapítulo) – Resíduos de desmatação; 
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• 20 03 01 – Misturas de resíduos urbanos equiparados; 

• Outros resíduos abrangidos pelo capítulo 20 da LER. 

Os resíduos sólidos urbanos ou equiparados resultam essencialmente das áreas sociais e 

administrativas afetas à fase de construção, e, considerados não perigosos serão depositados 

em contentores separados por tipologia (cartão/papel, plástico e embalagens, vidro, 

orgânicos/indiferenciados, etc.) cujos contentores serão recolhidos e transportados em camiões 

para um operador licenciado de gestão de resíduos. 

Nesta fase de construção, também podem resultar resíduos que sejam abrangidos pelo capítulo 

20 do LER, bem como outros produtos químicos que possam ter de ser encaminhados como 

resíduos perigosos para destino final adequado. 

 

d) Resíduos de manutenção dos equipamentos e viaturas afetas às várias fases de construção 

da instalação: 

A utilização de maquinaria pesada irá originar um conjunto de resíduos associados a operações 

de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com características perigosas, 

pois podem estar contaminados com alguma substância como óleos/gorduras ou produtos 

químicos que devem ser armazenados e enviados ao destino final de acordo com o capítulo 13 

da LER – Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos 

05, 12 e 19). 

 

3.11.2 Fase de exploração 

Quanto aos excedentes ou rejeitados dos processos de flutuação sob a forma de lamas ou 

“slurries”, estes deverão ser aproveitados para a formulação de pastas cerâmicas dada a sua 

ajustada constituição mineralógica e geoquímica (essencialmente feldspatos, quartzo com 

quantidades menores de aluminossilicatos e fosfatos de lítio). No entanto, os rejeitados 

essencialmente micáceos e muito finos não aproveitados (“slimes”), serão sujeitos a processos 

de seleção por tamanho de grão, espessamento e filtração numa Unidade de Gestão de 

Rejeitados para posterior deposição a seco ou “dry stacking”. A localização destes edifícios ficará 

próxima aos edifícios de flutuação, por se tratar de um processo sequenciado. A área total 

destinada será de 10.000m2, tendo o edifício de filtragem uma área de 2.000m2. 
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Relativamente ao processo da Unidade de Gestão de Rejeitados, avançado pela empresa 

finlandesa Metso Oy, este é constituído por três etapas principais: 

• Hidrociclonagem: processo de classificação húmida das partículas por tamanhos ou 

calibre, com uma separação precisa a partir da aceleração suave das partículas 

promovida pela geometria cónica dos hidrociclones (modelo MHC series);  

• Espessadores de placa inclinada: método de sedimentação e desidratação que utiliza 

decantadores de placas inclinadas IPS da Metso que, para além de necessitar de até 

menos 50% de espaço, reduz o consumo de energia até 70% e evita o desperdício de 

água ao utilizar menos 50% de produtos químicos e facilitando a recirculação e 

recuperação da mesma;  

Figura 52 - Representação das áreas / edifícios Filtragem, Lamas e 

Espessamento. 
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• Filtragem: filtragem dos materiais que provém do circuito de beneficiação. A solução de 

filtragem da Metso fornece até 90% de recuperação de água e humidade entre 10 e 20% 

nos materiais que passam pelo processo, podendo tratar qualquer tipo de material. Foi 

projetado para grandes capacidades (até 36m3 e área de filtração de 1391m2) e pressões 

(25 bar) e o filtro Metso VPX™ possui também um sistema mecânico totalmente 

eletrónico para reduzir a poluição sonora e outros riscos quando comparados com 

sistemas hidráulicos. 

 

Assim, após hidrociclonagem, espessamento/desidratação e filtração, com um input inicial 

correspondente a 30% de sólidos e 70% de água, é recuperada grande parte da água e rejeitados 

sólidos secos (82% sólido, 18% humidade). Devido ao aumento na proporção de sólidos de 52%, 

esta tecnologia será de extrema importância para a sustentabilidade ambiental do processo 

industrial previsto para a transformação e produção de compostos de lítio. 

Estes rejeitados, provenientes da unidade de gestão de rejeitados, serão armazenados no 

parque de rejeitados sólidos, com 5.400m2 de área (Figura 54), diretamente no piso coberto e 

impermeabilizado, em “dry stacking”, de forma a possibilitar a fácil carga dos resíduos por parte 

de máquinas adequadas para os camiões. Este parque servirá de apoio logístico pois, o destino 

destes resíduos será o mesmo que o material estéril em lítio resultante da escavação, ou seja, o 

aterro situado a sul da área de exploração.  

 

Figura 53 - Sequenciamento do processo de filtração dos “tailings”. 
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Quantitativamente e considerando que, no cenário mais pessimista, os rejeitados resultantes da 

concentração de petalite correspondem a 30% do ROM (de 1.500.000 ton/ano) com um fluxo 

de produção médio de 150 ton/h de rocha processada no concentrador, serão produzidas cerca 

de 466 000 ton/ ano de “tailings” totalizando 54 ton/h, ou seja, aproximadamente 21,6m3/h. 

Com efeito, para um horizonte temporal de 20 anos, está previsto produzirem-se 

aproximadamente 3,75 milhões de m3. Dadas estas previsões de produção de rejeitados do 

processamento industrial, estão previstas recolhas com camiões com bastante regularidade, e 

com periodicidades definidas, para encaminhamento para o aterro situado a sul da área de 

exploração. A elevada produção de rejeitados sólidos também implicará um posterior 

encaminhamento para destino final adequado de resíduos perigosos, caso se confirme a sua 

perigosidade através de análises-espelho aos respetivos códigos da LER. 

Além dos resíduos de prospeção e exploração de minas e pedreiras e do tratamento físico e 

químico das matérias extraídas, definidos no capítulo 1 da LER e absorvido neste estudo, a fase 

de exploração contempla igualmente os resíduos apontados no capítulo anterior (fase de 

construção) com exceção dos resíduos de construção e demolição.  

Figura 54 - Localização do Parque de Rejeitados Sólidos no seio 

Complexo de Anexos Mineiros. 
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Acrescenta-se ainda a produção de resíduos da atividade laboratorial, nomeadamente do 

laboratório de geologia e o processamento de minérios, que poderão produzir resíduos 

perigosos pelo que a seu tempo será necessário realizar análises de entradas-espelho para 

averiguar a sua perigosidade. Estes resíduos estarão possivelmente enquadrados no capítulo 6 

e 7 da LER. 

3.11.3 Fase de desativação 

Os resíduos produzidos nesta fase serão semelhantes aos previstos para a fase de construção 

das instalações e trabalhos no terreno. As atividades em curso terão várias diferenças, no 

entanto, a produção de resíduos, nesta fase, resultará essencialmente das atividades de 

preenchimento do vazio de escavação (principalmente subterrâneo) e desmonte e limpeza do 

terreno para plantação de vegetação, dando origem possivelmente a alguns inertes e também 

a muita terra e alguns biodegradáveis. 

Durante a construção do projeto, serão produzidos resíduos associados aos processos 

construtivos, nomeadamente restos de materiais, embalagens de materiais, entre outros. 

Por último, segue abaixo uma lista dos resíduos produzidos nas instalações da Lusorecursos e 

derivados de várias atividades e locais distintos dentro da área de concessão (Tabela 23). De 

realçar que esta lista abrange todos os resíduos previstos, pelo que no decorrer de todo o 

projeto poderão sempre surgir resíduos pontuais que não se enquadrem na lista inicialmente 

indicada. Nesses casos, seguir-se-á o procedimento habitual de emissão das respetivas e-GAR 

com o código LER correto e consequente operação. 

Tabela 23 - Lista de códigos LER dos resíduos produzidos previstos na área de concessão “Romano” e de 

acordo com Decreto 178/2006, de 5 de setembro. 

Tipologia do resíduo Códigos LER 

Capítulo 1: Resíduos da prospeção e exploração de minas e pedreiras, bem como de 
tratamentos físicos e químicos das matérias extraídas 

Resíduos da extração de minérios metálicos 01 01 01 

Resíduos da transformação física e química de 
minérios metálicos 

01 04 03 

Lamas e outros resíduos de perfuração 01 05 

Capítulo 13: Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 

Óleos hidráulicos usados 13 01  

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 
usados 

13 02 

Óleos isolantes e de transmissão de calor usados 13 03 
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Tipologia do resíduo Códigos LER 

Capítulo 15: Resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais 
filtrantes e vestuário de proteção 

Embalagens de papel, cartão, plástico, madeira, 
metal, compósitas, misturas de embalagens e 

vidro 

15 01 (01 a 07) 

Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas 

15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de proteção contaminados 

por substâncias perigosas 

15 02 02* 

Capítulo 16: Resíduos não especificados EM OUTROS CAPÍTULOS DESTA LISTA 

Veículos em fim de vida de diferentes meios de 
transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e 
resíduos do desmantelamento de veículos em fim 
de vida e da manutenção de veículos (exceto 13, 

14, 16 06 e 16 08) 

16 01 

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico 16 02 

Pilhas e acumuladores 16 06 

Capítulo 17: Resíduos de construção e demolição 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos  

17 01 (01 a 03) 

Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos contendo, 

ou não, substâncias perigosas 

17 01 (06* e 07) 

Madeira, vidro e plástico 17 02 (01 a 03) 

Madeira, vidro e plástico contendo ou 
contaminadas com substâncias perigosas 

17 02 04* 

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de 
alcatrão 

17 03 (01*, 02, 03*) 

Metais (incluindo ligas) 17 04 (01 a 07) 

Solos e rochas dos processos de movimentação de 
terras 

17 05 04 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 
01 e 17 06 03 

17 06 04 

Materiais de construção à base de gesso não 
abrangidos em 17 08 01 

17 08 02 

Mistura de resíduos de construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04 

Capítulo 20: Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, 
indústria e serviços) incluindo as frações recolhidas seletivamente 

Papel e cartão, vidro, resíduos biodegradáveis de 
cozinhas e cantinas, plástico e metais recolhidos 

seletivamente 

20 01 (01, 02, 08, 39 e 40) 

Resíduos biodegradáveis de jardins e parques 
(incluindo cemitérios) 

20 02 01 
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Tipologia do resíduo Códigos LER 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos urbanos equiparados 

20 03 01 

 

3.11.4 Plano de Gestão dos resíduos  

Grande parte das substâncias geradas pela exploração mineira são excedentes dos processos de 

beneficiação e metalúrgicos, sendo que alguns são efetivamente considerados como 

subprodutos (e não resíduos) uma vez que serão canalizados para outras indústrias 

transformadoras.  Na tabela que se segue, encontra-se a percentagem efetiva de produção de 

resíduos gerados nos vários processos, após a sua máxima recuperação/aproveitamento. 

Tabela 24 - Percentagem de produção de resíduos previstos, num cenário pessimista, em cada fase do 

projeto industrial que visa a produção de hidróxido de lítio mono-hidratado. 

Processo Resíduos 

Extração mineira 10% 

Separação mineral / concentração 30% 

Conversão química (calcinação + hidrometalurgia) 20% 

Recuperação total 50% 

Para um fluxo médio de transformação estimado em 150 toneladas por hora e para uma 

recuperação de 70% no processo de concentração da petalite, estimam-se perdas totais na 

ordem dos 30%, a maioria sob a forma de partículas finas (na fração argila) em meio aquoso, 

também denominadas de lamas ou “slimes” na forma de rejeitados ou “tailings”. Considerando 

um cenário pessimista ou “worst case scenario”, em termos modais, as lamas são constituídas 

pelas seguintes proporções minerais (Tabela 25). 

Tabela 25 - Constituição estimada das lamas ou “tailings” excedentes da beneficiação mineral. 

Processo Fase mineral 
Percentagem 
perdas de 
ROM 

Percentagem 
ponderada 
perdas 

Perdas 
(ton/ano) 

Perdas totais 
(20 anos) 
(ton) 

Concentração 
(“Tailings”) 

Micas 10% 33% 153.970 3.079.400 

Petalite 20% 

20% 

13,4% 62.525 1.250.500 

Quartzo 20% 13,4% 62.525 1.250.500 

Plagioclase 45% 30,15% 140.680 2.813.600 
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Feldspato 
potássico 

10% 6,7% 31.265 625.300 

Acessórios 5% 3,35% 15.630 312.600 

Total 30% 100% 466.600 9.332.000 

 

Na Tabela 26, apresentam-se os vários resíduos e subprodutos gerados pelos diferentes 

processos, juntamente com a quantidade estimada anual e total, bem como o local de 

armazenamento e o destino final dos mesmos. 

Tabela 26 - Quantificação estimada das quantidades de subprodutos e resíduos produzidos na 

concessão. 

Resíduo/Subproduto 
Quantidade 
(ton/ano) 

Quantidade 
total - 20 anos 

(toneladas) 

Quantidade 
total (m3) 

Local 
armazenamento 

Destino 

Rocha encaixante 
(estéril) 

990 648.12 19 812 962.4 7.076.058 
Escombreira 
temporária 

Enchimento 
galerias “Backfill” 

Petalite não 
recuperada não 

presente em 
“tailings”, quartzo, 

feldspatos e acessórios 
(aprox. 50%) - 

Densidade 2,60 - 

525.000 10.500.000 4.038.462 
Armazém no 

parque industrial 
Indústria cerâmica 

“tailings” 30% 
(resíduos de lavaria) 

466.000 9.332.000 3.732.800 

Parque deposição 
resíduos sólidos e 

escombreira 
temporária 

Enchimento 
galerias “Backfill” 

Analcite 
- Densidade 2,25 - 

251.133 5.022.660 2.232.293 
Armazém no 

parque industrial 

Venda (em fase de 
prospeção 
clientes) 

Carbonato de cálcio Sem dados Sem dados Sem dados 
Armazém no 

parque industrial 

Venda (em fase de 
prospeção 
clientes) 

 

Os rejeitados resultantes da exploração a céu aberto serão aterrados temporariamente num 

local já definido a sul da área de concessão, sendo posteriormente empregues no enchimento 

de galerias já exploradas ou “backfill”, quando as atividades subterrâneas tiverem cessado num 

determinado período.  

Em relação ao material estéril, proveniente dos trabalhos subterrâneos, este será 

proporcionalmente muito inferior, uma vez que a lavra é seletiva visando o minério pegmatítico. 

Assim, de grosso modo, produzir-se-ão rejeitados estéreis em lítio ou rochas hospedeiras dos 
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pegmatitos em momento da construção de túnel ou rampa principal e galerias de acesso, do 

poço anexo à área de extração e de pequenas porções quando os diques pegmatíticos de 

interesse forem menos possantes. 

O desenvolvimento de um aterro próximo do local da mina implica uma redução do transporte 

necessário, com atenuação da poluição, ruído e custos associados. Assim, o material estéril 

resultante do desmonte a céu aberto seguirá por camiões até à área de deposição e o material 

proveniente da exploração subterrânea será transportado pelo poço e não pelo túnel, ficando 

assim mais próximo do local de aterro e diminuindo consideravelmente a distância de transporte 

necessário. 

Reforça-se a ideia de que todos os rejeitados de extração ou micaxistos encaixantes resultantes 

tanto da exploração a céu aberto como em subterrâneo, sejam aproveitados para o enchimento 

de galerias e acessos ao minério já explorados e consequentemente abandonados. Em alguns 

casos pode ser ainda necessário adicionar-se cimento quando as condições mecânicas das 

rochas assim o exigirem. 

No que diz respeito às lamas ou “tailings” resultantes do processamento mineral, existem 

atualmente dois métodos principais de gestão de resíduos resultantes do processamento 

mineral no Concentrador: (1) deposição das lamas numa barragem confinada e (2) 

espessamento e filtragem das lamas para posterior deposição em seco. Como já foi referido, 

esta última abordagem será a aplicada no projeto em questão, uma vez que com o método de 

filtração dos rejeitados torna-se possível recircular um volume de água muito elevado no 

Complexo de Anexo Mineiros, evitando o desperdício e acumulação da mesma numa de 

rejeitados confinados em diques, diminuindo assim a necessidade de água fresca por tonelada 

de ROM. 

Assim, antevê-se que os “tailings” resultantes do processamento industrial serão sujeitos a 

etapas adicionais de espessamento e filtragem segundo o procedimento da Metso Oy 

(Finlândia), para que a pasta resultante possa ser depositada a seco (“dry stacking”) com um 

teor de humidade entre 10 e 20%. Este tipo de abordagem permite um maior ângulo das 

escombreiras devido ao espessamento das mesmas, que lhes confere uma maior coesão. Pastas 

com densidade superior minimizam também as remotas hipóteses de infiltrações e vazamentos 

na área de armazenamento/deposição, aumentando assim a segurança associada. Entretanto, 

a água retirada durante a filtragem é tratada e utilizada novamente nos processos a montante, 

ocorrendo assim um reaproveitamento até cerca de 90%. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 182 

3.11.4.1 Armazenamento, transporte e destino final dos resíduos 

No que concerne à definição dos locais de armazenamento dos vários resíduos produzidos nas 

instalações, esta é crucial, quer para a logística dos transportes na área de concessão e, 

consequentemente, para a eficiência de todo processo de mineração e processamento 

industrial. 

O armazenamento de resíduos decorrentes dos processos industriais será realizado numa área 

destinada para este fim no Complexo de Anexos Mineiros, com uma área propriamente 

reservada para a armazenamento com 1 400m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resíduos produzidos nas instalações e posteriormente transportados para destino final têm 

de ser obrigatoriamente acompanhados por Guias Eletrónicas de Acompanhamento de 

Resíduos (e-GAR), de acordo com o artigo 6.o da Portaria n.º 145/2017. Por conseguinte, todos 

os resíduos produzidos nas instalações da concessão “Romano” que não serão posteriormente 

reutilizados para outro fim terão de ser transportados para destino adequado, sendo que as 

caraterísticas de cada resíduo interferem no acondicionamento do mesmo e no tipo de 

transporte. 

Estes resíduos, podem ser classificados conforme a especificidade do armazenamento como: 

 

Figura 55 - Identificação em planta baixa do edifício do Armazém de Resíduos. 
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• Resíduos líquidos 

1 – Um derrame ou escorrência de um tanque obriga à sua imediata desativação. 

 

• Resíduos perigosos 

1 - A unidade deverá dispor de fichas de segurança com indicação do nome dos resíduos, da sua 

natureza, das características físicas e químicas, dos equipamentos de proteção individual e das 

normas de atuação no caso de incêndios e primeiros socorros; 

2 – Deverão ser adotados procedimentos de receção de resíduos com a definição de critérios de 

admissibilidade de resíduos na instalação, designadamente em termos das suas características 

de perigosidade e condições de acondicionamento; 

3 – Os operadores responsáveis pelo manuseamento dos resíduos perigosos deverão ter 

formação em Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Uma lista com os reagentes previstos para os processos industriais pode ser consultada na 

Tabela 9. 

 

• Baterias e acumuladores 

1 – O seu modo de acondicionamento deve ser efetuado em recipientes estanques, cujo 

material não reaja com os componente dos referidos resíduos e, armazenados com o líquido no 

seu interior e na posição vertical, com aberturas fechadas e voltadas para cima; 

2 – Já os resíduos que forem devidamente classificados para a reciclagem, devem ser 

encaminhados para o edifício de Reciclagem de Baterias localizado também no CAM. 

 

 

• Óleos usados 

1 – Na armazenagem temporária deve ser assegurada o sistema de ventilação do local de modo 

a impedir a acumulação de gases inflamáveis em concentrações suscetíveis de causar danos para 

a saúde humana e para o ambiente de acordo com os quantitativos máximos de óleos usados 

armazenados bem como as características da construção do local; 

2 - As embalagens para acondicionamento dos óleos usados devem ter em conta a sua 

resistência e capacidade de contenção assim como o seu empilhamento não deve ultrapassar as 

três paletes, devendo as mesmas ser armazenados de modo a permitir a circulação entre si 

principalmente permitir o necessário acesso de equipamento e veículos de emergência; 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 184 

3 – Todos os locais de armazenamento de óleos devem estar devidamente identificados assim 

como possuírem sinalética relativa a proibição de fumar, atear fogo, ou utilizar equipamentos 

suscetíveis de provocar faíscas ou calor; 

4 – Os locais de armazenagem temporária de óleos usados deverão ser dotados de extintores 

e/ou outros meios de combate a incêndios que deverão ser dimensionados de acordo com a 

quantidade máxima de óleos usados armazenados; 

5 – Os óleos usados devem ser armazenados em reservatórios separados, relativamente a outros 

resíduos, nomeadamente resíduos facilmente inflamáveis. O seu armazenamento deve evitar a 

sua contaminação, nomeadamente por águas ou poeiras. 

 

• Óleos Alimentares Usados (OAU) 

1 – De modo a evitar eventuais derrames, os OAU devem ser armazenados em recipientes 

próprios hermeticamente fechados e a sua colocação de óleo deve ser a frio evitando a mistura 

com substâncias ou resíduos perigos que inviabilizam a sua valorização; 

2 – Os OAU utilizados nas cantinas serão encaminhados para o armazém de resíduos e 

posteriormente os recipientes serão encaminhados para o seu devido tratamento e reciclagem. 

 

Por sua vez, os “tailings” resultantes da flutuação por espumas sujeitos aos processos de 

espessamento e filtração da Metso, serão utilizados juntamente com o material encaixante dos 

minérios ou micaxistos, para enchimento de galerias e acessos já abandonados na exploração 

em subterrâneo e a deposição em áreas-alvo de projetos de reflorestação. É, portanto, 

necessário um local de deposição temporário, tanto para os “tailings” como para o material 

estéril remanescente. Como explicado anteriormente, o processo de desidratação e filtração das 

lamas da lavaria permite que estes materiais sejam depositados juntamente com a rocha 

encaixante (material estéril), sendo apenas necessária uma área comum localizada mais a sul. 

O quartzo, feldspatos, petalite e minerais acessórios, bem como os subprodutos da flutuação 

serão utilizados para a formulação de pastas cerâmicas, processo este que vai decorrer na 

fábrica de produtos cerâmicos projetada para igualmente integrar o complexo de anexos 

mineiros da concessão. Nesta fábrica irão ser formuladas pastas cerâmicas, tendo como 

principal base os feldspatos e quartzo, mas com necessidade de adição de outros materiais, 

nomeadamente argilas e caulinos, que serão processados até se obter o produto final para 

introdução direta no mercado. Por este motivo, não serão considerados (feldspatos, quartzo e 

ainda petalite não recuperada) como resíduos, mas sim como subprodutos, uma vez que irão 
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prosseguir na cadeia de valor, aliando assim dois (2) pontos chave: (1) máximo aproveitamento 

dos materiais extraídos e (2) a diminuição da pegada ecológica associada a todo o projeto. 

Os subprodutos resultantes da hidrometalurgia (analcite e carbonato de cálcio), para além de 

se prever a sua introdução no mercado/venda, não se descarta a hipótese, caso necessário, da 

sua utilização como aditivos no fabrico de cimento para o enchimento das galerias e acessos 

subterrâneos. 

 

3.11.4.2 Fluxos específicos de resíduos 

A Lusorecursos deve cumprir os requisitos que digam respeito à armazenagem, 

acondicionamento e registo de entradas e saídas de resíduos, permitindo assim um melhor 

acompanhamento dos mesmos até à sua preparação para futura reutilização, reciclagem, 

valorização ou eliminação noutros destinos finais adequados de acordo com o Anexo III do 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017. Alguns destes resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

(REEE) podem ser perigosos, pelo que terão de ser obrigatoriamente encaminhados para destino 

final adequado, ou seja, um operador licenciado de gestão de resíduos perigosos. Este tipo de 

resíduos por conterem líquido no seu interior devem ser acondicionados em “big-bags” ou em 

pequenos depósitos (bidões ou contentores, dependendo do volume estimado e da sua 

periodicidade de produção), paletizados e colocados sobre uma bacia de retenção. 

A Lusorecursos também integra o fluxo específico referente a “Resíduos de construção e 

Demolição” (RCD), respeitando o Decreto-Lei n.º 46/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e 

demolição e compreende a sua prevenção, reutilização e as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, tratamento e valorização/eliminação, privilegiando a triagem dos resíduos, a sua 

reciclagem e outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de recursos 

naturais e minimizando o recurso à deposição em aterro.  

 

3.11.4.3 Requisitos técnicos do aterro  

O aterro previsto para deposição temporária de material estéril em lítio e de rejeitados sólidos 

resultantes do processamento mineral será um aterro de resíduos não perigosos, pelo que este 

terá de cumprir os respetivos requisitos, de acordo com os pontos constantes do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, tais como: 

• Localização; 
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• Controlo de emissões e proteção do solo e das águas; 

• Estabilidade; 

• Equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio; 

• Encerramento e integração paisagística. 

O procedimento de licenciamento da operação de deposição de resíduos em aterro é referido 

na secção II do Decreto-Lei n.º 183/2009 sendo que, além dos requisitos mencionados no Anexo 

I, são necessários elementos do projeto de execução e de exploração do aterro (Anexo II do 

mesmo diploma), bem como procedimentos de acompanhamento e controlo nas fases de 

exploração e pós-encerramento (Anexo III do mesmo diploma). 

A nível de enquadramento legal e numa fase posterior à validação do Estudo de Impacte 

Ambiental, os aterros previstos terão de fazer cumprir o diploma referente ao Regime de 

Emissões Industriais, o Decreto-Lei n.º 127/2013. Este diploma congrega diversos regimes 

jurídicos, incluindo o regime da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (doravante 

mencionado como PCIP), sendo que o funcionamento das instalações onde se desenvolvem 

atividades PCIP está condicionado à obtenção de uma Licença Ambiental. 

O regime PCIP, orientado nomeadamente pela Diretiva 2010/75/EU, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, abrange “certas atividades económicas a que está potencialmente associada uma 

poluição que se considera significativa e que é definida de acordo com a natureza e/ou a 

capacidade de produção das instalações”, no qual os aterros previstos se enquadram. O 

operador PCIP, no âmbito da exploração da instalação em questão, terá a obrigação de cumprir 

as exigências indicadas no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, bem como todos os requisitos 

daí decorrentes e indicados nos artigos subsequentes do mesmo diploma. 

 

 

3.11.4.4 Mapa integrado de registo de resíduos 

A Lusorecursos terá a obrigatoriedade de preenchimento do Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos (doravante mencionado como MIRR) referente aos anos em que haja produção de 

resíduos derivados da atividade, seja ainda na fase de escavação, na fase de exploração 

propriamente dita ou na fase de desativação (incluindo a recuperação paisagística do local). 

O MIRR corresponde ao registo de dados que se encontra previsto no artigo 48.º do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro, referente ao Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), na 
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sua redação, e constituído pela informação prevista no Artigo 49.º do mesmo diploma. O MIRR 

agregará a seguinte informação prestada pela Lusorecursos: 

a) Origens discriminadas dos resíduos; 

b) Quantidade, classificação e destino discriminados dos resíduos; 

c) Identificação das operações efetuadas; 

d) Informação relativa ao acompanhamento efetuado, contendo os dados 

recolhidos através de meios técnicos adequados. 

O MIRR deve ser preenchido e submetido anualmente até ao dia 31 de março do ano seguinte 

ao do ano a reportar pelo que a Lusorecursos terá a obrigação de submeter o MIRR referente a 

todos os anos em que houver produção de resíduos na instalação, de acordo com os requisitos 

indicados acima e enunciados no artigo 49.º-B do Decreto-Lei n.º 73/2011, que altera o Decreto-

Lei n.º 178/2006. 

 

3.12 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

3.12.1 Objetivos 

A recuperação paisagística é o processo que visa reabilitar ou requalificar uma determinada área 

degradada, com vista a restabelecer ou a criar condições que valorizem o espaço em termos 

ecológicos, produtivos e estéticos, integrando-o ambiental e paisagisticamente na envolvente. 

Neste sentido, o projeto pode propor a restituição da aptidão original do espaço (reabilitação), 

ou a reconversão (requalificação) para um uso distinto do anterior, tendo como objetivo final a 

minimização dos impactes ambientais motivados pelo fator que originou a degradação. 

No que diz respeito à reabilitação, esta visa o restabelecimento do equilíbrio e funções 

ecológicas do ecossistema afetado, recuperando a sua flora e fauna autóctone, enquanto a 

requalificação pretende conferir ao espaço afetado um uso e função diferente do existente 

originalmente, como por exemplo, industrial, florestal, agrícola, de lazer, urbano, entre outros. 

As medidas de recuperação ambiental e paisagística que se encontram definidas no Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), constante no Volume V do EIA, como peça 

integrante do projeto mineiro, visam promover a integração das áreas intervencionadas no 

ambiente envolvente durante a exploração e restabelecer o equilíbrio biológico e cénico de todo 

o espaço afetado no final da exploração, tendo sido elaborado nos termos da legislação aplicável 

à exploração de depósitos minerais – Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março. O PARP constitui, 

assim, um modelo de recuperação paisagística ajustado à especificidade do projeto mineiro, 
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contemplando a implementação das medidas previstas de uma forma faseada com a 

exploração, tendo por base os seguintes fatores: 

• As características paisagísticas e biofísicas locais; 

• A acessibilidade visual da área do projeto mineiro; 

• O método de exploração e a funcionalidade dos meios de produção. 

A solução de recuperação paisagística propõe medidas que promovam uma melhoria da 

situação atual, de forma a criar uma faixa naturalizada de maior valor ambiental, que compense 

a perda de habitats devido à instalação de uma exploração desta natureza. As medidas a aplicar 

irão contribuir para o restabelecimento de vegetação natural autóctone e para a valorização das 

condições ecológicas da área em que esta exploração mineira se insere, potenciando a 

biodiversidade da região e contribuindo para a criação de novos nichos ecológicos e minimização 

dos impactes cumulativos resultantes da forte pressão antrópica da zona (passivo ambiental do 

Couto Mineiro do Beça), da elevada suscetibilidade à erosão, dos incêndios florestais sucessivos 

e possível proliferação de espécies de flora invasoras. 

 

3.12.2  Estado da arte 

A área de Concessão do Romano (CR) apresenta-se com uma área total de 637,50 ha, e de 

acordo com o levantamento atual os espaços florestais ocupam 396,58 ha, cerca de 62% do 

território sejam povoamentos em pé ou povoamentos em regeneração. 

Os matos também têm aqui representatividade ocupando cerca de 23% deste território. Surgem 

também áreas do tipo particular maioritariamente ocupadas por pastagens permanentes, 

denominadas localmente por lameiros e áreas agrícolas que foram reflorestadas com 

castanheiros e eucaliptos. As zonas de lameiro surgem nas zonas baixas e de maior humidade e 

profundidade do solo, ao longo das linhas de água, maioritariamente não visíveis (linhas de água 

de segunda ordem que a jusante, se vão juntar ao corgo de Couce e ao rio Beça). 

Tabela 27 - Ocupação atual do solo. 

Ocupações do solo Área (ha) Ocupação (%) 

Floresta 396,58 62 

Agricultura 74,55 12 

Matos 144,89 23 
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Ocupações do solo Área (ha) Ocupação (%) 

Antigas explorações mineiras 2,69 0 

Edificações devolutas/ Áreas sociais 0,86 0 

Rede viária e rede divisional 17,94 3 

Total 637,50 100 

 
A atividade florestal nesta área gera fontes de receita para as comunidades baldias, através da 

venda de material lenhoso, maioritariamente o material de povoamentos ardidos. 

Durante anos, os espaços florestais tiveram um papel importante no fornecimento de lenhas 

para confeção de alimentos e cama para os animais, o que tornava estas áreas florestais mais 

limpas e protegidas dos incêndios. Ao longo dos anos foram surgindo mudanças 

socioeconómicas que permitiram uma melhoria económica e do bem-estar das populações. 

Como consequência, as áreas agrícolas foram sendo abandonadas, originando a alteração do 

uso do solo e aliado ao uso escasso de práticas florestais, estes espaços tornaram-se mais 

vulneráveis aos incêndios florestais.  

Apesar de um conjunto de ações, como a criação de faixas de descontinuidade ao longo da rede 

viária, parte da cobertura vegetal da região norte da Concessão Romano foi avassalada pelos 

incêndios florestais da última década. 
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Atualmente, a floresta da área de Concessão Romano é uma floresta desordenada e sem gestão, 

fruto dos incêndios florestais, e das razões enunciadas anteriormente, sendo urgente 

intervencionar e fazer uma gestão ativa dos biótopos nesta área. 

Figura 56 - Mapa de uso e ocupação do solo na Concessão do Romano. 
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3.12.3 Instrumentos de planeamento  

O PARP baseou-se em alguns instrumentos de planeamento mais específicos para a área em 

questão, apresentados de seguida na Tabela 28. 

Tabela 28 - Instrumentos de Planeamento utilizados para a realização do PARP. 

 

3.12.4 Definição das zonas e respetivas medidas 

A área da concessão Romano foi dividida em 3 zonas distintas (A, B e C).  

A Zona A, corresponde à área afeta a todas as operações relacionadas com a exploração mineira 

(área de extração, entradas e saídas da mina, infraestruturas físicas, etc). É uma zona ocupada 

por floresta de produção de espécies resinosas. As espécies presentes em povoamentos adultos, 

são o pinheiro bravo (Pinus pinaster), pinheiro de casquinha (Pinus sylvestris) e o pinheiro negro 

(Pinus nigra), os povoamentos puros existentes são os de pinheiro bravo, pinheiro de casquinha 

e pinheiro negro e visam essencialmente a produção de lenha. Surgem também povoamentos 

mistos de resinosas, essencialmente de espécies de Pinus pinaster, Pinus sylvestris resultantes 

de regeneração natural em áreas que no passado não foram objeto de reflorestação, em áreas 

deixadas para o pastoreio e corte de matos. 

A zona A foi subdividida em 31 parcelas, abrangendo uma área total de 176,63 hectares, para 

as quais são apresentadas as seguintes ações/intervenções de acordo com a natureza e tipo e 

Instrumentos Área de exploração 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal de 

Trás-os-Montes e Alto 
Douro (PROF de TMAD) 

- Perímetro florestal do Barroso; 
Está classificada como área de funções de Produção, 
Recreio e valorização da Paisagem e a função de 
Silvopastorícia, Caça e Pesca das águas interiores. 

Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) 

A área de exploração encontra-se sujeita às 
orientações definidas no PMDFCI, a título de exemplo: 
Promover o ordenamento dos espaços florestais e a 
sua gestão sustentável; 
- Consolidar o sistema de prevenção, deteção e 
primeira intervenção na defesa da floresta contra 
incêndios. 
 

Plano de Utilização de 
Baldios (PUB) 

A área da Concessão Romano pertence às unidades 
baldias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo, no 
entanto, não existem Planos de Utilização dos Baldios 
associados. 
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povoamento, estrutura, densidade e espécies existentes, as quais se apresentam na Tabela 29 

e que resumidamente se descrevem: 

• Criação de faixas de gestão de combustíveis ao longo dos caminhos que intersetam com 

as parcelas definidas. 

• Limpeza mecânica e moto manual dos povoamentos, por forma a reduzir o risco de 

incêndio pela quantidade de matos do sub-bosque e também por forma a favorecer a 

regeneração natural de folhosas autótones e de resinosas nas zonas menos densas do 

povoamento. 

• Plantação de áreas de matos com espécies folhosas mais resistentes à passagem do fogo 

e criando-se assim uma alternância entre parcelas com diferente grau de 

inflamabilidade. 

• Adensamento com folhosas autóctones de áreas resultantes de regeneração natural 

(inclui áreas de carvalhos e de pinheiro bravo). 

• Desbaste pelo baixo, consistindo na retirada das árvores dos andares inferiores e 

ocasionalmente algumas dominantes bem conformadas onde estas se encontrarem 

juntas, removendo de baixo para cima. As árvores bifurcadas, mortas, doentes e 

partidas pelas intemperes serão retiradas. 

• Desbaste seletivo consistindo em eliminar as árvores que não têm interesse em se 

manterem até ao final da revolução, independentemente das suas dimensões, desde 

que se apresentem com algum tipo de problema. 

• Beneficiação da rede viária, florestal e divisional, com proposta de criação de faixas de 

gestão de combustível. 

• Criação de faixas de gestão de combustível, na envolvente ao complexo de anexos 

mineiros. 

Tabela 29 – Ações a desenvolver nas várias parcelas da zona A. 

Zona /    
Parcela 

Área 
(ha) 

Descrição 
Espécies 

Tipo 
povoamento 

Descrição habitats 
Objetivos 

/ Sub 
função 

Ação 

APP1 1,90 Misto 
P.sylvestris/ 
P. pinaster 

Produção /Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Floresta 
mista 

resinosas 

FGC*/DFCI**/ Limpeza 
do povoamento e 

desbastes 
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Zona /    
Parcela 

Área 
(ha) 

Descrição 
Espécies 

Tipo 
povoamento 

Descrição habitats 
Objetivos 

/ Sub 
função 

Ação 

APP2 3,90 Puro P. pinaster 
Produção /Recreio 

Valorização 
Paisagem 

P. pinaster 
FGC*/DFCI**/ Limpeza 

do povoamento e 
desbastes 

APP3 13,40 Puro P.sylvestris Produção 
P. 

sylvestris 

FGC*/DFCI**/ Limpeza 
do povoamento e 

desbastes 

APP4 5,20 Puro P. pinaster Produção P. pinaster 
FGC*/DFCI**/ Limpeza 

do povoamento e 
desbastes 

APP5 7,00 Puro P. pinaster Produção P. pinaster 
FGC*/DFCI**/ Limpeza 

do povoamento e 
desbastes 

APP6 5,80 Misto 
P. pinaster 

/P.sylvestris 
Produção 

P pinaster 
e P. 

sylvestris 

FGC*/DFCI**/ Limpeza 
do povoamento e 

desbastes 

APP7 14,00 Puro P. sylvestris Produção 

P. 
sylvestris, 

p. 
pinaster, 
P.nigra 

FGC*/DFCI**/ Limpeza 
do povoamento e 

desbastes 

Subtotal 51,20   

APR1 14,81 Puro 
P. pinaster 

/Matos 
Produção 

Pinus 
pinaster 

Limpeza e condução, 
adensamento com 
Quercus pyrenaica 

APR2 10,13 Puro 
P. pinaster 

/Matos 
Produção 

Pinus 
pinaster 

Limpeza e condução, 
adensamento com 
Quercus pyrenaica 

APR3 11,94 Puro 
P. pinaster 

/Matos 
Produção 

Pinus 
pinaster 

Limpeza e condução, 
adensamento com 
Quercus pyrenaica 

APR4 17,63 Puro 
P. pinaster 

/Matos 
Produção 

Pinus 
pinaster 

Limpeza e condução, 
adensamento com 
Quercus pyrenaica 

APR5 17,86 Puro 
P. pinaster 

/Matos 
Produção 

Pinus 
pinaster 

Limpeza e condução, 
adensamento com 
Quercus pyrenaica 

Subtotal 72,37   

APF1 18,00 Inculto 
Matos/ Pinhal 

disperso 

Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Quercus 
pyrenaica 
e Prunus 

avium 

Plantação com 
Folhosas 

APF2 2,25 Inculto 
Matos/ Pinhal 

disperso 

Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Matos 
Plantação com 

Folhosas 
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Zona /    
Parcela 

Área 
(ha) 

Descrição 
Espécies 

Tipo 
povoamento 

Descrição habitats 
Objetivos 

/ Sub 
função 

Ação 

APF3 8,06 Inculto 
Vegetação 
herbacea 

Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Quercus 
pyrenaica 

Plantação com 
Folhosas 

APF4 5,90 Inculto 
Matos/ Pinhal 

disperso 

Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Quercus 
rubra 

Plantação com 
Folhosas 

Subtotal 34.21   

AFD1 2,90 Misto 

Q, pyrenaica, 
Betula 

celtiberica, 
Salix sp, 

Castanea 
Sativa 

Produção /Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Folhosas 
diversas 

Limpeza do mato, 
condução das espécies 

folhosas presentes e 
adensamento com 
Betula celtiberica 

AFD2 0,70 Misto 

Q, pyrenaica, 
Betula 

celtiberica, 
Salix sp 

Produção /Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Folhosas 
diversas/ 

P. pinaster 

Limpeza do mato, 
condução folhosas 

presentes e 
adensamento com 

plantação de Quercus 
pyrenaica 

AFD3 4,10 Misto 

Q, pyrenaica, 
Betula 

celtiberica, 
Salix sp, 

Castanea 
Sativa 

Produção /Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Folhosas 
diversas/ 

P. pinaster 

Limpeza do mato, 
condução folhosas 

presentes e 
adensamento com 

plantação de Quercus 
pyrenaica 

AFD4 4,80 Misto 

Q, pyrenaica, 
Betula 

celtiberica, 
Salix sp 

Produção /Recreio 
Valorização 
Paisagem 

Folhosas 
diversas/ 

P. pinaster 

Limpeza do mato, 
condução folhosas 

presentes e 
adensamento com 

plantação de Quercus 
pyrenaica 

Subtotal 12,50   

AL1 0,55 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL2 0,21 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL3 0,38 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL4 0,32 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 
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Zona /    
Parcela 

Área 
(ha) 

Descrição 
Espécies 

Tipo 
povoamento 

Descrição habitats 
Objetivos 

/ Sub 
função 

Ação 

AL5 0,32 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL6 0,09 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL7 0,33 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL8 2,50 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

AL9 1,09 
Herbáceas 
variadas 

 
Recreio 

Valorização 
Paisagem 

Herbáceas 
variadas 

Manter com o mesmo 
uso e fruição local 

Subtotal 5,80   

AE1 0,38 
Eucalipto 

spp. 
Puro Eucalipto spp. Produção 

Limpeza e Condução 
povoamento 

AE3 0,17 
Eucalipto 

spp. 
Puro Eucalipto spp. Produção 

Limpeza e Condução 
povoamento 

Subtotal 0,55   

TOTAL 
176,6

3 
  

Legenda: A - Zona A; PP – Povoamentos em Pé; PRN – Povoamentos de regeneração natural; FD de 
folhosas diversas; L de lameiro; E de eucalipto. *Faixas de Gestão Combustível limite do povoamento, 

**Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

A nível de infraestruturas, considera-se uma rede viária prevista para esta zona A corresponde 

a 37 km rede viária principal, 21 km rede viária secundária (florestal) e 1.5 km de rede divisional. 

Prevê-se intervir ao nível da beneficiação da sua plataforma (existem acessos intransitáveis com 

piso danificado, sem valetas, e completamente fechados devido ao crescimento na plataforma 

de vegetação arbórea e arbustiva) havendo necessidade de desobstruir, (consiste no corte da 

vegetação arbórea e arbustiva da plataforma), regularização da plataforma, construção de 

valetas e aquedutos, e de drenos transversais de superfície por forma a fazerem a drenagem das 

águas pluviais.  

A Zona B corresponde a uma faixa de 50 m que delimita a área de exploração mineira (Zona A) 

delimita-se por ter um caminho do tipo caminho agrícola, em toda a volta, seguido de um talude 

com cerca de 3 m de altura onde se assenta uma rede de vedação, com cerca de dois metros de 

altura que comporta 4 entradas/ locais de ligação do exterior para o zona interior (área de 
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exploração), a seguir à vedação existirá um aceiro a envolver toda a zona vedada interior e por 

fim surgirá a cobertura arbórea com 40 m de largura, correspondendo a uma cortina arbórea de 

43 hectares. A zona B é uma área de planeamento florestal na envolvente das áreas de trabalho 

dentro da concessão “Romano”. Esta acaba por ser retratada como uma cortina arbórea de 

maneira a criar uma vedação natural. 

As medidas de intervenção na Zona B passam pela instalação ou reforço de vedação de 

segurança em redor das áreas a explorar, que representem maior perigo, com o objetivo de 

impedir a passagem de pessoas e animais. No exterior da rede de vedação existirá um talude 

com 3 m de altura seguido por um caminho agrícola. Este caminho apresenta uma plataforma 

de 4 m de largura, que circunda toda a área de exploração e dará o acesso para a população 

local aceder aos seus terrenos agrícolas. 

A zona de vedação será colocada na envolvente da área de exploração, em que será reforçada 

com uma cortina florestal com espécies arbóreas e arbustivas autóctones, que permitam a 

formação de sebes vivas, fundamentais para alimento e refúgio de uma grande diversidade de 

fauna local. 

Serão construídas redes de drenagem de modo a serem mantidos limpos e em bom estado de 

circulação os caminhos envolventes da exploração. Estes trabalhos serão executados logo no 

início da exploração e serão mantidos durante toda a vida útil da mesma, assim como durante 

o período de recuperação da cavidade de exploração criada.  

A envolver a zona de exploração mineira (denominada por Zona A), será criada uma cortina 

arbórea, com cerca de 43 hectares, por forma a possibilitar a minimização dos impactes 

causados pela exploração mineira ao longo da sua vida útil, impedindo a visibilidade para o seu 

interior.  

Esta cortina vegetal será definida por espécies florestais que melhor se adaptam à estação e 

com o objetivo de virem a atingir um porte arbóreo. Nos locais coincidentes com a existência de 

povoamentos florestais adultos (povoamentos em pé) e em regeneração, esta cortina constituir-

Figura 57 - Esquema da vedação, caminhos de acesso e corte da recuperação em flanco de encosta 
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se-á com as espécies do povoamento já instalado adensando-se com espécies folhosas 

autóctones, nos restantes locais onde não existem povoamentos florestais, nomeadamente nas 

zonas de matos e de lameiros (pastagens permanentes) esta cortina arbórea será formada 

recorrendo à plantação com espécies de folhosas autóctones, tais como as espécies de Quercus 

pyrenaica, Betula alba, Salix sp., e com o aproveitamento sempre que possível de espécies do 

tipo arbustivo, que poderão atingir um porte até ou superior a 2 metros de altura, como é o caso 

das espécies de Genista falcata, Frangula alnus, e Sambucus nigra que surgem nas zonas mais 

próximas e confinantes com a propriedade particular, os lameiros. Conjugadas com estas 

espécies folhosas e arbustivas serão utilizadas outras espécies de folhas persistentes, 

nomeadamente: Chamaecyparis lawsoniana; Cupressus sempervirens e Cupressus lusitanica. 

Existe um troço desta cortina arbórea, que se irá localizar numa zona de lameiros. Dado tratar-

se de uma zona com bastante humidade, coincidente com uma linha de água, pretende-se 

arborizar esta zona com espécies típicas das galerias ripícolas, tais como Betula celtiberica, Salix 

alba, Salix nigra e Fraxinus angustifolia.  

Dado esta cortina se localizar em zonas de povoamentos florestais existente, sejam 

povoamentos em pé ou povoamentos em regeneração, a sua constituição passará por 

aproveitar todas as manchas florestais existentes. Neste sentido apresenta-se na Tabela 30, as 

áreas objeto de plantação, adensamento dos locais com um estrato arbóreo menos denso e as 

zonas correspondentes aos povoamentos em regeneração.  

 

Tabela 30 - Ocupações de solo presentes na zona que constituirá a cortina arbórea. 

Ocupações do 
solo 

Área 
(ha) 

Espécies presentes Tipo de ação 
Espécies a 

utilizar 

Povoamentos 
em pé 

14,5 
Pinus silvestris; 
Pinus pinaster; 

Pinus nigra 

Limpeza do subcoberto, 
desbaste e plantação 
com espécies folhosas 

autótones (Quercus 
pyrenaica, Betula alba, 

Salix sp. ) 

Quercus 
pyrenaica, Betula 

alba, Salix sp. 

Povoamentos 
em regeneração 

8,1 
Pinus pinaster, 

Quercus pyrenaica, 
Betula alba, Salix sp. 

Limpeza da vegetação 
arbustiva, Desbaste da 

regeneração natural 
onde esta for muito 

densa.  Adensamento 
com espécies folhosas 

autóctones. 

Quercus 
pyrenaica, 

Castanea sativa, 
Betula 

celtibérica, Salix 
sp. 
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Ocupações do 
solo 

Área 
(ha) 

Espécies presentes Tipo de ação 
Espécies a 

utilizar 

Zonas de matos 
e Lameiros 

20,3 

Arbustivas: Giestas, 
carqueja, sargaço, 
urze, tojo, silvas, 

codeço, sanguinho e 
herbáceas 

Rearborização com 
espécies folhosas e 
espécies arbustivas 

autótones, comuns nas 
bordaduras dos terrenos 
agrícolas e nas galerias 

ripícolas. 

Arbóreas - Betula 
celtiberica,  

Fraxinus 
angustifolia 
Arbustivas - 

Genista falcata, 
Salix sp., 

Frangula alnus, 
Sambucus nigra. 

TOTAL 43  

 

A Zona C corresponde à zona de recuperação topográfico-paisagística da área explorada a céu 

aberto. Nesta, as bancadas extraídas serão preenchidas e reconfiguradas em patamares 

regulares. A recuperação dos patamares seguirá, a grosso modo, a topografia natural do terreno, 

paralelamente às curvas de nível, da cota 980 m a 920 m. Após a definição destas plataformas, 

estes locais serão semeados para posteriormente serem reflorestados, sendo esta parcela 

recuperada apenas no final do processo de exploração mineira. Para a modelação do terreno, 

utilizar-se-á o material estéril (escombros), desaproveitado pelo processo produtivo e 

armazenado na escombreira temporária. Estes materiais serão espalhados de modo a poderem 

ser criadas condições que permitam a fixação de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea de 

modo a ajudar à reabilitação biológica e paisagística do local, finalizando com uma camada de 

terra viva, proveniente da decapagem da área de exploração, no entanto, importa ressalvar que 

os solos resultantes da decapagem das zonas a explorar são escassos, incipientes e pouco 

evoluídos, pelo que as terras de cobertura armazenadas nas pargas apenas permitirão a 

aplicação de uma camada fina nas zonas a recuperar. Caso se verifique que a terra de cobertura 

disponível não é suficiente, a restante deverá ser proveniente de terrenos de iguais 

características, assegurando, no entanto, a não afetação de solos em áreas da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

No que diz respeito ao sistema de drenagem, a exploração terá uma configuração topográfica 

em flanco de encosta, pelo que a drenagem das águas pluviais será feita naturalmente, por 

gravidade. De modo a salvaguardar a necessidade de coletar ou desviar águas de escoamento 

superficial, está prevista a criação de um sistema de drenagem para as águas pluviais, através 

da abertura de valas, de forma a permitir o correto escoamento superficial na área da 
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exploração, fundamental para evitar/minimizar os efeitos nefastos da erosão, em particular até 

ao restabelecimento da vegetação.  

Na fase de recuperação paisagística, aquando da modelação final do terreno, as plataformas de 

recuperação deverão apresentar pendentes suaves (1,5% a 2%, para o seu interior, com o 

objetivo de aumentar as condições de estabilidade do aterro proposto para futuro 

aproveitamento florestal) e as plataformas base criadas apresentarão uma ligeira inclinação (2 

a 5%) que permitirá o escoamento das águas pluviais naturalmente, evitando-se a sua 

acumulação.  

Como medidas de prevenção, devem-se ter em consideração: 

• Evitar, sempre que possível, a destruição da vegetação espontânea que surja na área, 

por razões de proteção do solo contra os agentes erosivos, proteção das árvores jovens 

e conservação da biodiversidade; 

• A gestão da carga combustível deve ser realizada de forma a eliminar a competição 

direta assegurando-se, sempre que possível o seu transplante após a preparação 

adequada do solo nas áreas a plantar ou semear, sem prejuízo da manutenção; 

• No caso de ser necessário a eliminação total ou parcial da vegetação previamente 

existente em determinadas áreas, nomeadamente para regularização topográfica de 

taludes, ou outras medidas, os resíduos vegetais resultantes devem ser mantidos sobre 

o solo ou nele incorporados, desde que tal seja tecnicamente possível, evitando-se a 

exportação dos nutrientes acumulados na sua biomassa e da matéria orgânica, o que 

contribuirá para o enriquecimento dos solos; 

• Nas zonas já florestadas, sempre que as árvores apresentem características 

consideradas satisfatórias e se pretenda utilizar a mesma espécie na envolvente, devem 

aproveitar-se os indivíduos provenientes de regeneração natural já presentes no 

povoamento, quando existam; 

• As espécies arbóreas e arbustivas que regenerem naturalmente na área afeta à 

exploração, nomeadamente, carvalho (Quercus pyrenaica), salgueiro (Salix sp.), entre 

outras, devem ser mantidas nas áreas em que se pretenda a conservação e fomento da 

vegetação existente, ou transplantados para outros locais quer para reduzir a sua 

densidade onde seja necessário fazer uma gestão de combustível como para aumentar 

a cobertura das espécies em zonas onde estas não surjam espontaneamente ou em que 
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se pretenda aumentar o seu grau de cobertura, nomeadamente no perímetro da 

exploração e em redor de caminhos de acesso, que funcionarão como barreira visual. 

• Nas zonas onde ocorrem indivíduos isolados ou pequenos núcleos de folhosas deverá 

também promover-se a sua expansão de forma a criar pequenos bosquetes que 

aumentem a diversidade de biótopos na zona, assegurando que a perturbação é mínima 

nessas zonas. 

• É aconselhável também a preservação de áreas de matagal e sub-bosque, as quais 

podem apresentar grande diversidade de espécies florísticas e, portanto, elevadas 

potencialidades melíferas e são também importantes zonas de alimento e refúgio para 

a fauna. 

• Manutenção dos povoamentos adultos existentes, nas zonas florestadas, ou 

inclusivamente a presença de árvores mortas de pé (desde que estes não sejam 

portadores de pragas e doenças), que poderão beneficiar aves que nidificam em 

cavidades e também alguns pequenos mamíferos e invertebrados, bem como manter 

sobre o solo resíduos lenhosos grosseiros. 

Na sequência da exploração mineira prevista dentro desta área de concessão é intensão da 

Lusorecursos apresentar um projeto ambiental e de recuperação paisagística a implementar na 

área de concessão, que passará pela: 

• Rentabilização da área florestal existente (ordenamento melhoramento); 

• Reflorestação das áreas afetas à exploração por forma a que terminada a exploração 

mineira no local essas áreas voltem a ter a ocupação florestal e; 

• Criar condições de outros aproveitamentos possíveis e dinamização de várias funções 

dos ecossistemas que passam pelo aproveitamento de biomassa, resultante de ações 

de desbaste e limpeza, para produção de energia, potenciação da aptidão melífera da 

vegetação, pastoreio, etc. 
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3.13 Descrição dos projetos associados ou complementares 

A exploração mineira Romano (Montalegre) à qual está associado um Complexo de Anexos 

Mineiros tem prevista a instalação de infraestruturas para britagem, crivagem e concentração 

de carbonato de lítio, a ser licenciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

No presente projeto também se prevê o melhoramento de acessos nas zonas de extração 

(alargamento de caminhos e acessos florestais que serão mantidos em tout-venant), a criação 

de um acesso entre o Bloco A e o Complexo de Anexos Mineiros (para afastar a circulação de 

veículos de povoações), e a entrada principal entre a EM-525 e o complexo.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de outubro, os projetos associados ou 

complementares serão licenciados pelas entidades competentes. 

Como forma de tornar o projeto pioneiro e de extrema importância sócio económica para a 

região de Trás-os-Montes e Alto Tâmega, com especial foco no concelho de Montalegre, cuja 

densidade populacional é baixa e a taxa de emigração alta, onde o êxodo da população para o 

litoral e grandes cidades se verifica de forma significativa devido à falta de oferta laboral, o 

projeto pretende futuramente apostar numa série de instalações que abarcarão um valor 

económico e social enorme.  

Assim, alguns investimentos futuros de projetos associados e complementares à exploração 

mineira poderão ser: uma unidade de reciclagem de baterias de ião lítio em fim-de-vida, unidade 

cerâmica, central de biomassa, entre outros. 

3.13.1 Unidade de reciclagem de baterias usadas 

O edifício da reciclagem de baterias é o local previsto para a elaboração do processo de 

recuperação de elementos contidos em baterias de ião-lítio que tem por objetivo a extração de 

lítio e a sua purificação em hidróxido de lítio mono-hidratado “battery grade”. Para além da 

produção de hidróxido de lítio, a Lusorecursos pretende ir avante atingindo toda uma cadeia de 

valores a recuperação máxima com perspetivas na reciclagem. 

 A projeção de uma unidade de reciclagem sustentável de baterias de ião-lítio, um recurso 

findável, que tem por objetivo devolver ao mercado hidróxido de lítio ultrapuro, assim como as 

demais substâncias de interesse para serem novamente integradas em células de baterias ou 

outros materiais de alta tecnologia. 

Os processos pirometalúrgicos são bastante similares entre si mas, a sua efetiva otimização com 

a compreensão sistemática das diferentes etapas e métodos dependem de fatores de 

viabilidade económica que: 
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(1) para a recuperação de Ni – Níquel, Co – Cobalto e Cu – Cobre estão à partida garantidos (em 

células de baterias de ião-lítio com cátodos NMC – Níquel-Manganês-Cobalto); 

(2) para o Li – lítio, as perspetivas são muito favoráveis dada a sua constituição maioritária nas 

células de baterias de ião-lítio (eletrólitos essencialmente, mas também nos cátodos), mas ainda 

não estão totalmente clarificadas dada a necessidade a curto e médio prazo de atividades de 

I&D que aumentem a sua recuperação sob a forma de um composto precursor para síntese de 

materiais ativos; 

(3) para o Mn – Manganês, Al – Alumínio, Fe – Ferro e Mg – Magnésio são difíceis de justificar. 

 

A área de implantação do edifício destinado à reciclagem de baterias é de 3.700m2 e a área total 

(ou exterior) prevista para esta componente é de 8.800m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevê-se que a reciclagem de todo o tipo de baterias, e as matérias-primas nelas contidas, 

cresçam significativamente na próxima década, impulsionadas principalmente pelo finito ciclo 

de vida das baterias de ião lítio que estão integradas na crescente indústria dos veículos elétricos 

ou EV’s. 

É de todo relevante que, nos próximos anos, se progrida na geração de uma forte cadeia de 

reciclagem de baterias que possibilite encarar com sucesso os novos desafios económicos e 

Figura 58 - Implantação do Edifício correspondente à Reciclagem de Baterias. 
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tecnológicos para otimizar a eficiência na recuperação e reciclagem de todos os 

elementos/produtos químicos valiosos lá contidos. 

Novos modelos operacionais, como a reutilização de baterias para outros consumidores menos 

intensivos, habitualmente designados de "segunda vida", também irão afetar os negócios em 

torno das baterias usadas, mas não removerão a eventual e realística necessidade de reciclagem 

das principais matérias-primas e daí serem absolutamente essenciais, todo o tipo de inovações 

em toda a cadeia de valor da reciclagem destes bens de armazenamento energético. 

 

Existem diferentes fluxogramas e outros estão sob desenvolvimento para melhorar os processos 

de forma sustentável e com o objetivo da máxima recuperação possível dos metais valiosos 

presentes numa bateria de ião-lítio. 

 

Alguns fluxos de saída são: 

• Resíduo de grafite: quando os metais são dissolvidos da massa resultante da reciclagem da 

bateria, o resíduo consiste principalmente em grafite. Outros componentes também podem 

estar presentes; 

• Mistura de impurezas de metais numa “pasta” (normalmente uma “pasta” de hidróxido de um 

processo de neutralização) Contém, por ex. Al e Fe como hidróxidos; 

• Solução salina/salmoura (pode ser posteriormente evaporada e cristalizada para formar uma 

“pasta” mista de sal). Contém principalmente sais de Na2SO4. Este tem origem a partir do uso 

de ácidos e álcalis em diferentes estágios do processo, por exemplo, na lixiviação com (H2SO4) e 

na neutralização ou recuperação de metais (Na2CO3 e NaOH). 

 

De uma forma geral, atualmente, os dois principais métodos para extração de compostos 

químicos de baterias são os seguintes: 

• Misto, constituído por um tratamento pirometalúrgico inicial seguido de 

processos hidrometalúrgicos; 

• Tratamento hidrometalúrgico direto. 

No método misto, o tratamento pirometalúrgico inicia-se com o carregamento do material no 

forno. Os processos de aquecimento e conversão são realizados introduzindo um queimador 

refrigerado a água e lanças de conversão montadas em vagões de lança com o acionamento 
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hidráulico. Este sistema está equipado com um sistema de segurança de modo a evitar fugas de 

água. 

O tratamento pirometalúrgico é um sistema é compacto e totalmente fechado de modo a 

facilitar a ventilação de toda a seção, incluindo o vagão/panela abaixo do forno evitando a 

emissão de gases. Quando o processamento é concluído, o forno é inclinado para despejar a 

escória e em seguida inicia-se a fase dos tratamento hidrometalúrgicos que consiste em 

processos de lixiviação, remoção de impurezas e cristalização. 

De acordo com Tiihonen M. et al., (2019) que desenvolveu o projeto piloto pelo Centro de 

Pesquisa da Outotec em Pori na Finlândia, o processo para obtenção de hidróxido de lítio através 

da reciclagem de baterias por tratamento hidrometalúrgico direto inicia-se com a preparação 

de uma pasta aquosa com um líquido de lixiviação que sofrerá um pré-aquecimento para 

ocorrência das primeiras reações dissolvendo o carbonato de sódio. Seguidamente, a lama 

lixiviada é levada durante uma hora para uma autoclave de pressão, onde a altas temperaturas 

(200-220 ° C) a ß-espodumena reage com o carbonato de sódio para formar carbonato de lítio e 

sólidos de analcite. Após a lixiviação, a lama é passada para um filtro para ocorrer a separação 

sólido-líquido e lavagem simultânea.  

Os resíduos resultantes do processo de lixiviação são separados pelo processo de filtragem de 

pressão.  

O bolo sólido resultante da lixiviação por pressão inclui os sólidos intermediários de carbonato 

de lítio, que são convertidos em hidróxido de lítio em hidróxido de lítio em uma reação com cal 

hidratada. Os “bolos” sólidos do filtro de lixiviação de pressão são primeiro transformados numa 

“polpa” com filtrados de lavagem de resíduos de lixiviação recirculantes. A lama mineral e a lama 

de leite de cal são alimentadas para a etapa de conversão, que é feita em uma série de reatores 

de tanques atmosféricos mistos.  

O carbonato de lítio na fase na fase sólida reage com a cal hidratada, o lítio é então dissolvido 

como o hidróxido de lítio e carbonato de cálcio insolúvel em apenas 1-1,5h com uma eficiência 

de até 95%.  

Após a lixiviação de conversão, o bolo é direcionado para a filtração final dos resíduos de 

lixiviação e lavagem simultânea. Este resíduos são constituídos essencialmente por analcite, 

carbonato de cálcio, quartzo e outros minerais colaterais e, nesta etapa têm menos de 30% de 
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humidade. Nesta fase, o resíduo de lixiviação é prontamente neutralizado e adequado para 

deposição em aterro ou para outra finalidade de reutilização. 

No momento da remoção de impurezas e recuperação de metais o processo produzirá uma 

solução PLS de hidróxido de lítio de altíssima pureza e dada as pequenas quantidades de 

impurezas aniónicas não existe necessidade de fazer nenhuma remoção adicional de impurezas 

ou etapas de precipitação.  

Na parte da purificação é utilizada uma resina para polimento por troca iônica para o LiOH que 

eluirá os metais com excesso de solução de ácido clorídrico. O ciclo de regeneração da resina 

carregada consiste na eluição dos metais com excesso de solução de ácido clorídrico. Os grupos 

funcionais da resina são simultaneamente convertidos na forma ácida. A eluição é seguida pela 

neutralização da resina para a forma de lítio com a solução de hidróxido de lítio. Entre as fases 

de carregamento, eluição e neutralização existem etapas de lavagem. 

Para a obtenção de lítio é necessário passar pela fase de cristalização. Nesta fase, o produto 

mono-hidratado de hidróxido de lítio é cristalizado a partir da solução de hidróxido de lítio por 

pré-concentração, seguida do processo de cristalização a vácuo. São necessários um a dois 

estágios de cristalização em série para que o LiOH tenha uma qualidade superior a 56,5%. Neste 

fase, a “solução mãe” da cristalização contém o arrastamento de todas as impurezas solúveis do 

processo de lixiviação de dois estágios. Posteriormente esta solução será recirculada de para a 

fonte de cristalização e uma pequena porção para a “bleed treatment”. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 206 

 

Figura 59 - Diagramas esquemáticos que mostram as duas principais vias para extração de químicos do 

interior de baterias de ião lítio (extraído e modificado de sítio web Outotec). 

 

Os equipamentos necessários para estes processos de reciclagem, fornecidos pela Outotec, são 

os seguintes: 

• Ausmelt® TSL Furnace Weir: Forno com “portas de queimadores” e um sistema de 

arrefecimento incorporadas com várias vantagens, pois permite operações mais fáceis de 

realizar e seguras, permite controlar facilmente a temperatura de funcionamento e assim 

aumentar a avaliabilidade e estabilidade do forno; 

• PM Kaldo Furnace: Forno compacto que oferece uma alta taxa de recuperação de metais 

com o seu processo patenteado, ao mesmo tempo que reduz a emissões, facilita a ventilação e 

possui um inventário e tempo de processamento reduzido; 

• OKTOP® Atmospheric Reactor: Tanque de mistura com uma pressão interna a um nível 

atmosférico, que possui uma unidade de agitação e instrumentos únicos que permitem um 

controlo dinâmico da agitação consoante as condições do processo. 

• OKTOP® Autoclave: Autoclave com uma elevada taxa de recuperação de metais 

enquanto reduz os custos de operação e manutenção. O autoclave é dividido em 

compartimentos para otimizar a distribuição e agitação da solução e as condições de pressão e 

temperatura podem ir até 60 bar e 280°C. 

• Cooling Tower: Torre de arrefecimento com tecnologia patenteada de fluxos de saída 

de ar horizontais. Esta solução permite arrefecimentos nas condições mais difíceis onde o 

arrefecimento com a recurso a água não seria possível, ao mesmo tempo que reduz 

drasticamente as emissões; 

• High Rate Thickener: Unidade de espessamento com sistemas inovadores que permite 

autodiluir a solução, aumentando assim a eficácia e o consumo de floculante. A característica 

divisão entre as zonas superior e inferior da unidade permite maximizar a absorção de 
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floculante, eliminar a possibilidade de segregação e garantir que todas as partículas são 

agregadas pelo floculante;  

• High Compression Thickener: Unidade de espessamento de alta compressão com 

paredes mais altas, quando comparado com o High Rate Thickener ou outras unidades de 

espessamento, e é mais indicado para processos relativamente constantes. 

• Larox RT horizontal vacuum belt filter: Unidade filtradora que utiliza um “tecido” 

filtrador em constante movimento, que é capaz de filtrar quer em co-corrente, quer em 

contracorrente com uma elevada eficiência. 

• Larox PF pressure filter: Unidade filtradora que também utiliza um “tecido” filtrador em 

constante movimento, com a diferença estrutural dos filtros de diafragma com câmaras 

orientadas horizontalmente que oferece flexibilidade e capacidade para automação do 

processo; 

• Larox LSF polishing filter: Unidade filtradora onde raramente são necessários “filter aids” 

enquanto garante ao mesmo tempo uma alta qualidade do filtrado. Isto permite maximizar o 

tempo de vida do filtrador, reduzir os custos de operação e energéticos e ainda reduzir o espaço 

necessário para o processo; 

• Larox VPF polishing filter”: Unidade filtradora usada para a remoção de sólidos em 

suspensão antes de ocorrer a precipitação de hidratos, com ciclos de filtração de até 18 horas. 

Este método permite não só uma filtração de alta qualidade, mas também aumenta a segurança 

do processo de filtração e da manutenção. 

 

Nesta primeira fase de avaliação, são considerados ambos os métodos para a reciclagem de 

baterias. Se a via escolhida for o método hidrometalúrgico, adequado para fontes mais 

homogéneas, não serão necessários nenhum dos fornos. Se a via escolhida for o método 

pirometalúrgico, adequado para fontes mais heterogéneas, será necessário apenas um forno, 

mais provavelmente o Ausmelt® TSL Furnace Weir. O número e tipo de certos equipamentos, 

como os filtros, também pode variar consoante avaliação numa fase mais avançada. 

Partindo destas premissas, pretende a Lusorecursos projetar uma unidade de reciclagem 

sustentável de baterias de ião lítio para assim devolver ao mercado hidróxido de lítio ultrapuro, 

assim como, as outras substâncias de interesse para serem novamente integradas em células de 

baterias ou outros materiais de alta tecnologia, inserindo-se sempre numa lógica de economia 

circular, onde as mesmas devem ser produzidas prevendo a sua máxima recuperação e o seu 

consumo deverá ser o mais partilhado possível, perspetivando ainda a sua reciclagem, visto que, 
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na próxima década se prevê um aumento significativo de todo o tipo de baterias de iões de lítio 

e as matérias-primas nelas contidas. Facto este impulsionado principalmente pelo finito ciclo de 

vida das baterias de ião lítio que estão integradas na crescente indústria dos veículos elétricos 

ou EV’s. 

 

3.13.2 Unidade cerâmica 

Seguindo o modelo da economia circular utilizado na unidade de reciclagem de baterias, a 

Lusorecursos promove e incentiva o aproveitamento dos diferentes subprodutos gerados pela 

indústria mineira, de forma a criar valor acrescentado, recuperar e reciclar materiais que podem 

ganhar vida noutras aplicações e, assim, contribuir como alternativa ao uso de recursos naturais 

escassos e ao mesmo tempo gerar um conjunto de forças geradoras de novas oportunidades de 

negócio. 

Assim, paralelamente à obtenção do concentrado do minério, através de um circuito otimizado 

de flutuação por espumas, na fábrica de concentrados de petalite ou concentrador, montar-se-

á um sistema de separação gravítica para a concentração dos minerais pesados também 

constituintes das rochas-alvo. Nesta fábrica irão ser formuladas pastas cerâmicas, tendo como 

principal base os feldspatos e quartzo, mas com necessidade de adição de outros materiais, 

nomeadamente argilas e caulinos, que serão processados até se obter o produto final para 

introdução direta no mercado. Por este motivo, não serão considerados (feldspatos, quartzo e 

ainda petalite não recuperada) como resíduos, mas sim como subprodutos, uma vez que irão 

prosseguir na cadeia de valor, aliando assim dois (2) pontos chave: (1) máximo aproveitamento 

dos materiais extraídos e; (2) a diminuição da pegada ecológica associada a todo o projeto 

A preparação das pastas para uma produção diária de 4377m2/dia terá um consumo médio de 

água, considerando já o reaproveitamento das águas de lavagens, na ordem dos 55m3/dia com 

uma pressão a 300 KPa. 

A fábrica, possuí 21.000m2 de área de implantação (e uma área exterior de 35.700m2) localizada 

estrategicamente e, erguida no concelho de Montalegre, apresenta como principal objetivo a 

valorização do recurso que inevitavelmente será extraído da exploração do lítio, não 

prejudicando o mercado atual vinculando sempre por uma concorrência leal. Para além do 

aproveitamento deste recurso este processo apresentará uma redução de custos e maior 

eficiência energética, assim como a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores e da 

comunidade, isto através de uma indústria amiga do ambiente e qualificada. 
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Figura 60 - Representação do edifício da fábrica de produtos cerâmicos integrada no CAM e respetivas 

áreas livres. 

 

Em relação ao processo utilizado, este consiste no sistema CONTINUA+ da SACMI, uma 

tecnologia de grande flexibilidade, que permite a fabricação de lajes e ladrilhos de cerâmica 

dentro de uma ampla faixa de tamanho e espessura, personalizados tanto na superfície quanto 

no corpo, a altas taxas de produção. 

  

A engenharia de processo produtivo SACMI, para esta Fábrica Inteligente, consiste nas seguintes 

etapas principais: 

• Preparação da pasta cerâmica; 

• Compactação contínua para produção de placas mais resistentes e densas; 

• Secagem;  

• Vitrificação e decoração com recurso a um sistema de impressão Digital Dry Decoration;  
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• Transporte automático e armazenamento;  

• Monocozedura;  

• Inspeção automática;  

• Separação, empacotamento e paletização automática.  

 

Este processo permite obter um produto final com uma alta qualidade e com um brilho 

incomparável, impossível de ser obtido com as técnicas tradicionais de prensagem que também 

permite uma decoração digital completa, reduzindo a quantidade de material a ser aplicado bem 

como o consumo de ferramentas durante as fases subsequentes de lapidação, ou seja, redução 

de custos e impacto ambiental.  

Isto aliado à ausência de ruído, vibração e poeira desta tecnologia e a integração da solução de 

software H.E.R.E, destinado aos processos de produção em rede com supervisão e troca de 

informações entre máquinas, permite assim uma redução de custos, recuperação energética e 

redução de impactos ambientais. 

Este processo industrial CONTINUA+ também não introduz novos resíduos no sistema do 

aproveitamento de matérias primas locais, isto porque todos os resíduos provenientes de 

perdas, descartes, refugos, sobras e materiais defeituosos que possam surgir são controlados 

ao longo das fases intermédias do processo são totalmente reciclados e incorporados 

novamente no processo. Por exemplo, o pó produzido na movimentação das matérias primas, 

bem como o pó excessivamente fino proveniente do atomizador são imediatamente 

reintroduzidos na pasta, as águas de lavagens na seção de preparação de pastas são  utilizadas 

no carregamento dos moinhos em substituição de água nova, as aparas do corte a seguir à 

compactação são  imediatamente recuperadas para a pasta, na decoração as tintas aplicadas 

com máquinas digitais praticamente não tem sobras. 

O sistema possui também um compactador contínuo (PCR) que permite a produção de placas 

com uma resistência e densidade maiores do que as alcançadas através da prensagem 

tradicional. A compactação ocorre por meio de duas correias motorizadas muito rígidas. O pó é 

depositado na correia inferior e transportado para dentro da máquina onde a ação combinada 

das duas correias com os dois rolos de compactação permite a modelação. Tampões de 

contenção não deformáveis restringem os limites laterais do pó, garantindo assim excelente 

compactação da borda reduzindo, assim, os desperdícios. A limpeza (automática) contínua da 

correia garante a perfeita repetibilidade do processo e, portanto, a qualidade constante ao 

longo do tempo. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 211 

O CONTINUA+ é a tecnologia mais eficiente e de maior produtividade para a fabricação 

gerenciada de placas e azulejos de cerâmica, garantindo uma quantidade de resíduos abaixo de 

3% e a capacidade de reciclagem destes é de 100%.  

 

3.13.3 Central de Biomassa e Parque de Painéis Fotovoltaicos 

3.13.3.1 Central de Biomassa 

A central de biomassa contará com uma área total de 33.800m2 e um edifício de 20.000m2 que 

servirá para produção de energia termoelétrica através da matéria orgânica. A central terá uma 

potência instalada de cerca de 15MW a fornecer ao Complexo de Anexos Mineiros. Para além 

da obtenção de perímetro florestais, o projeto também passará pela reflorestação dos terrenos, 

devidamente ordenados. 

Para o abastecimento da Central a Biomassa da Mina do “Romano”, a Lusorecursos utilizará três 

tipos de biomassa, nomeadamente, biomassa florestal residual, num total, aproximado, de 100 

000 t/ano, bem como uma quantidade aproximadamente igual de PKS (100 000 t/ano) e, ainda, 

cerca de 25 000 t/ano de lamas provenientes de ETAR´s, perfazendo um total de cerca de 

225 000 t/ano, contribuindo para uma exploração florestal mais responsável e, 

consequentemente, para a diminuição dos riscos de incêndio, para além de contribuir para um 

desenvolvimento sustentável, visto que a energia térmica e elétrica produzida será para 

autoconsumo. 

Atualmente, a combustão em leito fluidizado representa um dos sistemas mais usados para 

queima de biomassa, já que permite uma melhor eficiência na combustão de combustíveis com 

alto teor de humidade e é adaptável a uma variedade de combustíveis, neste caso, diversidade 

de biomassa, para além de apresentar um sistema de reciclagem dos próprios leitos. Esta 

tecnologia baseia-se na criação de uma mistura suspensa de partículas sólidas e de gás, obtida 

a partir da insuflação de ar primário através do material de um leito, neste caso uma camada de 

areia. Consequentemente, consegue-se manter as partículas sólidas do leito em suspensão 

através de uma corrente gasosa ascendente, pelo que a mistura se comporta como um fluído. 

Este processo permite a combustão da biomassa não só à superfície do leito, para as partículas 

de menor dimensão, mas também no seu interior para as mais pesadas, onde terá lugar a 

respetiva secagem e gasificação parciais. 

A principal característica dos sistemas de leito fluidizado relaciona-se com a queima de 

pequenas quantidades de combustível com baixas emissões de óxidos de azoto (NOx) devido às 
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baixas temperaturas de combustão e baixo excesso de ar. A falta de eficiência de combustão 

quando comparada com outras técnicas convencionais de combustão permite também reduzir 

as emissões de monóxido de carbono. Para além disso, pode ser acrescentado calcário na 

mistura de combustível para capturar o enxofre. No caso do enxofre e dos metais pesados, face 

ao baixo teor existente na biomassa, as emissões existentes são na maioria dos casos 

insignificantes, mas poder-se-ão tornar importantes caso se utilize biomassa proveniente de 

madeiras pintadas ou tratada. Os compostos e os correspondentes valores de emissão previstos, 

baseados em centrais com as mesmas características, estão dispostos na seguinte tabela. 

Tabela 31 - Emissões Gasosas (mg/Nm3) e Valores Limite de Emissão de acordo com o DL n. º39/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às cinzas resultantes, a elevada eficiência de um sistema de leito fluidizado 

resulta em menores quantidades de material inorgânico nas cinzas. Para além disso, as baixas 

temperaturas de combustão do sistema escolhido da Outotec minimizam a quantidade de 

materiais tóxicos que acabam nas cinzas e estas podem em muitos casos ser utilizadas para 

outras aplicações com, por exemplo, a produção de cimento. 

Pretende-se que faça parte da central de biomassa, de forma simples, a estação de receção e 

armazenagem de biomassa, uma caldeira (gerador) de vapor de leito fluidizado e um 

turbogerador com condensador de vapor. A caldeira produzirá vapor de água, utilizado para 

produção de energia elétrica, aquecimento de água e processos industriais. A tecnologia da 

caldeira de leito fluidizado circulantes (CFB) e o gaseificador CFB serão fornecidos pela empresa 

Outotec que possui sistemas com altas eficiências de combustão, com percentagens de queima 

de carbono dentro do combustor superiores a 99%.  

Para isto será necessária a existência de sistemas logísticos adequados, pelo que, de um modo 

geral, terá de haver a recolha de biomassa, a compactação, o transporte e o armazenamento, 

que poderá ser realizado em silos. O transporte é uma das etapas mais dispendiosas de toda a 

Poluentes Valor expectável 
(média anual) 

Valor Limite de 
Emissão (média 

anual) 

Partículas < 10 30 

NOX < 200 300 

SO2 < 50 200 

COV < 10 200 

CO < 50 - 

HCl < 10 - 

HF < 1 - 
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cadeia produtiva, pelo que é importante a escolha adequada dos procedimentos de recolha e 

de compactação da biomassa para ser possível transportar maiores quantidades de biomassa, 

nomeadamente através de camiões. Para assegurar o fornecimento de biomassa florestal 

tornar-se-á necessário criar cadeias logísticas de locais de recolha e transporte da matéria prima, 

em estreita conexão com as áreas identificadas como de maior potencial risco de incêndio.  

Em suma, a Central de biomassa corresponderá a uma instalação destinada à produção de 

energia elétrica e térmica, para autoconsumo, que utilizará como combustível a biomassa 

proveniente de matos, dos resíduos florestais e lamas procedentes de ETARs. A tecnologia 

associada será a combustão em leito fluidizado, isto porque para além de ser considerada uma 

tecnologia eficiente, é também uma tecnologia limpa, uma vez que permite minimizar as 

emissões de alguns poluentes, tais como óxidos de azoto (NOx) e dióxido de enxofre (SO2), 

possibilitando, ainda, a redução da colmatação dos permutadores por cinzas fundidas e dos 

problemas associados às escórias e às incrustações. 

 

3.13.3.1.1 Parque de Biomassa  

O parque de biomassa contemplará uma área de 42.500m2 e, servirá para alocar 

temporariamente todo o material orgânico que fornecerá a central de biomassa. De modo a 

evitar a morte do material, o parque terá uma área ampla, aberta e de grandes dimensões 

permitindo também uma homogeneização do material e manobrabilidade de máquinas para 

deposição e transporte para a central. 
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3.13.3.2 Parque de painéis fotovoltaicos 

Para gerar eletricidade a partir da luz solar é necessário para além do sistema fotovoltaico a 

instalação de conversores de corrente em corrente alternada, um gerador e um quadro elétrico. 

Os painéis são células muito finas de silício e pistas coletoras, mas revestidas para maior 

resistência e isolamento que, quando recebem a luz solar ligadas em circuito permitem conduzir 

energia. Devido às propriedades do silício, existe a condução de energia e cria-se corrente 

elétrica, que seguidamente viajará até ao inversor que converte a corrente contínua em 

corrente alternada, passível de ser utilizada. A sua otimização vai variar de acordo com o ângulo 

de incidência da luz solar de modo a maximizar a luz solar.  

São os fotões presentes na luz solar que irão criar uma tensão elétrica ao incidir sobre os painéis 

e irão transferir a sua energia para os eletrões presentes nos átomos de silício forçando a sua 

deslocação, resultando num efeito fotovoltaico que deve ser assegurado por movimento 

contínuo. 

A instalação de cada painel solar deve ser em espaço aberto, amplo, sem ter sombras, ocupando 

para isso cada painel cerca de 2m2. O tempo de vida estimado de um sistema fotovoltaico é de 

25 anos. O número de painéis a ser instalado e a sua localização estão expostos na tabela abaixo. 

Figura 61 - Layout da central de biomassa e do parque de biomassa. 
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Tabela 32 - Número de painéis a instalar e respetivas áreas e potências. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Área m2 
Área Útil 

Painéis m2 

% de Área 
p/ Acessos e 

Utilização 

Nº Painéis 
Fotovoltaicos 

(+/-2 m²) 

Potência / 
Painel 

Potência 
Total KW 

COMPLEXO ANEXOS 
MINEIRO 

Administração            2 200                 2 124  3,45% 1 062 300                319  

Oficinas               700                    665  5,00% 333 300                100  

Armazens            1 450                 1 378  5,00% 689 300                207  

Área de Pessoal + Cantina            1 000                    960  4,00% 480 300                144  

Centro Médico               600                    565  5,83% 283 300                  85  

Serviços Técnicos            1 000                    960  4,00% 480 300                144  

Produto acabado            3 400                 3 220  5,29% 1 610 300                483  

Refinaria e CFB (Circulação  
em Leito Fluidizado)            2 000                 1 900  5,00% 950 300                285  

Filtragem            2 000                 1 900  5,00% 950 300                285  

Flutuação            2 300                 2 195  4,57% 1 098 300                329  

Moagem            2 300                 2 195  4,57% 1 098 300                329  

Reciclagem de Baterias            3 700                 3 600  2,70% 1 800 300                540  

Industria Ceramica          21 000               20 000  4,76% 10 000 300             3 000  

Central Biomassa          20 000               19 300  3,50% 9 650 300             2 895  

ZONA EXPLORAÇÃO 

Oficinas            2 000                 1 950  2,50% 975 300                293  

Área de Pessoal e Enfermaria 
(Mina)               900                    840  6,67% 420 300                126  

Edif. Grupo de Intervenção               600                    560  6,67% 280 300                  84  

Posto de Abastecimento               150                    142  5,33% 71 300                  21  

2ª e 3ª Britagem e Stacker               800                    760  5,00% 380 300                114  

Laboratório Geologia            1 000                    950  5,00% 475 300                143  

Centro Controlo               500                    475  5,00% 238 300                  71  

Edif. Grupo de Intervenção               400                    390  2,50% 195 300                  59  

Deposição Pegmatito               450                    426  5,33% 213 300                  64  

Paiol               750                    710  5,33% 355 300                107  

    

TOTAL  34 082,25 
______ 

         10 225  

    

TOTAL MW                   10 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 216 

3.14 Desenvolvimento sustentável do território 

A instalação de uma exploração mineira leva a profundas alterações na estrutura ecológica e 

paisagística da zona onde se insere, com impactes sobre os Sistemas Ecológicos, Paisagem, Solo 

e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Clima, Geologia e 

Geomorfologia, Ordenamento do Território, Património Arqueológico e Arquitetónico, 

Socioeconomia, entre outros fatores ambientais. 

Por outro lado, este projeto também terá impactes positivos, nomeadamente ao nível da 

densidade populacional, do desenvolvimento da educação e investigação, desenvolvimento de 

aldeias abandonadas, melhores perspetivas ao nível do mercado de trabalho na região, bem 

como o desenvolvimento de mobilidade sustentável. 

Contudo, cada vez mais os períodos de fim de vida e fase de desativação de explorações de 

massas minerais podem contribuir para uma melhoria da qualidade ambiental da região onde 

se inserem e até ter um forte contributo para o enriquecimento ecológico e paisagístico destas 

zonas. 

Com a implementação deste projeto, promover-se-á um desenvolvimento económico local, 

inerente à exploração do lítio, de enorme potencial tecnológico e financeiro, mas ao mesmo 

tempo concordante com o sentimento da sustentabilidade, assente numa estratégia de 

economia circular que promova o desenvolvimento sustentável da região do Barroso, em três 

áreas fundamentais:  

• Ambiental: preservar, valorizar e promover a Reserva da Biosfera Gerês-Xurés e toda a 

área envolvente; 

• Económica: desenvolver e promover a região do Barroso numa microeconomia local 

inovadora e de excelência, para o fornecimento de matérias primas energéticas e 

estratégicas para a macroeconomia nacional e global; 

• Social: promover a coesão regional e inverter a tendência de desertificação, já referida, 

envolvendo as comunidades locais em projetos marcados pela descentralização. 

Este é um projeto de interesse nacional e mundial, que promoverá a região transfronteiriça do 

Norte de Portugal e a Galiza, bem como o país, colocando-o no ranking mundial das reservas e 

produção de lítio. 

Neste sentido, apresenta-se os objetivos específicos, a atingir com a implementação deste 

projeto de investimento: 

• Preservar, valorizar e promover a Reserva da Biosfera Gerês/ Xurés; 
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• Desenvolver a região industrial, para uma economia 3.0, sustentável e colaborativa, 

bem como 4.0, impulsionada pelas tecnologias inovadoras; 

• Promover a coesão regional, revertendo a tendência de desertificação, envolvendo as 

comunidades locais, numa lógica mais descentralizada; 

Promover, valorizar e financiar a região, enquanto ativo ambiental de excelência, através de um 

mercado voluntário de ativos ambientais – numa plataforma de crowdfunding inovadora e única 

em Portugal. 

 

4  INTERDEPENDÊNCIA ENTRE COMPONENTES 
 
 
Neste capítulo pretende-se evidenciar a interdependência entre as várias componentes de uma 

forma geral e sintetizada, que para além dos normais fluxos de entrada e saída associados aos  

vários componentes do processo industrial, como o concentrador e a refinaria,  a Lusorecursos 

pretende implementar um modelo de economia circular na qual as matérias-primas devem ser 

produzidas numa lógica de máxima recuperação das mesmas e em que o seu consumo deverá 

ser o mais partilhado possível perspetivando a sua reciclagem, destacando-se nesta estratégia a 

implementação de uma fábrica de produtos cerâmicos para o aproveitamento de excedentes 

ou rejeitados e de uma unidade de reciclagem de baterias. 

 

4.1 Concentrador + Unidade de Gestão de Rejeitados 

O Concentrador é alimentado pelo “ROM – Run-of-Mine” e os principais “outputs” são os 

concentrados de petalite (para a Refinaria) e de agregados quartzo-feldspáticos (respetivamente 

direcionados para o Armazém de Produto Acabado e Fábrica de Cerâmica). Os excedentes sob 

a forma de lamas ou “slurries” são também canalizados para a Fábrica de Cerâmica, enquanto 

que os restantes, essencialmente micáceos e “slimes” são encaminhados para a Unidade de 

Gestão de Rejeitados para o seu tratamento (espessamento, filtragem e secagem), onde se 

destaca a reciclagem de água para outros processos, para posterior deposição a seco.  
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4.2 Refinaria 

A Refinaria é alimentada pelos concentrados de petalite e o principal “output” são os sais de 

lítio ultrapuros “battery grade” (LiOH.H2O) após processos metalúrgicos. Os produtos finais da 

Refinaria (hidróxido de lítio, analcite e carbonato de cálcio) têm como destino o Armazém de 

Produto Acabado. 

 

 

4.3 Armazém de Produto Acabado 

Neste edifício encontrar-se-ão produtos e subprodutos resultantes das atividades industriais nas 

componentes Concentrador, Refinaria e Reciclagem de Baterias. 

 

4.4 I&D (LAB. Geologia e Caroteca | Centro de Controlo)  

É a partir das atividades desta componente que os trabalhos de extração e transformação são 

otimizados com vista à obtenção das melhores recuperações possíveis dos minérios e 

consequentemente dos resultados económicos. 

 

4.5 Parque de Rejeitados Sólidos  

Nesta componente, serão depositados de forma temporária, os rejeitados tratados 

provenientes da Unidade de Gestão de Rejeitados. Posteriormente, estes materiais seguirão 

para a área prevista para o seu aterro ou se assim for mais oportuno diretamente para o 

“backfill”/preenchimento das galerias subterrâneas outrora exploradas. 

 

4.6 Unidade de Cerâmica 

A Unidade de Cerâmica utiliza excedentes ou rejeitados dos processos de flutuação sob a forma 

de lamas ou “slurries”, dada a sua ajustada constituição mineralógica e geoquímica 

(essencialmente feldspatos, quartzo com quantidades menores de aluminossilicatos e fosfatos 

de lítio), para a formulação de pastas cerâmicas. 
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4.7 Reciclagem de Baterias 

A unidade Reciclagem de Baterias vai ter como “inputs” baterias de ião-lítio em fim-de-vida e 

após os processos associados com vista à recuperação dos elementos e compostos químicos 

(e.g. hidróxido de lítio), estes vão ser colocados no Armazém de Produto Acabado. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 
 
Neste capítulo é apresentada a caracterização do estado atual do ambiente, considerando os 

fatores ambientais suscetíveis de serem afetados e a inter-relação entre os mesmos, na área 

onde se pretende implantar o projeto e zonas limítrofes. 

O objetivo principal é a caracterização da situação de referência que permita diagnosticar o 

estado do ambiente na área de implantação do projeto, bem como a evolução do ambiente 

sem projeto. 

A caracterização será acompanhada de cartografia georreferenciada, à escala adequada à fase 

do projeto, e da metodologia específica utilizada para cada fator ambiental. 

Tendo em conta os potenciais impactes (negativos ou positivos), considerou-se relevante a 

caracterização atual dos seguintes fatores ambientais: 

• Planeamento e ordenamento do território; 

• Paisagem;  

• Clima e Alterações climáticas;  

• Geologia e geomorfologia; 

• Solo e uso do Solo; 

• Recursos hídricos;  

• Qualidade do ar;  

• Ambiente sonoro;  

• Sistemas ecológicos;  

• Património Arqueológico e Arquitetónico;  

• Sócioeconomia. 

A metodologia geral para a caracterização do ambiente afetado consistiu numa primeira fase 

na recolha de informação de índole diversa e relacionada com as variáveis ou descritores 

ambientais críticos que se considera poderem vir a ser afetados pelo projeto, através de: 

• Testemunhos da população relativamente ao projeto; 

• Planos de Ordenamento do Território (Nacionais, Regionais e Municipais); 

• Legislação relacionada com a atividade ou com o local; 

• Bibliografia relacionada com o local; 

• Bibliografia técnica relativa à exploração; 
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• Informação técnica recolhida em duas campanhas de campo para avaliação dos 

fatores ambientais relevantes ou com lacunas de conhecimento. 

 

Procedeu-se à recolha de informação documental e factual sobre a área e sua envolvente, de 

forma a identificar corretamente os recursos geológicos, os habitats naturais e as 

condicionantes humanas e sociais. 

No decurso dos trabalhos realizados, foram consultadas várias fontes de informação, 

nomeadamente, as peças escritas e desenhadas dos instrumentos de planeamento em vigor 

(PDM – Montalegre) para a zona em questão, além de cartografia diversa. 

Foi consultado o Site do ICNF para questões relacionadas com a cartografia de Áreas 

Protegidas, classificadas e Sítios da Rede Natura 2000. 

Foram ainda consultados documentos técnicos e sites de diversas entidades, nomeadamente 

Câmara Municipal de Montalegre, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDRN), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Instituto 

Nacional da Água (INAG), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), Direção Geral 

do Território, Direção Regional de Agricultura do Norte, entre outros. 

Foi ainda compilada informação de artigos, relatórios e notas técnicas produzidas por 

Universidades e Centros de Investigação. 

Para que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências suscetíveis 

de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas 

medidas capazes de minorar ou majorar os citados desequilíbrios, a informação recolhida 

relativa a cada fator ambiental foi organizada e tratada em bases de dados e sistemas de SIG 

com a aplicação das seguintes técnicas de análise de dados: 

• Cartografia; 

• Gráficos; 

• Tabelas; 

• Diagramas; 

• Matrizes; 
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• Modelos quantitativos e qualitativos. 

 

A informação recolhida foi arquivada em base de dados de forma a permitir a comparação 

dos diversos parâmetros de indicadores do estado do ambiente e de forma a ser usada em 

estudos posteriores ao EIA (especificamente, na implementação do Plano de Monitorização). 

Para se conhecerem as principais características da situação do ambiente em relação aos 

fatores ambientais relevantes, foi definida como área de estudo a totalidade da área afeta à 

área de Concessão Mineira “Romano”, incidindo essa caracterização sobretudo no Bloco A e 

na área do Complexo de Anexos Mineiros, uma vez que no Bloco B da Concessão não haverá 

qualquer intervenção. 

Para muitos dos descritores, e devido ao facto indissociável da existência da Albufeira do Alto 

Rabagão nas proximidades, da sua importância para a região, dos seus sistemas naturais e das 

espécies que aí ocorrem, muitos dos estudos abarcaram diretamente uma área superior à 

área de intervenção propriamente dita, englobando uma zona periférica, num raio de 500 m, 

ao redor da área de implantação do Projeto. 

No caso da caracterização socioeconómica a área foi ainda mais abrangente de acordo com a 

informação disponível a nível, local, municipal ou regional. 

 

5.1 Planeamento e Ordenamento do Território 

As regiões do Barroso e da Serra do Alvão são bem conhecidas por conterem campos 

aplitopegmatíticos que as levaram segundo Martins et al. (2011) a serem alvo de estudos de 

prospeção com o intuito de identificar áreas importantes para a exploração de lítio com 

qualidade suficiente para a indústria de baterias, pastas cerâmicas, etc, e que permitiu 

reconhecer que a zona de localização do projeto apresenta condições adequadas para este 

fim. 

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e o Decreto-Lei n. º198-A/2001, são 

consideradas “Áreas Mineiras Degradadas” como:  

 

• Áreas abandonadas localizadas na zona de influência de antigas explorações mineiras 

desativadas, cujas empresas concessionárias não possam ser responsabilizadas pelas 

consequências ambientais decorrentes daquela atividade, porque as respetivas 
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concessões já reverteram para o Estado ou porque essas empresas se encontram 

dissolvidas por falência;  

• Áreas objeto de exploração mineira iniciada antes da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 90/90, de 16 de março, e já desativada até essa data, independentemente de 

atuais concessões de exploração para esse fim;  

• Áreas de exploração mineira, designadamente as de minerais radioativos, 

relativamente às quais seja reconhecido o interesse público da intervenção do Estado. 

O Decreto-Lei nº 198-A/2001, de 6 de julho, estabelece  ainda que é “dever fundamental do 

Estado a recuperação das áreas degradadas do território nacional, consagrado, aliás, na Lei 

n.o 11/87, de 7 de Abril (Lei de Bases do Ambiente), importa definir os objetivos e os princípios 

que deverão presidir à recuperação e monitorização ambiental das áreas mineiras 

degradadas, a fim de assegurar a preservação do património ambiental do País, tarefa que é 

de reconhecido interesse público”. 

Neste sentido, e de acordo com os números 1,2 e 3 do art.º 48 do DL 10/2010 de 4 de 

Fevereiro, atualizado pelo Decreto Lei n.º 31 de 22/02/2013, torna-se público o inventário 

(passível de ser consultado no site da DGEG) das instalações de resíduos encerradas, incluindo 

as instalações abandonadas, situadas em território nacional que causem impactes ambientais 

negativos graves ou sejam suscetíveis de se tornar, a curto ou médio prazo, numa ameaça 

grave para a saúde humana ou para o ambiente, no qual está incluída a antiga exploração 

mineira do Couto Mineiro de Beça. Associado à extração a céu aberto e subterrânea desta 

exploração abandonada está um passivo ambiental considerável, principalmente no que 

concerne à segurança,  derivado às depressões ainda presentes na área. De acordo com o 

PDM de Montalegre, o projeto “Romano” insere-se, como já referido anteriormente, na área 

de antiga exploração mineira de Couto Mineiro de Beça, pelo que a Lusorecursos, numa 

estratégia de “remining”, pretende, ao mesmo tempo que explora e cria uma nova cadeia de 

valor associado às baterias de lítio, contribuir para a eliminação do passivo ambiental 

decorrente da exploração anterior, estratégia esta que pode ser consultada em maior detalhe 

no PARP anexo a este EIA. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 224 

A caracterização do Planeamento e Ordenamento do Territorio foi efetuada com base nas 

estratégias de desenvolvimento aprovadas e em vigor para a zona, de modo a antever 

eventuais impactes decorrentes da implementação desta exploração mineira sobre o modelo 

de ordenamento previsto. Tal estudo é ainda enquadrado com as servidões e restrições de 

utilidade pública resultantes do modelo de ordenamento em vigor no Concelho de 

Montalegre.  

Assim, com o objetivo de caracterizar a situação de referência e de averiguar os impactes 

sobre este descritor, foram estudados e analisados os Instrumentos de Gestão Territorial em 

plena eficácia para a área considerada. 

 

5.1.1 Ordenamento - Considerações gerais 

Existe um conjunto diverso de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) no panorama 

legislativo nacional que refletem uma crescente preocupação com as questões relacionadas 

com o planeamento e desenvolvimento do território, embora muitas vezes seja um ponto de 

entropia no que toca à articulação das várias figuras de gestão territorial. As diferentes figuras 

de gestão de território, nomeadamente ordenamento do território, conservação da natureza, 

preservação da qualidade do ambiente, entre outros, tendem a condicionar, por vezes de 

forma pouco objetiva, a implementação de projetos e atividades económicas. No entanto, 

tem havido esforços para combater estas questões de articulação, organizando e melhorando 

os instrumentos de gestão, por parte das entidades competentes. 

A Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017 define as políticas públicas e 

as atuações administrativas em matéria de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, pelo que tem como objetivos, entre outros: 

• Valorizar as potencialidades do solo; 

• Garantir o desenvolvimento sustentável; 

• Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos 

extremos; 

• Evitar a contaminação do solo; 

• Reforçar a coesão nacional; 

• Salvaguardar e valorizar a identidade do território nacional; 

• Racionalizar; 
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• Reabilitar e modernizar os centros urbanos e os aglomerados rurais; 

• Promover a defesa, a fruição e a valorização do património natural, cultural e 

paisagístico; 

• Assegurar o uso eficiente do solo; 

• Dinamizar as potencialidades das áreas agrícolas, florestais e silvo-pastoris. 

O quadro de interação abrangido pela política de ordenamento do território e urbanismo num 

Sistema de Gestão Territorial, organiza-se em três âmbitos distintos, nomeadamente: 

• Nacional: que define o quadro estratégico para o ordenamento do território nacional; 

• Regional: que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional, 

em articulação com as políticas de âmbito nacional de desenvolvimento económico e 

social e estabelecendo as linhas orientadoras para o ordenamento municipal; 

• Municipal que define as opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime 

de uso do solo e respetivo planeamento, em estreita articulação com as linhas 

orientadoras de nível regional e nacional. 

A concretização do referido Sistema de Gestão Territorial, nos seus diversos âmbitos, é 

assegurada por um conjunto coerente e articulado de IGT. Esses, de acordo com os seus 

objetivos diferenciados, integram: 

• Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, nomeadamente, o Programa Nacional 

da Política do Ordenamento do Território, os Planos Regionais de Ordenamento do 

Território e os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território; 

• Instrumentos de Planeamento Territorial, que englobam os Planos Diretores 

Municipais, os Planos de Pormenor e os Planos de Urbanização; 

• Instrumentos de Política Sectorial, tais como os Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica, entre outros; 

• Instrumentos de Natureza Especial, nomeadamente, Planos de Ordenamento de 

Albufeiras, Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas, entre outros. 

No âmbito desde descritor refere-se ainda o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio que 

define o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

No caso do presente projeto, a análise do estado de referência no âmbito da infraestruturação 

e ordenamento do território foi efetuada a diversos níveis, em função dos planos vigentes 

sobre a área em estudo. 
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A área geográfica da exploração incide num conjunto relevante de instrumentos de gestão 

territorial, que a seguir se descrevem com maior detalhe, nomeadamente: 

• Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF 

TMAD); 

• Plano Rodoviário Nacional (PRN); 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH Douro); 

• Plano Diretor Municipal de Montalegre (PDM Montalegre) 

- Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

- Condicionantes – Defesa da Floresta contra Incêndios 

• Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 

5.1.2 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento de 

topo do sistema de gestão territorial que define os objetivos e opções estratégicas de 

desenvolvimento territorial, assim como, estabelece o modelo de organização do território 

nacional. O PNPOT consiste no quadro de referência para os demais programas e planos 

territoriais, constituindo um instrumento orientador das estratégias com incidência territorial.  

Este programa, abreviadamente designado por PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 

de setembro, sendo revogado aquando da primeira revisão aprovado pela Lei n.º 99/2019 de 

5 de setembro. A alteração do PNPOT surge no sentido de executar um “novo programa de 

ação para o horizonte 2030” de modo a adotar uma “estratégia de organização e 

desenvolvimento territorial de mais longo prazo suportada por uma visão para o futuro do 

País”. 

Neste novo documento foram identificados 5 grandes Desafios Territoriais a que a política de 

ordenamento do território deverá dar resposta nas próximas décadas, nomeadamente: 

1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável; 

2. Promover um sistema urbano policêntrico; 

3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial; 

4. Reforçar a conetividade interna e externa; 
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5. Promover a governança territorial. 

Estes desafios estão correlacionados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 da ONU, abrangendo os ODS prioritários para Portugal. 

A alteração do PNPOT encontra-se estruturada em três documentos: Diagnóstico, Estratégia 

e Modelo Territorial e Agenda para o Território. Deste modo, considerando o Modelo 

Territorial e Agenda para o Território são definidos 5 Domínios, sendo estes o Natural, Social, 

Económico, Conetividade e Governança Territorial, para os quais se encontram definidos um 

conjunto de medidas de ação, onde se destaca a “1.5 - Planear e gerir de forma integrada os 

recursos geológicos e mineiros”.  

O documento refere que “Os recursos geológicos fornecem matérias-primas indispensáveis à 

manutenção da sociedade e a sua relevância tende a aumentar face às dinâmicas que se 

anteveem para uma sociedade descarbonizada. Portugal dispõe de recursos geológicos 

significativos, também no seu espaço marítimo, um dos maiores do mundo, envolvendo 

recursos minerais (metálicos e não metálicos), massas minerais (pedreiras), recursos 

hidrogeológicos (águas minerais naturais e de nascente), recursos geotérmicos e património 

geológico e mineiro, que interessa inventariar, avaliar e valorizar, alguns dos quais têm 

elevada relevância mundial como sejam os minerais de estanho, tungsténio, cobre e lítio. O 

conjunto de atividades relacionadas com a valorização destes recursos representa um 

significativo impacto na economia nacional e regional, sendo um importante fator de 

desenvolvimento, em particular nas regiões mais desfavorecidas.  

A importância socioeconómica e as implicações em termos de ordenamento do território, 

justificam o aprofundamento do conhecimento do potencial geológico com interesse 

económico, por forma a facilitar a sua identificação nos Instrumentos de Gestão do Território 

(IGT) e a adoção de um quadro de salvaguarda que preserve a sua compatibilização, com as 

outras políticas nacionais, com base nos princípios do desenvolvimento sustentável, que 

contemple de modo integrado as vertentes económica, social e ambiental. Embora numa 

escala mais pequena, e apenas em algumas regiões, a utilização de recursos geotérmicos 

poderá contribuir para a redução da utilização de fontes fósseis de energia e de emissão de 

GEE. 

Otimizar a valorização dos recursos geológicos e minerais implica também a prevenção da 

produção de resíduos e a sua gestão, bem como a utilização eficiente de recursos e a 

consideração dos impactes ambientais decorrentes da sua implementação. Por sua vez nas 
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antigas explorações mineiras, atualmente desativadas ou abandonadas, e em particular nas 

situações de contaminação de solos e do meio hídrico, deve ser assegurada a continuidade dos 

processos de remediação e recuperação ambiental que deverão contemplar os princípios da 

economia circular.” 

O projeto sobre o qual se apresenta este estudo, vai de encontro a alguns dos objetivos 

operacionais contemplados no documento, nomeadamente: 

• Aumentar o conhecimento do potencial geológico nacional a nível de localização das 

ocorrências minerais; 

• Otimizar a valorização sustentada dos recursos geológicos e mineiros nacionais; 

• Desenvolver projetos de I&D que promovam a valorização da fileira dos recursos e a 

circularidade da economia; 

• Concluir o Plano de Recuperação ambiental das áreas mineiras abandonadas e 

degradadas, e assegurar a implementação de programas de monitorização e controlo 

após a fase de reabilitação; 

• Assegurar a proteção dos núcleos populacionais, das pessoas, da paisagem, dos 

recursos hídricos e dos sistemas ecológicos relativamente à exploração de recursos 

geológicos e mineiros. 

O PNPOT identifica ainda para todo o país as vulnerabilidades críticas que condicionam o 

Modelo Territorial que, no caso da região do projeto, assenta na perigosidade elevada de 

movimentos de massa em vertentes e na perigosidade elevada de incêndio rural. O presente 

projeto pode beneficiar esta região no que diz respeito a estes dois aspetos, quer no Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística pela arborização com plantas autóctones e 

recuperação de espaços florestais, como pelos vários estudos de caraterização da região, 

nomeadamente de identificação de riscos. 

 

5.1.3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte – PROT – Norte, foi mandado 

elaborar através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março, ficando 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional incumbida de promover a sua 
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elaboração. Este documento assume-se como um instrumento de desenvolvimento 

estratégico territorial e de natureza estratégica que desenvolve as orientações, princípios e 

objetivos do PNPOT, existindo atualmente apenas uma proposta. Nesta proposta são 

definidas como problemáticas territoriais específicas de Trás-os-Montes e Alto Douro, o 

“declínio demográfico e socioeconómico e a crescente marginalização do seu território no 

contexto nacional e europeu”. 

Esta problemática assim como a relevância do Projeto de Exploração Mineira “Romano” para 

a reverter encontra-se descrita no capítulo “Impacte no Desenvolvimento Sustentável do 

Território”, no Plano de Lavra anexado a este EIA. 

 

 

 

5.1.4 Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de gestão 

territorial setoriais, de âmbito nacional, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 

33/96, de 17 de agosto) e regulado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009 de 14 de janeiro, alterado 

pelos Decreto-Lei n.º 114/2010 de 22 de outubro, Decreto-Lei n.º 27/2014 de 18 de fevereiro, 

Decreto-Lei n.º 65/2017 de 12 de junho e Decreto-Lei n.º 11/2019 de 21 de janeiro. O PROF 

estabelece regionalmente as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos 

espaços florestais, as quais têm como objetivo promover e garantir a produção sustentada do 

conjunto de bens e serviços a eles associados. 

De acordo com o n.º 3, do artigo 5.º, da Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, os PROF têm como 

objetivos gerais:  

• avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes;  

• definir o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do 

património florestal;  

• identificar os modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados;  

• definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão 

e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de 

silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. 
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O PROF Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) aprovado em Portaria n.º 57/2019 de 11 

de fevereiro, veio substituir os anteriores PROF de Barroso e Padrela (PROF BeP), do Douro e 

do Nordeste Transmontano, revogados pelo Decreto-Lei n.º 11/2019 (4.º alteração do Regime 

Jurídico do PROF). Este (PROF TMAD) visa a concretização duma nova orientação estratégica 

para o ordenamento florestal conforme com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115/2018, de 6 de setembro, em que são comuns a todas as sub-regiões homogéneas os 

seguintes objetivos: 

• Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

• Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

• Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

• Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão 

apresentam uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

• Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 

• Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas; 

• Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

• Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 

• Modernizar e capacitar as empresas florestais; 

• Reduzir o potencial de introdução e instalação de novos agentes bióticos nocivos; 

• Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 

• Adequar as espécies às características da estação; 

• Promover a resiliência da floresta; 

• Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio dos espaços 

florestais; 

• Desenvolver o uso múltiplo dos espaços florestais, nomeadamente ao nível da 

caça, pesca, produção de mel e cogumelos; 

• Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos; 

• Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e agroflorestais; 

• Modernização da silvopastorícia; 

• Responder às exigências de mercado no sentido de fornecimento de produtos 

certificados; 

• Incentivar a gestão agrupada; 

• Desenvolver a inovação e a investigação florestal; 
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• Qualificar os agentes do setor. 

 

No que toca ao projeto sobre o qual este estudo se debruça, integra-se na sub-região 

homogénea do Barroso (SRH Barroso). Segundo o PROF TMAD no n.º 1 do artigo 7º, “estão 

submetidas ao regime florestal e obrigadas à elaboração de PGF” várias matas nacionais e 

unidades de baldio, dos quais se destaca as do perímetro florestal do Barroso. 

Totalmente integrada nos municípios de Montalegre e de Boticas, a SRH Barroso apresenta-

se como aquela onde a função de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores melhor 

pode ser desempenhada pelos espaços florestais. Justifica-se esta aptidão pelas extensas 

áreas de Matos e Pastagens que, nesta SRH, ocupam mais de 60 % da área, ou seja, quase 

49.000 ha. Acresce a este valor os espelhos de água proporcionados pela albufeira do Alto 

Rabagão e pela barragem da Venda Nova. Assim, as atividades silvopastoril, cinegética e 

piscatória nas águas interiores encontram aqui a sua funcionalidade plena. 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 20º do PROF TMAD, com igual nível de prioridade, visa-se a 

implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

• Função geral de produção; 

• Função geral de recreio e valorização da paisagem; 

• Função geral de silvo pastorícia, caça, e pesca nas águas interiores; 

Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais como Plátano, 

Vidoeiro, Castanheiro, Cerejeira–brava, Cedro-do-atlas, Cedro-branco, Freixo-comum, 

Azevinho, Nogueira-negra, Pinheiro-bravo, Pinheiro-larício, Pinheiro-silvestre, Pseudotsuga 

Carvalho-negral, Carvalho-alvarinho, Carvalho-vermelho-americano, Sobreiro, entre outras. 

Estas espécies deverão ter-se em conta no âmbito da Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística. 

Das medidas de intervenção comuns e específicas da sub-região do Barroso identificadas no 

Anexo III do PROF TMAD destaca-se aquelas para o qual este projeto pode contribuir como: 

• “F.6 – Substituição progressiva de áreas de eucalipto e pinheiro-bravo por bosques 

mediterrânicos à base de espécies autóctones nas situações de inadequação à 

estação”; 

• “H.1 - Apoiar a instalação de povoamentos florestais, utilizando para o efeito as 

espécies a privilegiar por SRH”; 

• “M.3 – Apoiar a condução da regeneração natural das folhosas autóctones”; 
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• “M.4 - Apoiar a condução da regeneração natural de pinheiro-bravo”. 

Mais se refere que a área em estudo não incide em nenhuma área determinada como 

corredor ecológico, os quais pretendem promover a conexão entre áreas florestais dispersas 

(vide Carta 4.1.1 e Carta 4.1.2).  

A área de implementação do projeto compreende uma área afeta à Rede Primária de Faixas 

de Gestão de Combustível (RPFGC), que constitui uma infraestrutura de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (DFCI), sendo um elemento de planeamento distrital que funciona como um 

elemento estruturante da paisagem rural, com o objetivo de desempenhar um conjunto de 

funções assentes na defesa de pessoas e bens e do espaço, ainda que de momento não se 

verifique essa gestão efetiva do espaço.  

O cumprimento dos normativos que contam no PROF TMAD são garantidos pela articulação 

com o PDM de Montalegre, nomeadamente do Plano florestal do município, garantindo assim 

o cumprimento dos objetivos gerais. 

5.1.5 Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O Plano Rodoviário Nacional, abreviadamente designado PRN, define a rede rodoviária 

nacional que é constituída pelas redes fundamental e complementar. O PRN foi instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho, alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de julho que por 

apreciação parlamentar redefiniu o PRN e adicionou as estradas regionais, bem como pelo 

Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto.  

O Decreto-Lei n.º 182/2003 surgiu porque o desenvolvimento de novas infraestruturas 

rodoviárias implica uma atualização do PRN, cujas alterações correspondem a uma melhoria 

das condições da ocupação do solo e do ordenamento do território. A melhoria destas 

condições tem sempre subjacente a minimização dos impactes ambientais, o interesse 

público e das populações, permitindo ainda otimizar a gestão da rede rodoviária nacional. 

Na proximidade do presente projeto destaca-se a recente alteração da ER 311 Cabeceiras de 

Basto-Boticas (entroncamento da EN 312) que se encontra relativamente próxima da zona de 

exploração. 

 

5.1.6 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro – RH3 

A estratégia nacional para a gestão integrada da água é definida pelo Plano Nacional da Água 

(PNA) que estabelece através do Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro,  grandes opções 

https://dre.pt/application/conteudo/75701996
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da política nacional da água, os princípios e as regras de orientação dessa política, de modo a 

aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de 

planeamento das águas.  

A Lei da Água (LA - lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

44/2017, de 19 de junho) transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva Quadro da Água 

(DQA - diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro),  estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas 

através de uma estratégia integrada da gestão da água que tem por objetivos ser um plano 

mais abrangente, que enquadra políticas de gestão de recursos hídricos, assente numa lógica 

de proteção da água e da sustentabilidade do desenvolvimento, dotando uma visão 

estratégica, que tem como objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das 

massas de água, que devem ser atingidos através da aplicação dos programas de medidas 

especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas (PGRH).  

O artigo 17.º da Lei da Água determina que o Plano Nacional da Água seja articulado e 

coordenado com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

Ao abrigo de referido diploma legal, surgem os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas 

(PGRH), instrumentos que têm como objetivo apresentar um diagnóstico da situação 

existente nas regiões hidrográficas, definir os objetivos ambientais de curto, médio e longo 

prazos, delinear propostas de medidas e ações e estabelecer a programação física, financeira 

e institucional das medidas e ações selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma 

política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos, bem como definir normas de 

orientação com vista ao cumprimento dos objetivos definidos. 

De acordo com a Lei da Água, esse planeamento visa fundamentar e orientar a proteção e a 

gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades; 

garantir a sua utilização sustentável e a satisfação das necessidades atuais e futuras; 

proporcionar os critérios de afetação aos vários tipos de usos identificados; assegurar a 

harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os 

direitos individuais e os interesses locais e, ainda, fixar as normas de qualidade ambiental e 

os critérios relativos ao estado das águas. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e 

republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprova 

os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-

2021 (2º Ciclo), sendo estes os Planos em análise no âmbito do presente Estudo, 

https://dre.pt/application/file/75774049
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nomeadamente o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro – RH3, conforme o 

disposto no Decreto-Lei n.º347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

117/2015, de 23 de junho, elaborado de acordo com a Legislação Ambiental, o DQA, e 

legislação nacional tal como o regime jurídico de utilização de recursos hídricos, o regime 

jurídico económico e financeiro dos recursos hídricos, a Lei de Bases aprovada pela Lei n.º 

19/2014 de abril, os princípios da gestão da água estabelecidos pelo artigo 3.º da LA, os 

princípios do planeamento das águas definidos pelo artigo 25.º do mesmo diploma e 

integração com as diretrizes e, as medidas e os planos definidos no âmbito do Plano Nacional 

da Água (PNA).  

Tanto as diretrizes como as medidas definidas no PNA estão a ser cumpridas pelo Município 

de Montalegre.  

A área do projeto em estudo, integra a bacia hidrográfica do Douro, mais especificamente a 

sub-bacia do Tâmega, a qual possui 646km2 de área e abrange 18 concelhos, entre os quais, 

Montalegre com uma área abrangida de 27%. Salienta-se ainda a grande proximidade da Bacia 

Hidrográfica do Cávado, e, onde se insere também a restante área do Concelho de Montalegre 

(vide Carta 4.1.3 – Enquadramento do Projeto nas Regiões Hidrográficas). 

Salienta-se que na RH3 cerca de 62% das massas de água superficiais e 100% das massas de 

água subterrâneas estão no Bom Estado, verificando-se que cerca de 36% das massas de água 

superficiais se encontram em Estado inferior a bom e 2% das massas de água superficiais 

encontra-se desconhecido. 

Nesta região hidrográfica as principais pressões significativas identificadas encontram-se 

distribuídas pelos sectores mais relevantes sendo as pressões mais significativas resultantes 

dos sectores, pecuária e agricultura. 

 

5.1.7 PDM de Montalegre 

O presente projeto está abrangido ao nível municipal pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Montalegre publicado pelo Aviso n.º 11700/2013 em Diário da República (2ª Série), n.º 180 

de 18 de setembro de 2013, corrigido pela Declaração n.º 140/2014 de 31 de julho. 

Este plano estabelece as regras para ocupação, uso e transformação do solo de todo o 

município de Montalegre, sendo constituído pelo Regulamento, Planta de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes. 
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O PDM, na sua relação com outros instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei n.º 

316/2007), deve seguir as orientações estratégicas definidas por todos os instrumentos de 

desenvolvimento territorial (PNPOT, PROT e PIOT) de modo a “acautelar a programação e a 

concretização das políticas de desenvolvimento económico e social e de ambiente, com 

incidência espacial, promovidas pela administração central, através dos planos sectoriais”. 

 

5.1.7.1 Ordenamento 

O Ordenamento proposto no PDM de Montalegre está de acordo com os planos especiais e 

sectoriais em vigor, incorporando as diretrizes estratégicas nacionais e regionais como o 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) e o Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Região Norte (PROT). 

Deste modo, de acordo com o PDM do município de Montalegre mais concretamente com a 

Planta de Ordenamento, a área de concessão “Romano” abrange: 

• Áreas de Uso do solo; 

• Áreas de Salvaguarda. 

 

5.1.7.1.1 Áreas de Uso do solo 

No artigo 12.º do PDM de Montalegre estão identificados os espaços que dizem respeito aos 

solos rural e urbano.  

Em relação às áreas de uso do solo, o presente projeto insere-se na secção de solo rural que 

se destina ao desenvolvimento das funções produtivas, as quais estão diretamente 

relacionadas com as atividades do setor primário, e à conservação da Estrutura Ecológica 

Municipal que sustenta a integridade biofísica do território. Deste modo, as ações de 

ocupação, uso e transformação no solo rural têm o intuito de preservar as suas caraterísticas 

ou potencialidades naturais, aspetos fundamentais no equilíbrio ecológico e paisagístico. 

Assim, este projeto insere-se em espaços agrícolas de produção, espaços florestais de 

conservação e espaços de uso múltiplo agrícola e florestal (vide Carta 4.1.4 – Uso do Solo). 

Os espaços agrícolas de produção constituem áreas de elevada fertilidade e de uso agrícola 

reconhecido, pelo que estão parcialmente integrados em solos da RAN (Reserva Agrícola 

Nacional) assim como outros espaços, na sua envolvente, com caraterísticas semelhantes. 
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Estes espaços destinam-se à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo, 

nomeadamente agrícola ou agropecuário  

Por sua vez, os espaços florestais de conservação dizem respeito aos solos que não se 

enquadram nos critérios de espaços naturais, os quais desempenham uma função relevante 

na proteção de habitats, de espécies da flora e fauna protegidos e de geomonumentos. Estes 

espaços destinam-se, de modo prioritário, ao “aproveitamento dos recursos florestais e à 

salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico, assegurando a permanência da estrutura 

verde e do papel que desempenha na promoção das atividades de recreio e lazer das 

populações, na preservação do relevo natural e na diversidade ecológica” (in Regulamento do 

PDM de Montalegre). 

Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal integram sistemas agrossilvo-pastoris e usos 

alternados agrícolas e silvícolas funcionalmente complementares. Estes espaços pretendem 

servir de suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, 

à pastorícia e apicultura. 

No artigo 14º do Regulamento do PDM Montalegre (Aviso n.º 11700/2013), estão 

identificados os tipos de obras permitidos nos espaços agrícolas e florestais de conservação.  

Ressalva-se assim que o Bloco C do presente projeto (Complexo de Anexos Mineiros) está 

abrangido pelos espaços de produção agrícola e que nos limites norte e oeste da área de 

concessão uma pequena porção é abrangida, respetivamente por espaços de produção 

agrícola e por espaços de usos múltiplo agrícola e florestal, sendo a maioria da área abrangida 

por espaços florestais de conservação. 

 

5.1.7.1.2 Áreas de salvaguarda 

No artigo 60.º do Regulamento do PDM do município de Montalegre estão identificadas as 

áreas de salvaguarda que constituem partes do território que não possuem categoria de 

espaço próprio e não respeitam a servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, 

mas que necessitam de “medidas cautelares” devido às suas especificidades e/ou 

potencialidades. 

Neste sentido, o PDM de Montalegre identifica como áreas de salvaguarda a estrutura 

ecológica municipal, as áreas potenciais de exploração de recursos geológicos, o património 

cultural e natural (perímetros de proteção), os núcleos de valor patrimonial, as áreas de 

proteção dos recursos hidrominerais e os núcleos de desenvolvimento turístico.  
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No presente projeto, a área de concessão (Bloco A) está inserida na área potencial de 

exploração de recursos geológicos, enquanto o Bloco C (Complexo de Anexos Mineiros) se 

insere parcialmente na área potencial de exploração de recursos geológicos, no núcleo de 

desenvolvimento turístico e em áreas de produção agrícola (Carta 4.1.5 – Ordenamento – 

Áreas de Salvaguarda). Acresce ainda que, no limite norte da área de concessão (Bloco A) e 

no limite sul do Bloco C o Projeto é abrangido por porções da estrutura ecológica municipal 

(Carta 4.1.6 – Condicionantes). 

Como já foi exposto, o atual PDM de Montalegre entrou em vigor em setembro de 2013, 

através do Aviso n.º 11700/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 18 de 

setembro. Desde então a unidade territorial classificada como “Núcleos de Desenvolvimento 

Turístico (NDT)”, no qual está inserido o Bloco C (Complexo de Anexos Mineiros) e parte da 

área de concessão, não sofreu qualquer operação urbanística para o fim adscrito, nem 

qualquer outro tipo de intervenção. É assim importante referir que a Lusorecursos, através de 

ofício entregue a 18 de dezembro de 2019 para o Presidente da Câmara Municipal e para o 

Presidente da Assembleia Municipal de Montalegre, no âmbito do processo de revisão do 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Montalegre, à luz do disposto nos artigos 76º e 88º do 

Decreto-Lei n.º80ª/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT),  expôs e requereu a reclassificação do espaço classificado como “Núcleos 

de Desenvolvimento Turístico” para “Espaços afetos a atividades industriais”, tendo presente 

o contrato de concessão e os artigos 11º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e 97º/nº 1 c) do 

RJIGT. O objetivo final de reclassificação deste unidade territorial prende-se com a 

necessidade e viabilidade de construção do complexo de anexos mineiros (Bloco C) à luz do 

n. º1, do artigo 36º do Decreto-Lei n.º88/90, de 16 de março. 

 

5.1.7.2 Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

O Regulamento do PDM do município de Montalegre identifica como servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública: 

i. Recursos hídricos (Leito e margens de cursos de água; Albufeiras de águas públicas; 

Zona reservada das albufeiras; Zona terrestre de proteção das albufeiras; Zonas 

inundáveis); 

ii. Recursos geológicos (Pedreiras; Perímetro de proteção das caldas santas de 

Carvalhelhos; Concessões mineiras); 
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iii. Recursos agrícolas e florestais (RAN; Espécies protegidas como sobreiro, azinheira e 

azevinho; Árvores de interesse público; Regime florestal; Povoamentos florestais 

percorridos por incêndios; Áreas de perigosidade de incêndio alta e muito alta; Postos 

de vigia da rede nacional de postos de vigia); 

iv. Recursos ecológicos (REN; Áreas classificadas da Rede Natura 2000; Área classificada 

do PNPG); 

v. Património cultural classificada e em vias de classificação; 

vi. Infraestruturas (Rede elétrica de muito alta, alta e média tensão; Rede rodoviária 

nacional; Estradas e caminhos municipais; Vértices geodésicos). 

 

Assim, a área de concessão encontra-se sob uma parte do Perímetro Florestal da Serra do 

Barroso, bem como em porções da REN e RAN. Salienta-se ainda que, esta área é atravessada 

por algumas linhas de água e pela rede elétrica de alta e média tensão, existindo também um 

Marco Geodésico. 

Mais concretamente a área de concessão (Bloco A) está abrangida pelo Perímetro Florestal 

da Serra do Barroso, bem como por duas pequenas porções da REN (área de Máxima 

infiltração (em redor da ribeira de Lamas) e áreas de Risco de Erosão) e RAN no limite oeste 

desta área (vide Carta 4.1.6 – Condicionantes e Carta 4.1.7 – Condicionantes – REN 

Montalegre). 

Por sua vez, a área do Complexo de Anexos Mineiros (Bloco C) é atravessada por duas linhas 

da rede elétrica de alta e média tensão, assim como, na zona central por uma porção da RAN 

e linhas de água.  

Como foi já referido, uma vez que, o EIA está a ser apresentado em fase de Estudo Prévio 

todos estes aspetos, sempre que possível foram tidos em conta. Neste sentido, de acordo com 

o referido anteriormente, são propostas algumas áreas de exclusão, nomeadamente em redor 

de linhas de água e numa faixa de 15m em redor das mesmas representadas na Carta 4.1.8 – 

Condicionantes – Áreas de Exclusão. 

 

5.1.7.2.1 REN 

De acordo com a Reserva Ecológica Nacional do concelho de Montalegre, aprovada pela 

Portaria n.º 134/2014 de 1 de julho, a área de concessão “Romano” abrange algumas áreas 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 239 

com risco de erosão, bem como áreas de máxima infiltração e alguns leitos de cursos de água 

(Carta 4.1.7 – Condicionantes – REN Montalegre). 

O Regime Jurídico da REN aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, retificado 

pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008 de 21 de outubro e alterado pelos Decreto-Lei 

n.º 239/2012 de 2 de novembro, Decreto-Lei n.º 96/2013 de 19 de julho, Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14 de maio e Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto identifica os usos e ações 

compatíveis com as categorias das áreas que integram a REN.  

Nas áreas estratégicas de infiltração, que constituem áreas favoráveis à infiltração e recarga 

natural do aquíferos, os usos e ações previstos são os que não comprometem as seguintes 

funções: 

“i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes 

da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobre-exploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que 

ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das 

espécies da flora e da fauna. 

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas 

cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 

superficial.” 

O planeamento do presente projeto teve em conta as funções anteriormente referidas com 

principal enfoque nas funções i), ii) e vii), que constituem as que potencialmente podiam 

sofrer efeitos negativos pela execução deste projeto. 

Por sua vez, nas áreas com risco de erosão, consideram-se os usos e ações que não 

comprometam as funções de: 

“i) Conservação do recurso solo; 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 240 

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento 

das massas de água.” 

Das funções anteriormente referidas, este projeto pretende atuar de modo a focar nas 

funções ii) e iv), não descurando as restantes. Salienta-se ainda que, existindo algumas áreas 

com risco de erosão, este projeto poderá contribuir para a colmatação e diminuição desta. 

Ao nível dos cursos de águas (leitos e margens) podem ser executados os usos e ações que 

não comprometem as funções de: 

“i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos; 

vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente 

a drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica.” 

As ações deste projeto pretendem favorecer as funções i) e ii), não comprometendo nunca as 

restantes funções. 

 

5.1.7.2.2 RAN – Reserva Agrícola Nacional 

A delimitação da RAN de Montalegre foi publicada pela Portaria n.º 179/93, de 16 de 

fevereiro, sendo-lhes aplicável o regime jurídico constante no Decreto-Lei n.º 199/2015. 

Deste modo, o Regime Jurídico da RAN aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 

setembro que alterou o Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março que, por sua vez, revogou o 

Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de junho obriga exclusivamente a um uso agrícola, no qual está 

interdita o desenvolvimento de ações que “diminuam ou destruam as potencialidades para o 

exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN”, bem como o uso sustentado do 

espaço rural. 

Contudo, as áreas que integram a RAN podem ter utilizações não agrícolas desde que, 

cumulativamente, não provoquem graves prejuízos aos objetivos acima identificados, não 
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existam alternativas viáveis fora das terras ou solos da RAN, no que diz respeito às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, bem como quando estejam em causa, 

entre outros, a “e) Prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, 

e respetivos anexos de apoio à exploração, respeitada a legislação específica, nomeadamente 

no tocante aos planos de recuperação exigíveis”. 

De acordo com a RAN do município de Montalegre, nas áreas previstas no projeto, o Bloco A 

abrange cerca de 6832m2 de RAN e o Bloco C (Complexo de Anexos Mineiros) compreende 

cerca de 52590m2 de área de RAN (vide Carta 4.1.6 – Condicionantes) 

 

5.1.7.3 Condicionantes – Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de 

janeiro, estabelece o novo Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, revogando assim 

o Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de junho “na medida em que apresenta conceitos 

desajustados; foram aprovadas outras vertentes legislativas no âmbito da floresta, 

designadamente o desincentivo ao fracionamento da propriedade, com a criação das zonas 

de intervenção florestal; emergiram uma série de recomendações e orientações nesta 

matéria, nomeadamente as orientações estratégicas para a recuperação das áreas ardidas; 

por fim, mas de copiosa importância, a experiência decorrente da aplicação do diploma em 

duas épocas de incêndio consecutivas, o que permitiu a identificação de vicissitudes que 

cumpre agora aperfeiçoar”. O Decreto-Lei n.º 17/2009 determina no artigo 7.º o planeamento 

da defesa da floresta contra incêndios que, como se refere no número 1, tem de ser ao “nível 

nacional, distrital e municipal”. Deste modo, de acordo com o artigo 19.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Montalegre referente às medidas de defesa da floresta contra 

incêndios, as novas edificações em solo rural têm de cumprir as medidas referidas no Anexo 

VII do mesmo regulamento. Assim, nos espaços florestais, as novas edificações “devem 

salvaguardar na sua implantação um afastamento ao limite da propriedade de 50 metros e 

garantir acesso a via com largura mínima transitável de 4 metros e com inclinação inferior a 

30 %”. 

Em Montalegre a área florestal representa cerca de 15% do seu território, aproximadamente 

12500 hectares e, segundo dados de 2011 do ICNF, o concelho foi afetado por 512 ocorrências 

de incêndio totalizando uma área ardida de 3431,72 ha. O Decreto-Lei n.º 327/90 de 22 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de março, 
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estabelece determinados condicionalismos “nos terrenos com povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, em áreas não classificadas nos planos municipais de ordenamento 

do território como solos urbanos”. Dos quais se destaca a proibição, pelo prazo de 10 anos, 

da “realização de obras de construção de quaisquer edificações” e o “estabelecimento de 

quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um 

impacte ambiental negativo”. Este decreto determina ainda que, durante o prazo de 10 anos 

a contar da data de ocorrência do incêndio, “não poderão ser revistas ou alteradas as 

disposições dos planos municipais de ordenamento do território ou elaborar-se novos 

instrumentos de planeamento territorial, por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística”. 

Neste sentido, de acordo com o ICNF, na área prevista para o presente projeto o último 

incêndio de grandes dimensões ocorreu em 2009 (Carta 4.1.9 – Defesa da Floresta Contra 

Incêndios – Incêndios por anos), não existindo condicionalismos desta natureza. Acresce ainda 

que, as análises para a elaboração do PDFCI onde se concluiu que Montalegre e Morgade são 

freguesias que apresentam valores abaixo da média para o registo de área ardida no 

quinquénio de 2006-2010. 

Relativamente às áreas com maior risco de incêndio, o ICNF possui um projeto  de “Instalação 

de redes de defesa da floresta contra incêndios em áreas sob a gestão do ICNF, I.P” onde já 

instalou 137,35 ha entre a Serra do Barroso e a Serra Cabreira (em Vilar de Cunhas e 

Gondiães), com troços de rede primária de faixas de gestão de combustível para 

compartimentarem a paisagem, dificultarem a progressão dos incêndios e, criarem condições 

favoráveis ao combate direto ao fogo.  

O ICNF delineou as áreas prioritárias de defesa da floresta contra incêndios sendo que a 

freguesia do local em estudo não se encontra abrangida por uma área prioritária (Carta 4.1.10 

- Defesa da Floresta Contra Incêndios – Freguesias Prioritárias). 

Esta ordem de prioridade foi atribuída pelo ICNF consoante a inflamabilidade, perigosidade e 

zona de maior valor patrimonial florestal (proteção e produção) de cada freguesia, sendo a 

mais próxima com esta medida a freguesia de Sarraquinhos com nível de prioridade 1 e 2. 

Contudo, a área floresta da freguesia de Morgade é considerada pela CMDFCI como uma área 

de valor económico, ecológico e paisagístico que requer ações de beneficiação como limpeza 

de matos, desrama, cortes culturais e beneficiação de caminhos, medidas que serão 

implementadas na área de Concessão. 
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5.1.7.4 Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês - Xurés 

Em Portugal, a primeira área protegida a ser criada sob o estatuto de parque nacional, foi o 

Parque Nacional da Peneda-Gerês, em 1971, pelo Decreto-Lei n.º187/71, de 8 de maio, em 

virtude da sua riqueza patrimonial natural e cultural, sendo um dos redutos do país onde se 

encontram ecossistemas no seu estado natural, com reduzida ou nula influência humana, 

incorporados numa paisagem humanizada, motivos do seu reconhecimento internacional. O 

Parque Nacional da Peneda-Gerês sobrepõe-se parcialmente ao Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) Peneda/Gerês e, à Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês (Rede 

Natura 2000), classificados respetivamente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro.  

Tendo em vista o estabelecimento de um regime de gestão e salvaguarda de recursos e 

valores naturais que garantisse a conservação da natureza e da biodiversidade e a 

manutenção e valorização da paisagem, aliado ao aproveitamento racional dos recursos 

naturais, à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e à conciliação com o desenvolvimento 

social e económico das populações aí presentes, essenciais à implementação do princípio da 

utilização sustentável do território e do garante da sua disponibilidade para as gerações 

futuras, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/95, de 11 de 

novembro, o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, o qual foi revisto 

em 2011 pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2011, de 4 de fevereiro. 

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterado pela Lei n.º74/2017, de 16 de agosto que aprovou 

as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 

deixou de prever a figura dos planos especiais de ordenamento do território - em que se 

enquadra o referido plano -, mais determinando que fossem reconduzidos a programas, já 

desprovidos da eficácia plurissubjetiva que aqueles planos dispõem. No sentido de, neste 

novo enquadramento, salvaguardar os recursos e valores que enformam as regras dos planos 

especiais, mais determinou a obrigatoriedade de proceder à integração do conteúdo dos 

planos especiais de ordenamento do território nos planos territoriais intermunicipais ou 

municipais, diretamente vinculativos dos particulares. Neste sentido, destaca-se o facto do 

presente projeto não se inserir no Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

É em 1997 que se constitui o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés que confinava a área 

protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês com o Parque Natural da Baixa Limia-Serra do 

Xurés, em Espanha. Esta junção criou um acordo transfronteiriço e um projeto INTERREG de 
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conservação da natureza e da biosfera. Contudo, foi em 2009 no âmbito do Programa o 

Homem e a Biosfera (MaB) da UNESCO que o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés foi 

classificado como Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés. 

Segundo a UNESCO, as principais características que a Reserva deve apresentar são: 

• “Zelar pelo cumprimento das funções interligadas de conservação, desenvolvimento 

e apoio logístico; 

• Transpor as zonas confinadas à conservação tradicional, através de esquemas de 

zoneamento adequados, combinado com as principais áreas protegidas e as zonas de 

desenvolvimento sustentável que são promovidas por empresas e moradores locais; 

• Focar uma abordagem de múltiplas partes interessadas, com ênfase particular no 

envolvimento das comunidades locais na gestão; 

• Fomentar o diálogo para a resolução de conflitos no uso de recursos naturais; 

• Integrar a diversidade cultural e biológica, especialmente o papel do conhecimento 

tradicional na gestão de ecossistemas; 

• Demonstrar boas práticas e políticas de desenvolvimento sustentável baseadas em 

pesquisa e monitoramento; 

• Atuar como locais de excelência em educação e formação.” 

É missão da Reserva garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social através: 

• “Do desenvolvimento e coordenação de uma rede mundial de locais que atuam como 

áreas de demonstração e locais de aprendizagem com o objetivo de manter e 

desenvolver a diversidade ecológica e cultural e garantir serviços ecossistémicos para 

o bem-estar humano; 

• Do desenvolvimento e a integração do conhecimento, incluindo a ciência, para 

melhorar a nossa compreensão das interações entre as pessoas e a natureza; 

• Da construção de capacidade global para a gestão de sistemas socioecológicos 

complexos, particularmente incentivando um maior diálogo na interface ciência-

política; Educação ambiental e divulgação multimídia para a comunidade em geral.” 

Desta forma, as áreas abrangidas pela Reserva da Biosfera apresentam uma zona ecológica 

de valor, na qual a integração da população humana e as suas atividades são essenciais, 

devendo-se contribuir para manter e preservar os valores culturais e naturais através da 

gestão sustentável, apoiada em bases científicas e corretas e, na criatividade cultural. 
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O projeto em estudo localiza-se tal como mostra a Figura 62 e a Carta 4.1.1, numa zona de 

transição da Reserva da Biosfera do Gerês-Xurês. 

 

Esta área de transição permite a inclusão de várias atividades agrícolas, aglomerados 

populacionais e outros usos, onde as comunidades locais, os órgãos de gestão, os cientistas, 

as organizações não governamentais, o setor económico e outras partes interessadas, 

trabalhem em conjunto na gestão e no desenvolvimento sustentável dos recursos da área. As 

Reservas da Biosfera têm como tripla função zelar pela conservação das paisagens, 

ecossistemas, espécies e variação genética e pelo desenvolvimento económico e humano 

sustentável, do ponto de vista sociocultural e ecológico. 

O presente projeto irá contribuir para uma maior variabilidade genética a nível da flora local 

com a implementação de árvores autóctones e diminuição do risco de fogos florestais, 

melhorando o estado de deterioração já deixado pela anterior pedreira que lá existia e, um 

maior desenvolvimento económico com a criação de cerca de 370 postos de trabalho 

promovendo o desenvolvimento local e aumentado o número de habitantes. 

Figura 62 – Montalegre na área de transição da reserva de biosfera. 
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Independentemente do local ser numa zona de transição, continua a ser necessário 

implementar boas práticas tais como: 

• Salvaguardar a diversidade dos habitats existentes, criar locais de reprodução e evitar 

ao máximo intervir nestes; 

• Ter em conta um correto ordenamento e gestão da floresta; 

• Implementação de carvalhais e conservação de manchas florestais naturais mais 

desenvolvidos dada a proximidade com o local de reprodução para o lobo-ibérico 

(Canis lupus) assim como, construção de vedações efetivas para passagem para a 

fauna para a redução por morte acidental; 

• A vegetação ribeirinha e as linhas de água devem também ser alvo de proteção e 

conservação pois, são habitats de elevada diversidade e essenciais para a conservação 

das espécies de fauna associadas ao meio; 

• Tomar medidas que impeçam a circulação de viaturas fora dos caminhos 

estabelecidos; 

• Monitorizar a área de escombreira. 
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5.2 Paisagem 

As atividades inerentes à exploração de recursos geológicos, nomeadamente de pegmatitos, 

induzem alterações complexas na paisagem e, embora geralmente se tornem 

economicamente viáveis e vantajosas para a economia local e até nacional, é essencial 

identificar, caracterizar e avaliar os potenciais impactes resultantes da implementação de uma 

exploração mineira nas características e na qualidade visual da paisagem. 

Só assim poderão ser identificadas as estratégias e medidas que possam mitigar os impactes, 

tendo em conta a definição e a valorização da Paisagem nos termos da Convenção Europeia 

da Paisagem (Conselho da Europa 2000, transposta para o regime jurídico português em 2005 

– DL n.º 4/2005 de 14 de fevereiro), que reconhece que a Paisagem integra o património 

natural e cultural comum e desempenha importantes funções de interesse público no âmbito 

social, cultural, ecológico e ambiental, sendo definida como “uma parte do território, tal como 

é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores 

naturais e/ou humanos” (art. 1º, do DL n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). 

A paisagem é um fator ambiental que integra um conjunto de recursos naturais (solo, 

geologia, morfologia do terreno, água, ar, fauna e flora), componentes socioculturais, de 

ordenamento, ocupação do solo e de visualização, existentes num dado local, dependendo da 

sua inter-relação. 

Como tal, a Paisagem é reconhecida como elemento fundamental da qualidade de vida das 

populações e como parte integrante da sua identidade, incidindo “sobre as áreas naturais, 

rurais, urbanas e periurbanas, quer sejam consideradas paisagens excecionais como paisagens 

da vida quotidiana e paisagens degradadas” (art. 2º, do DL n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). 

Contudo, a Paisagem encontra-se sujeita a grandes pressões que conduzem à sua 

transformação. A presença de uma exploração mineira a céu aberto irá influenciar 

negativamente a qualidade visual e estética da paisagem da área em que se encontra inserida, 

induzindo alterações na topografia do terreno (alteração da forma do terreno, depressões em 

áreas de corta, presença de escombreiras, depósitos de blocos e estruturas e maquinaria 

afetas à atividade extrativa) e do uso do solo. Estas alterações conduzem a mudanças do valor 

cénico e estético da paisagem, por exemplo na textura e contraste cromático, entre outros 

parâmetros. É, pois, necessário alcançar uma evolução sustentável através do 

estabelecimento de uma relação equilibrada e harmoniosa entre as necessidades sociais, as 

atividades económicas e o ambiente.  
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É importante, desde já, reforçar que a extração de pegmatitos litiníferos será uma atividade 

com forte importância socioeconómica no concelho de Montalegre, dada a crescente procura 

por este minério e a sua ocorrência na área de implementação do projeto. 

De facto, tal como referido ao longo do EIA, para além da empregabilidade, a atividade da 

Lusorecursos criará riqueza no concelho de Montalegre de forma direta e indireta através da 

dinamização de atividades económicas associadas a fornecedores, prestadores de serviços e 

clientes, assim como pelo aumento da notoriedade do concelho como fornecedor de 

produtos com uma ampla procura e viabilidade económica, contribuindo para a divulgação 

do concelho por todo o mundo.  

De salientar também que a presença histórica de pedreiras e de explorações mineiras faz já 

parte da estrutura física, socioeconómica e cultural da região. 

No caso das exploração mineiras, não obstante a sua localização numa área em que esta 

atividade ocorreu já no passado (Couto Mineiro do Beça), e onde a extração e transformação 

de depósitos minerais representa uma atividade com história e com grande importância na 

dinamização socioeconómica e cultural da região, é também de salientar que o projeto se 

localiza na região do Barroso, nos concelhos de Boticas e Montalegre. 

O Sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, foi o primeiro a ser aprovado em Portugal e um dos 

primeiros a ser aprovado na Europa, como Sistema Importante do Património Agrícola 

Mundial (GIAHS), pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 

desde abril de 2018. 

O GIAHS, é um processo de certificação promovido pela FAO que visa identificar e certificar, 

em todo o mundo, os sistemas de agricultura tradicional que, pelas suas características 

notáveis do ponto de vista da diversidade, saber tradicional, biodiversidade, paisagem, 

modelo socioeconómico e resiliência face às alterações humanas, climáticas e ambientais, 

possam contribuir para melhorar a gestão dos agro-sistemas modernos. 

O Barroso apresenta uma paisagem montanhosa, historicamente relacionada com os sistemas 

agrícolas tradicionais, em grande parte baseados na criação de gado e na produção de cereais. 

É um sistema agrícola vivo, envolvendo as comunidades humanas numa relação intrincada 

com o território, com a paisagem cultural e agrícola, bem como com o ambiente biofísico e 

social. 

 

Daqui acabou por resultar um mosaico de paisagem em que as pastagens antigas, as áreas de 

cultivo (campos de centeio e hortas), os bosques e as florestas estão interdependentes, e 
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onde os animais constituem um elemento chave no fluxo de materiais entre os componentes 

do sistema. 

No caso do Barroso, a pequena agricultura ainda é a base de sustentação Sócioeconomia de 

uma grande parte das populações. O Barroso é uma região agrícola onde predomina a 

produção pecuária e outras culturas típicas das regiões montanhosas (http://www.fao.org). 

Do ponto de vista cultural, os habitantes do Barroso desenvolveram e mantiveram formas de 

organização social, práticas e rituais que os diferenciam da maioria das populações do país 

em termos de hábitos, linguagem e valores. Isso resulta das condições endógenas e do 

isolamento geográfico, bem como dos limitados recursos naturais que os levaram a 

desenvolver métodos de exploração e uso consistentes com sua sustentabilidade. O 

comunitarismo é um dos valores e costumes mais característico de Barroso, intimamente 

associado às práticas rurais de vida coletiva e à necessidade de adaptação ao meio ambiente. 

Atualmente, tudo isso representa um recurso fundamental para a promoção do turismo rural 

e de natureza, que desempenham um papel cada vez mais importante nas atividades da 

região.  O reconhecimento global da importância do sistema agrícola do Barroso pela FAO 

contribui também para fortalecer os agricultores familiares locais e para valorizar os produtos 

endógenos. 

O grande investimento humano nesta paisagem, de singular beleza, tornou possível a fixação 

das populações rurais, e dele resultou uma realidade viva e em evolução, ao mesmo tempo 

testemunho do passado e motor do futuro, solidamente ancorado na otimização dos recursos 

naturais e na preservação das ambiências. 

É, pois, essencial integrar a importância da presença de uma exploração de depósitos minerais 

com a salvaguarda da qualidade do ambiente e da paisagem na área em que se localiza. 

A Paisagem assume-se assim como um fator ambiental fundamental a caracterizar aquando 

da identificação e avaliação de impactes ambientais de um projeto desta natureza, e que 

depende, não só das características efetivas do projeto e dos impactes que dele decorrem, 

mas também da suscetibilidade da área envolvente à introdução de um elemento dissonante 

do seu contexto paisagístico. 

Com este estudo pretende-se assim caracterizar a paisagem na área a licenciar e zona 

envolvente; avaliar a evolução que se prevê na paisagem no caso da ausência do projeto; 

identificar e avaliar os impactes ambientais possíveis sobre os valores naturais e paisagem e, 

identificar medidas de minimização e de compensação de impactes, capazes de minorar 

(impactes negativos) ou potenciar (impactes positivos) os impactes ambientais expectáveis, e 
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que podem vir a ser implementadas na área afeta ao projeto, durante a fase de exploração 

e/ou de recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

 

5.2.1 Metodologias 

O estudo da Paisagem teve por base a caracterização da situação paisagística existente de 

acordo com a caracterização morfológica geral da área de influência do projeto e da sua 

envolvente, a análise estrutural e funcional da paisagem, a qualidade e valor cénico, a 

sensibilidade paisagística e a capacidade de absorção face às alterações que irão resultar da 

atividade inerente à exploração de depósitos minerais e sua transformação, resultantes da 

exploração mineira “Romano” permitindo deste modo a identificação e avaliação dos 

impactes na paisagem previsíveis e cumulativos, diretos e indiretos, e identificação das 

respetivas medidas minimizadoras, ou de compensação, a aplicar. 

A delimitação da área de estudo, no caso da Paisagem, teve por pressuposto a acuidade visual 

que tem como valor considerado padrão, internacionalmente aceite e considerado numa 

vasta tipologia de Projetos, os 3 a 4 quilómetros. Neste caso, face à localização do Projeto na 

Região do Barroso, à localização de algumas componentes do projeto em situação de encosta 

e de modo a aproximar este estudo à escala do Projeto foi considerado um buffer de 4 

quilómetros, em redor da área da concessão onde estão previstas ações (Bloco A e área do 

Complexo de Anexos Mineiros). 

 

5.2.1.1Caracterização morfológica da área de influência do projeto 

O estudo da paisagem baseou-se numa caracterização morfológica da área de influência do 

projeto identificando-se os elementos da paisagem associados à fisiografia, nomeadamente 

declives, hipsometria e rede hidrográfica. Esta análise teve por base cartografia temática 

disponível e reconhecimento de campo. 

 

5.2.1.2 Análise estrutural e funcional da paisagem – definição de unidades de paisagem 

O estudo relativo aos elementos determinantes da visualização da paisagem assentou na 

definição de unidades de paisagem (zonas homogéneas) baseada na análise estrutural e 

funcional da paisagem.  
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Para apoio à contextualização das características da Paisagem da área de estudo foram 

consideradas, como primeiro nível hierárquico, as Unidades de Paisagem definidas no estudo 

“Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal” (Cancela d’Abreu 

et al., 2004). 

Para uma análise de maior pormenor das características estruturais e funcionais da paisagem, 

tendo em consideração a escala de trabalho, foram definidas unidades de paisagem, tendo 

por base a carta de uso e ocupação do solo (COS 2015), fotografias aéreas e reconhecimento 

de campo, de acordo com os atuais usos do solo / biótopos identificados. 

 

5.2.1.3 Qualidade visual e valor cénico da paisagem 

Embora a quantificação do valor cénico e da qualidade visual de uma paisagem tenha sempre 

um carácter mais ou menos subjetivo, inerente à interpretação do território por parte do 

observador, foram analisadas e valorizadas as componentes naturais e estruturais, tendo em 

consideração aspetos de carácter físico, biológico e antrópico bem como uma componente 

visual da paisagem.  

A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos quais se 

atribuiu uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a subjetividade inerente 

à análise do Valor Cénico da paisagem. Para a análise da Qualidade Visual da paisagem 

recorreu-se a informação cartográfica temática existente para a área de estudo e 

reconhecimentos de campo, fazendo-se o cruzamento dos parâmetros relevo, uso do 

solo/humanização, valores como a presença de água, e intrusões visuais, que determinam 

valores cénicos distintos, aos quais foi atribuída uma valoração, considerando-se no final 

quatro classes de Qualidade Visual da paisagem (nula, baixa, média e elevada).  

Relativamente ao relevo considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 

encontram relacionadas com relevos mais vigorosos enquanto as paisagens de menor 

qualidade visual correspondem a zonas morfologicamente mais planas ou de maior 

uniformidade topográfica. Para a análise do relevo foram consideradas três classes de 

declives: 0 – 5% que corresponde a áreas com declives suaves e portanto com relevo plano: 5 

– 25% que corresponde a áreas com declives moderados a muito acentuados e relevo 

ondulado a muito inclinado e a classe de declives >25% que corresponde a declives 

extremamente acentuados e portanto a zonas com relevo extremamente inclinado. 
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No que se refere ao uso do solo considera-se que a área com qualidade visual mais elevada 

corresponderá a zonas urbanas históricas ou com elevado valor patrimonial ou cultural ou a 

zonas de elevada riqueza ecológica e/ou paisagística. Às manchas de floresta mista e às áreas 

de uso agrícola, pela sua maior diversidade visual decorrente da sazonalidade e rotação de 

culturas atribui-se um valor médio. Para as áreas ocupadas com povoamentos florestais com 

monoculturas, com reduzida variedade cromática, de texturas e de espécies, e 

consequentemente grande uniformidade visual e por vezes pouco adequadas às 

características edafoclimáticas, atribui-se valor nulo (zero).  

A presença de água na paisagem é outro dos parâmetros considerados, em que o valor 

atribuído depende da maior ou menor importância/dominância que a sua ocorrência tem na 

paisagem. Assim considera-se que as zonas com planos de água permanentes são as que 

apresentam maior valor, seguindo-se os cursos de água permanentes e as pequenas charcas.  

A estes três parâmetros que definem a qualidade visual intrínseca da paisagem foram 

sobrepostos outros aspetos identificados na área de estudo, de valor positivo ou negativo, 

que foram considerados como “valores corretivos”. Os parâmetros considerados como 

valores corretivos foram:  

• Aspetos geomorfológicos - relevos mais significativos que se destaquem na paisagem 

da zona em estudo, etc.; 

• Características particulares das linhas de água - troços mais meandrizados, etc.; 

• Valores decorrentes da humanização da paisagem - conjuntos construídos com 

interesse arquitetónico bem como as zonas periurbanas que se desenvolvem junto a 

alguns dos núcleos habitacionais e que em geral, ao contrário da relativa 

uniformidade das áreas urbanas apresentam um mosaico cultural diversificado; 

• Visualização - a maior ou menor facilidade de visualização de um troço de paisagem 

encontra-se sempre dependente de aspetos de ordem antrópica dado que está 

sempre relacionada com a presença humana, quer através de uma mais direta 

acessibilidade quer com a existência de povoações. Assim, o valor de uma paisagem 

é sempre acrescido se, sem se correr o risco de degradação através de sobrecarga de 

uso, poder ser usufruída por um maior número de observadores. Assumem por isso 

especial importância os pontos de vista notáveis, como miradouros, povoações, vias, 

etc. 
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Na Tabela 33 apresenta-se a valoração atribuída aos parâmetros analisados para a qualidade 

visual da paisagem. 

Tabela 33 - Valoração dos parâmetros analisados para a Qualidade Visual da Paisagem. 

Parâmetro analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Nulo 
Positivo 

Negativo 
Baixo Médio Elevado 

Relevo 

Plano (0 a 5%)  1    

Ondulado a muito inclinado (5 a 25%)   2   

Muito inclinado (>25%)    3  

Uso do Solo 

Povoamentos florestais com 
monoculturas 

0     

Matos e incultos  1    

Floresta mista ou com folhosas   2   

Zonas agrícolas   2   

Zonas de elevada riqueza ecológica    3  

Zonas 
urbanas 

De forma geral  1    

De interesse    3  

Presença de 
Água 

Albufeiras    3  

Linhas de água permanentes e charcas   2   

Parâmetros corretivos 

Aspetos geomorfológicos    3  

Características das linhas de água   2   

Humanização 
da Paisagem 

Zonas periurbanas   2   

Zonas históricas ou com importância 
arquitetónica / cultural 

   3  

Presença de outras minas ou pedreiras 
na proximidade da zona de 
implementação e entre pontos de 
vista notáveis 

    -1 

Presença de intrusões visuais resultantes do 
atravessamento de linhas elétricas e de telefone 

    -1 

Pontos de vista notáveis   2   

 

A Qualidade Visual da Paisagem resulta do somatório dos valores constantes na Tabela 33 e 

da agregação desses resultados em quatro classes de acordo com os escalões apresentados 

na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem. 

Soma dos Valores da Qualidade Visual Qualidade Visual da Paisagem 

0 a 4 Baixa 

5 a 7 Média 

8 e 9 Elevada 

> 9 Muito elevada 

 

As classes de qualidade visual da paisagem foram quantificadas em unidades de área (ha) 

assim como a área total do buffer considerado que define a Área de Estudo.  

 

5.2.1.4 Capacidade de Absorção Visual 

A capacidade de absorção visual corresponde à maior ou menor aptidão que uma paisagem 

possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas 

qualidades visuais, e tal como a qualidade da paisagem também a quantificação da 

capacidade de absorção das unidades de paisagem presentes, apresenta algum grau de 

subjetividade. 

Para a análise da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem recorreu-se a informação 

constante em cartografia temática existente para a área de estudo e levantamentos de 

campo, fazendo-se o cruzamento dos parâmetros morfologia, uso do solo e visualização, aos 

quais foi atribuída uma valoração (Tabela 35), que globalmente permitem definir quatro 

classes de Capacidade de Absorção Visual (baixa, média, elevada e muito elevada). 

A morfologia representa o aspeto exterior de uma paisagem, característica essa que é dada 

fundamentalmente pelo relevo (plano, ondulado, de colinas, montanhoso, etc.), mas também 

pela ocorrência de aspetos visualmente significativos, nomeadamente de natureza geológica, 

como sejam afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, etc. Dentro deste parâmetro, 

considera-se que as situações de maior diversidade de relevo apresentam maior capacidade 

de absorção visual em oposição às zonas de relevo mais uniforme. Também as zonas com 

menor pendente apresentam maior capacidade de absorção visual do que as zonas com 

inclinação mais acentuada.  

As paisagens com aspetos morfológicos significativos, pelo seu valor visual e singularidade, 

apresentam maior sensibilidade e menor capacidade de absorção. 
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O Uso do Solo evidencia como as distintas formas de ocupação humana (áreas agrícolas, 

florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. Neste item, 

assumem especial importância a diversidade dos estratos da vegetação presente (árvores, 

arbustos, herbáceas), a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, etc., bem como 

a presença de elementos do património construído ou "natural" e outros elementos 

estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.). 

Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual estará relacionada 

com um maior contraste cromático, maior dimensão/porte da vegetação e maior diversidade 

de estratos vegetais. Também a maior densidade de coberto vegetal, principalmente do 

estrato arbóreo, constitui normalmente um parâmetro que contribui para uma maior 

capacidade de absorção visual.  

A Visualização, corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é 

apreendida e está diretamente relacionada com a acessibilidade, e distribuição do 

povoamento, o tipo de relevo e de ocupação do solo. Consideram-se como paisagens de maior 

capacidade de absorção aquelas que têm menor facilidade de acessos ou de pontos a partir 

dos quais seja possível a sua observação (povoações, vias e pontos de vista notáveis). 

 

Tabela 35 - Valoração dos parâmetros analisados para a Absorção Visual da Paisagem. 

Parâmetro analisado 

Valor de Capacidade de Absorção 
Visual 

Baixa Média Elevada 
Muito 

Elevada 

Relevo 

Plano a moderado (0 a 15%) 1    

Dobrado a muito inclinado (15 a 45%)  2   

Escarpado (>45%)   3  

Uso do Solo 

Vegetação arbórea densa 
(povoamentos florestais) 

  3  

Vegetação arbórea mais dispersa  2   

Sem vegetação arbórea (áreas 
agrícolas, matos, incultos) 

1    

Áreas urbanas  2   

Visualização 

Vias de acesso, povoações e pontos de 
vista notáveis a menos de 500 metros 

1    

Vias de acesso, povoações e pontos de 
vista notáveis a mais de 500 metros 

 2   

Zonas não visíveis*    10* 
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Parâmetro analisado 

Valor de Capacidade de Absorção 
Visual 

Baixa Média Elevada 
Muito 

Elevada 

*Tratando esta análise da capacidade de absorção visual considerou-se à partida que as 
áreas não visíveis apresentam capacidade de absorção visual muito elevada 

independentemente das características de relevo e/ou uso do solo presentes. 

 

A Capacidade de Absorção da Paisagem resulta do somatório dos valores constantes na 

Tabela 35 e da agregação desses resultados em quatro classes apresentadas na Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Classes de Absorção Visual da Paisagem. 

Soma dos Valores da Capacidade de Absorção 

Visual 

Capacidade de Absorção Visual da 

Paisagem 

0 a 4 Baixa 

5 a 7 Média 

8 e 9 Elevada 

> 9 Muito elevada 

 

De forma a determinar-se a expressão do impacte visual do projeto na área envolvente foi 

elaborada uma carta das áreas de influência visual, ou seja, das áreas que permitem uma 

visualização total ou parcial da área de implementação do projeto, e que refletem, portanto, 

a Visualização e inversamente a Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. 

Para tal foram considerados os pontos correspondentes aos vértices do polígono da área 

efetivamente a explorar, assim como um conjunto de pontos de observação, representativos 

da presença humana, distribuídos dentro do buffer de 4 km considerado. 

A seleção de pontos não pressupôs qualquer privilégio, ou seletividade, de pontos a partir dos 

quais se visualiza o Projeto ou qualquer componente do mesmo, tendo sido selecionados 

locais como marcos geodésicos, rede viária e povoações. Para cada ponto de observação foi 

gerada a sua bacia visual (raio de 4 km) à altura média de um observador comum. 

A Capacidade de Absorção Visual foi obtida por cruzamento dos potenciais pontos de 

observação, à altura média de um observador comum, com o relevo da área estudada 

(modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais 

desfavorável (sem considerar a ocupação do solo natural ou edificada). 
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5.2.1.5 Sensibilidade visual 

No que se refere à Sensibilidade Visual da paisagem, considera-se que esta se encontra 

diretamente dependente da sua qualidade e do potencial de visualização a que se encontra 

sujeita. 

O conceito de Sensibilidade Visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de afetação 

de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia na razão 

inversa da Capacidade de Absorção Visual o que significa, à partida, que quanto menor for a 

capacidade de absorção de um determinado espaço maior será a sua sensibilidade. Assim, as 

paisagens com maior amplitude visual e acessibilidades, ou seja, com maior número de pontos 

panorâmicos e acessos na sua envolvente, de onde se podem obter vistas, correspondem a 

paisagens às quais se atribui maior Sensibilidade Visual. 

Por outro lado, apesar da subjetividade inerente à análise da qualidade da paisagem este fator 

é também determinante para a análise da sensibilidade da paisagem, sendo em geral uma 

paisagem com qualidade mais elevada também mais sensível. 

Para a análise e atribuição de uma classe à Sensibilidade Visual da paisagem foi realizado o 

cruzamento da informação constante nas análises de Capacidade de Absorção Visual e de 

Qualidade Visual da Paisagem de acordo com o apresentado na Tabela 37.  

 

Tabela 37 - Sensibilidade Visual da Paisagem. 

 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

 
Baixa Média Elevada 

Muito 

elevada 

Sensibilidade 

da Paisagem 

média baixa baixa baixa Baixa 

Qualidade 

da Paisagem 

elevada média baixa baixa Média 

elevada elevada média média Elevada 

muito 

elevada 

muito 

elevada 
média média 

Muito 

elevada 

 

5.2.2 Resultados 

5.2.2.1 Caracterização morfológica da área de influência do projeto 

A área de concessão “Romano” localiza-se no interior norte de Portugal, na NUT III – Alto 

Tâmega, distrito de Vila Real, concelho de Montalegre e inclui duas áreas, o Bloco A que está 
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localizado na freguesia de Morgade e o Bloco B localizado no lugar Cepeda, freguesia de 

Sarraquinhos (vide Carta I – Localização geográfica da área de Concessão e Carta II – Layout 

do Projeto). Contudo é importante referir que o Bloco B, apesar de se encontrar 

concessionado não vai ser alvo de quaisquer intervenções. Importa também referir que 

adjacente ao Bloco A da área concessionada, o Projeto em análise contempla uma área 

adicional, na freguesia de Morgade, onde serão implantados um Complexo de Anexos 

Mineiros. 

De forma geral o Alto Tâmega é caracterizado por paisagens de montanhas, planaltos e vales 

encaixados, heterogeneamente distribuídos pela região, da qual participam, no todo ou em 

parte, as serras da Padrela, Gerês, Barroso, Larouco, Cabreira, Falperra e Alvão. 

A região do Barroso, na qual o projeto se enquadra, é essencialmente uma zona de montanha 

de elevada altitude. Limitada a oeste pela serra do Gerês, com 1.434 m de altitude máxima, a 

nordeste pela serra do Larouco, com 1.525 m de altitude, com cerca de 10 km de extensão, 

marcada pelos miradouros com vistas panorâmicas sobre Portugal e Espanha; a sudoeste a 

serra da Cabreira, que atinge os 1.262 m e é uma das serras mais extensas do norte de 

Portugal; a sul pela serra das Alturas, também conhecida por serra do Barroso, com 1.279 m 

de altitude e uma extensão de 8 km; por fim, a menor das cinco principais serras da região 

Barrosã, a serra do Leiranco, com uma altitude de 1.156 m, que divide as bacias hidrográficas 

dos rios Beça e Terva. 

O Barroso é uma região abundante em nascentes de água, dividindo-se pelas duas bacias 

hidrográficas do Cávado e do Tâmega. 

O rio Cávado é o grande rio do planalto Barrosão, ocupando o segundo lugar na escala dos 

rios nacionais. Nasce na serra do Larouco, passa na Vila de Montalegre, atravessa o distrito de 

Braga em direção ao oceano Atlântico até Esposende, percorrendo uma extensão de 118 km. 

Ao rio Cávado acrescentam-se o rio Rabagão, o segundo rio do Barroso, o rio Beça e o rio 

Terva. Estando a área da Concessão circundada a norte pela Albufeira do Rabagão e a Este 

pelo rio Beça. 

Os principais rios presentes no território marcam de forma incontestável a orografia do alto 

e baixo Barroso, criando vales com uma orientação Sudoeste-Nordeste. A partir destes, 

desenvolvem-se sistemas montanhosos aproximadamente com a mesma orientação, com 

maior relevância na parte Norte e central da região do Barroso. 
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As áreas correspondentes aos blocos A e B da concessão “Romano” registam valores de 

altimetria que oscilam entre os 750 e os 1.250 m. No mapa da Figura 72, respeitante ao bloco 

A, onde incidirão os principais trabalhos extrativos, o intervalo de cotas situa-se entre os 792 

e os 1.005 m. No setor Centro-Norte da área respeitante ao Bloco A encontram-se as partes 

mais altas, entre os 900 e os 1.005 m.  

 

5.2.2.2. Análise estrutural e funcional da paisagem – definição de unidades de paisagem 

O estudo relativo aos elementos determinantes da visualização da paisagem assentou na 

definição de unidades de paisagem, isto é, na delimitação de zonas relativamente 

homogéneas em termos de usos do solo / biótopos identificados e que refletem os tipos de 

clima, solo, fisiografia e potencial biológico de cada zona. As unidades de paisagem são o 

resultado da interação entre a natureza, as características morfológicas da área e as técnicas 

e cultura do Homem que vão moldando a paisagem e conferem uma estrutura e 

funcionalidades próprias a cada unidade de paisagem presente. 

De acordo com Cancela d’Abreu et. al (2004) o Projeto insere-se no Alto-Tâmega, mais 

especificamente na zona dos Montes entre Larouco e Marão. 

A paisagem da zona dos Montes entre Larouco e Marão caracteriza-se por relevos 

pronunciados, associados às serras que se desenvolvem a norte e a sul e por uma zona 

intermédia, mais baixa associada ao vale do rio Tâmega. Todo o conjunto é rasgado por vales 

encaixados. A grandeza das serras é pontuada por pequenas aldeias com os telhados de lousa. 

As povoações localizam-se a meia encosta, sendo que na zona mais baixa existem os campos 

agrícolas e na zona mais elevada, dominam os afloramentos rochosos e matos, havendo 

também pastagens e alguma floresta, tanto natural (carvalhais) como plantada (pinhais e 

eucaliptais) (PROF TMAD). 

A área de concessão insere-se, segundo Cancela d’Abreu et. al (2004), na unidade de Paisagem 

Serra de Larouco e Barroso. Esta unidade de paisagem, ocupa grande parte dos concelhos de 

Montalegre e Boticas e uma pequena parte dos de Chaves e Ribeira de Pena.  
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 Esta unidade caracteriza-se pela paisagem claramente serrana com altitudes geralmente 

acima dos 1.000 m, dominada por encostas pedregosas cobertas por matos rasteiros (giesta 

e urze) e matas de caducifólias (onde domina o carvalho-negral, mas também com presença 

do vidoeiro) ou monoculturas, sobretudo de pinheiro. 

A agricultura, em mosaico junto das aldeias, muitas vezes em terraços é sobretudo para 

autoconsumo. Nas zonas de planalto e vales mais planos surgem campos de cereais e 

pastagens para ovelhas, cabras e bovinos da raça barrosã. O planalto de Montalegre é o maior 

e mais representativo destes planaltos sendo o seu uso exclusivamente agrícola (Cancela 

d’Abreu, 2004). 

De facto, na região agrícola do Barroso, domina a produção animal (principalmente bovinos) 

e culturas típicas das regiões montanhosas (principalmente batata e centeio). Com ocupação 

humana há milhares de anos, esta zona do Norte de Portugal apresenta hoje um padrão de 

ocupação de terras marcado pela atividade humana para a agricultura, silvicultura e pastoreio, 

GRUPOS DE UNIDADES DE PAISAGEM 

A         ENTRE DOURO E MINHO 

B         MONTES ENTRE LAROUCO E MARÃO 

C         TRÁS-OS-MONTES 

D        ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

D+E    ÁREA METROPOLITANA DO PORTO; 
DOURO 

E         DOURO 

F         BEIRA ALTA 

G        BEIRA INTERIOR 

H        BEIRA LITORAL 
I         MACIÇO CENTRAL 

J         PINHAL DO CENTRO 

K        MACIÇOS CALCÁRIOS DA ESTREMADURA 

L         ESTREMADURA-OESTE 

L+M   ESTREMADURA-OESTE; ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA-NORTE 

M       ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA-NORTE 

N        ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA-SUL 

O        RIBATEJO 

O+M  RIBATEJO; ÁREA METROPOLITANA DE 
LISBOA-NORTE 

P         ALTO ALENTEJO 

Q         TERRAS DO SADO 

R          ALENTEJO CENTRAL 

S          BAIXO ALENTEJO 
T          COSTA ALENTEJANA E SUDOESTE 

VICENTINO 

T+V     COSTA ALENTEJANA E SUDOESTE 

VICENTINO; ALGARVE 
U         SERRAS DO ALGARVE E DO LITORAL 

ALENTEJANO 

U+S     SERRAS DO ALGARVE E DO LITORAL 

ALENTEJANO; BAIXO ALENTEJO 

V          ALGARVE 

Figura 63 - Carta das Unidades de Paisagem em Portugal Continental (CUP). FONTE: 

“Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem em Portugal Continental” 

(Cancela d’Abreu et al., 2004). 
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enquanto ainda se encontram algumas áreas ambientais muito significativas e relativamente 

intactas (http://www.fao.org). 

Como elementos singulares desta unidade de paisagem destacam-se a albufeira do Alto 

Rabagão, as albufeiras da Venda Nova e do Alto Cávado, e parte do “embalse de Salas”, 

albufeira espanhola que atinge a ponta norte desta unidade. Ao nível da biodiversidade 

destaca-se o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o SIC Peneda/Gerês e ZPE Serra do Gerês, que 

atingem o extremo noroeste desta unidade, numa área com grande importância para a fauna, 

na zona do planalto da Mourela (Cancela d’Abreu, 2004). De facto, nesta região existem 

numerosas espécies vegetais e animais que são extremamente importantes para a 

conservação da natureza, particularmente as consideradas Espécies Prioritárias ao abrigo das 

Diretivas "Aves" e "Habitats" da Comissão Europeia. 

A manutenção desta paisagem tem sido assegurada principalmente pelo pastoreio extensivo 

(ao qual estão associadas práticas como o corte de ervas daninhas e matos para camas de 

animais, incêndios para a renovação das pastagens arbustivas e o corte de lenha para 

aquecimento das habitações), e pela manutenção dos lameiros, dada a sua importância na 

economia pecuária. Para além disso, as atividades apícolas fazem também parte do sistema. 

A produção animal é a base da economia agrária da região, e é dominada pela criação 

extensiva de gado cuja biodiversidade está patente na variedade de raças autóctones 

presentes (Barrosã e Maronesa - gado bovino, a raça Churra do Minho - ovelhas, as raças 

Cabra Serrana e Cabra Bravia - cabras, a raça Bísara - porcos e a raça Garrana - cavalos. 

Verifica-se que a produção nas quintas da maioria das freguesias do Barroso é 

predominantemente orientada para a produção extensiva de gado bovino, com outros 

ruminantes a emergir normalmente como uma produção menor. Uma das características 

diferenciadoras do local é a ainda forte prevalência de um sistema alimentar local, baseado 

em produtos e pratos locais, que são feitos a partir de carnes fumadas, pão, batata, couve e 

leguminosas produzidas localmente. 

A ocupação humana marcou indelevelmente o território Barroso e contribuiu para manter os 

habitats em diferentes níveis de sucessão ecológica, criando um complexo de diversas 

formações vegetais ricas em peculiaridades da flora. O papel dos rebanhos domésticos na 

manutenção dos ecossistemas é significativo, uma vez que o pastoreio de ovelhas e cabras 

contribui diretamente para o controlo da vegetação arbustiva e herbácea, reduzindo o risco 

de incêndio, uma das principais ameaças à produção agroflorestal e à biodiversidade regional. 
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As culturas são, na sua maioria, de sequeiro, sendo as mais importantes o centeio e a batata 

que são cultivadas em rotação com a retirada de terras da produção. Mais perto das aldeias 

e das suas casas, é mantido um cinturão de culturas irrigadas, seguido de pastagens 

permanentes para a produção de feno e pastagem de gado. Mais afastados das populações, 

encontram-se os campos de cereais e os baldios onde pastam vários tipos de animais (vacas, 

ovelhas e cabras). 

Analisado todo este enquadramento regional, uma vez que o uso do solo é considerado como 

um sistema cultural da paisagem e uma característica particularmente relevante na 

apreciação estética e cénica, para uma análise de maior pormenor das características 

estruturais e funcionais da paisagem, tendo em consideração a escala de trabalho, foram 

definidas unidades de paisagem, tendo por base a carta de uso do solo (vide Carta 4.1.4 – Uso 

do Solo). 

Destacam-se assim para a área da Concessão Romano e sua envolvente, 7 subunidades de 

paisagem, com base na ocupação predominante dos solos, resultantes da ação contínua do 

Homem e da natureza, das condições biofísicas e características edafo-climáticas da região, 

as quais se descriminam abaixo. 

 

Espaços florestais de conservação 

A zona na qual ocorrerão mais intervenções inerentes ao projeto, que corresponde ao Bloco 

A da Concessão Romano, abrange maioritariamente terrenos baldios de Morgade e 

Carvalhais, incluídos no Perímetro Florestal do Barroso. Estes baldios já foram zonas 

densamente florestadas com povoamentos de folhosas e de pinheiro-silvestre, sendo que as 

práticas agrícolas eram realizadas sobretudo nos fundos dos vales. Após consecutivas 

alterações (devido às más práticas florestais, passivo ambiental de explorações mineiras 

antigas e devido a incêndios), estes baldios passaram a ser dominados por extensas áreas de 

matos, nomeadamente gestais e urzais (por vezes com povoamentos esparsos de 

regeneração natural) e por zonas de produção florestal, com domínio de pinheiro-bravo e 

outras coníferas, em detrimento de povoamentos mistos com folhosas e pinheiro-silvestre. 

As áreas florestais na área do Projeto são assim dominadas por resinosas, quer em 

povoamentos puros de pinheiro-bravo como povoamentos mistos de resinosas (pinheiro-

silvestre, pinheiro-negro e pinheiro-bravo) ou de resinosas e folhosas (com carvalhos e 

bétulas), que em geral se apresentam num estado favorável de conservação, apesar de 

estarem representadas em manchas fragmentadas e de pequena dimensão. 
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De facto, grande parte da área dos espaços florestais de conservação encontra-se ocupada 

por matos densos com resinosas e folhosas de regeneração natural de pequena dimensão. 

Por vezes, estes matagais apresentam uma estrutura uniforme em que o estrato arbustivo 

predomina; no entanto, na envolvente do projeto dominam os matagais, em que a fitocenose 

adquire uma maior heterogeneidade morfológica, com a presença de espécies arbóreas, 

embora em densidades pouco significativas, principalmente de bétula, pinheiro-bravo, 

carvalho-negral e carvalho-alvarinho. Esta unidade de paisagem contribui para uma grande 

diversidade cromática e de texturas e consequentemente para a valorização paisagística da 

zona. Estes espaços florestais de conservação são prioritários para o aproveitamento dos 

recursos florestais, desempenhando também uma importante função na salvaguarda do seu 

valor ambiental (proteção de habitats, de espécies de fauna e flora) e paisagístico. 

 

Áreas de produção agrícola 

Os espaços agrícolas de produção, constituem áreas de elevada fertilidade e de uso agrícola 

reconhecido. O Complexo de Anexos Mineiros será instalado numa zona em que esta é a 

ocupação do solo dominante. A maioria da superfície agrícola afetada pelo projeto, assim 

como a que se observa na envolvente, está associada a pastagens permanentes, seguindo-se 

as terras aráveis, afetas a culturas anuais sendo as culturas com mais expressão os cereais 

para grão, a batata e as culturas forrageiras que caracterizam a paisagem da região. 

 

Áreas de uso múltiplo agrícola e florestal 

Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal integram sistemas agrossilvo-pastoris e usos 

alternados agrícolas e silvícolas funcionalmente complementares. Neste uso do solo incluem-

se os lameiros, os quais mantém uma cobertura vegetal permanente e que geralmente se 

encontram associados a pequenas linhas de água, e a galerias ripícolas e bordaduras com 

folhosas criando um mosaico de elevado valor cénico e de contrastes de texturas e cores que 

caracterizam a paisagem em qualquer época do ano. 

 

Espaços naturais 

Que se caracterizam por paisagens arbustivas entrecortadas por zonas de prado e florestas 

dominadas por coníferas com um sub-bosque de folhosas, ou por pequenos bosquetes de 

folhosas, sobretudo na proximidade de linhas de água e em pequenas bolsas onde encontram 

solos mais profundos em que a bétula e os carvalho-negral e carvalho-alvarinho são as 
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espécies dominantes, ponteando a paisagem de cor. Estas unidades ocorrem, em geral, de 

forma fragmentada e pontual e em comunidades degradadas como resultado das práticas 

agrícolas e florestais adotadas, dos incêndios florestais e de outras fontes de pressão 

antrópica. 

 

Superfícies com água 

Representados na envolvente do projeto pela Albufeira do Rabagão, que cria um espelho de 

água com elevado valor cénico. 

 

Usos urbanos (artificiais) 

Presentes na envolvente do Projeto esta subunidade da paisagem inclui os núcleos 

populacionais concentrados e dispersos, espaços ocupados por equipamentos e 

infraestruturas coletivas, equipamentos destinados a atividades desportivas e de lazer, 

nomeadamente nas localidades de Morgade, Criande, Carvalhais e Rebordelo. 

A esta unidade de paisagem estão muitas vezes associadas áreas agrícolas heterogéneas, 

dispostas em parcelas de reduzida dimensão, que incluem culturas permanentes e/ou 

temporárias, nomeadamente hortas, para a produção de alimentos para o consumo diário, e 

os lameiros para a produção de feno e pastagem de gado. 

 

Galerias ripícolas 

As pequenas e médias linhas de água, normalmente associadas a lameiros, rios e ribeiras 

preservam ainda galerias ripícolas bem preservadas, caracterizadas pela presença de espécies 

mediterrânicas, como o Fraxinus angustifolia (Freixo) o Alnus glutinosa (Amieiro) ou os 

salgueiros (Salix sp.), correspondendo às áreas onde a estrutura arbórea e arbustiva mais se 

aproxima aos habitats típicos desta região. Esta unidade de paisagem funciona como corredor 

ecológico que, por um lado, interliga os espaços, e por outro cria contrastes visuais, 

quebrando a monotonia da paisagem, quer pela sua estrutura complexa como pela 

diversidade da sua composição florística. 

 

5.2.2.3 Qualidade visual e valor cénico da paisagem 

A paisagem montanhosa está historicamente relacionada com os sistemas agrícolas 

tradicionais, em grande parte baseados na criação de gado e na produção de cereais. Isto deu 
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origem a um mosaico paisagístico no qual pastos antigos (lameiros e baldios), áreas agrícolas 

(campos de centeio e batata e hortas), matas e florestas estão entrelaçados, e onde os animais 

(principalmente gado) são um elemento chave no fluxo de materiais entre os componentes 

do sistema, criando-se assim uma paisagem rica em contrastes que potenciam a sua qualidade 

visual e incrementam o valor cénico. 

De uma perspetiva cultural, o povo de Barroso desenvolveu e manteve formas de organização 

social, práticas e rituais que os fazem sobressair da maioria das populações do país em termos 

de hábitos, linguagem e valores, como resultado tanto das condições e isolamento geográfico, 

como dos limitados recursos naturais que os levaram a desenvolver métodos de exploração e 

utilização consistentes com a sua sustentabilidade. 

O comunitarismo é um dos valores e costumes mais típicos de Barroso, intimamente 

associado às práticas rurais da vida coletiva e à sua necessidade de adaptação ao meio 

ambiente. É uma forma de organização rural, ilustrada pela Vezeira, onde o gado de pasto é 

partilhado dentro da comunidade num território específico. 

Atualmente, tudo isto representa um ativo fundamental, também em termos da capacidade 

de promover o turismo, especialmente no seu modo rural e natural, que desempenha um 

papel cada vez mais importante nas atividades da região. 

Todo o sistema produtivo e pastoril é desenvolvido a partir das aldeias, dentro de um padrão 

de crescimento em espiral: mais perto das casas estão as hortas, para a produção de alimentos 

para o consumo diário, e os lameiros para a produção de feno e pastagem de gado; mais longe 

estão os campos aráveis, geralmente alimentados pela chuva, para as culturas de cereais e 

batatas de Inverno; por último, nos arredores da aldeia, as parcelas de montanha, geralmente 

baldios, ocupadas pelo mato, usualmente cortados para fazer camas ao gado ou usados como 

pastagens mais pobres para o pastoreio grosseiro ou ao ar livre de certos rebanhos. 

Todos estes usos do solo, aos quais estão ainda associadas galerias ripícolas, rios e ribeiras 

mais ou menos meandrizados e espelhos de água associados a albufeiras contribuem para o 

enriquecimento da paisagem nas suas mais diversas componentes. 

Da análise dos diferentes parâmetros considerados para a avaliação da Qualidade Visual da 

paisagem, verifica-se que, a área da Concessão mineira Romano e sua envolvente apresentam 

assim uma qualidade visual muito elevada, associada ao mosaico criado pela complexidade 

da estrutura dos biótopos presentes e ao elevado valor ecológico que lhes está associado; a 

presença linhas de água e albufeiras e a presença de vistas notáveis e panorâmicas (áreas a 

partir das quais é possível observar o projeto), assim como as encostas opostas às vertentes 
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onde se situa a Concessão contribuem também para enriquecer a Qualidade Visual da 

paisagem. 

 

Tabela 38 - Valoração dos parâmetros analisados para a Qualidade Visual da Paisagem. 

Parâmetro analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Área de 
influência 

Área 
envolvente 

Relevo 
Plano (0 a 5%) 1 1 

Ondulado a muito inclinado (5 a 25%) 2 2 

Uso do Solo 

Povoamentos florestais com monoculturas 0 0 

Matos e incultos 1 1 

Floresta mista ou com folhosas 2 2 

Zonas agrícolas 2 2 

Zonas de elevada riqueza ecológica 2 2 

Zonas urbanas 
De forma geral 0 0 

De interesse 0 3 

Presença de Água 
Albufeiras 0 3 

Linhas de água permanentes e charcas 0 2 

Aspetos geomorfológicos 0 0 

Características das linhas de água 0 2 

Humanização da 
Paisagem 

Zonas periurbanas 0 2 

Zonas históricas ou com importância 
arquitetónica / cultural 

0 0 

Presença de outras minas ou pedreiras na 
proximidade da zona de implementação e 
entre pontos de vista notáveis 

-1 0 

Presença de intrusões visuais resultantes do atravessamento de 
linhas elétricas e de telefone 

-1 -1 

Pontos de vista notáveis 2 2 

TOTAL 10 23 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM Muito elevada 
Muito 

elevada 

 

5.2.2.4 Capacidade de Absorção Visual 

A topografia e o coberto vegetal são elementos fundamentais para a determinação da 

Capacidade de Absorção Visual, pois constituem-se como barreiras visuais naturais, que neste 

caso específico, poderiam limitar a área visível da área da Concessão. No entanto, a 

proximidade da Concessão a pontos mais sensíveis (pontos de vista notáveis), tais como a 

estrada municipal e outras vias secundárias, e as encostas opostas às vertentes onde se situa 
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a exploração, a topografia do terreno e a baixa densidade de espécies arbóreas que funcionem 

como uma cortina visual em determinadas áreas aumentam contribuem para aumentar a 

exposição visual da área. 

Da análise dos diferentes fatores considerados para a avaliação da Capacidade de Absorção 

Visual da paisagem, verifica-se que a Concessão Romano apresenta uma Capacidade de 

Absorção Visual média, como resultado de na área de implementação do projeto o estrato 

arbustivo dominar a paisagem, registando apenas alguns núcleos de floresta adulta. 

A presença de áreas florestais mais desenvolvidas e a presença de vales e zonas menos 

declivosas (e logo menos expostas) na envolvente do projeto contribuem de facto para que 

algumas áreas da área envolvente apresentem maiores capacidades de absorção visual. 

Além da área de influência do projeto apresentar grandes áreas com vistas panorâmicas sobre 

si, existem ainda acessos e pontos a partir dos quais é possível a sua observação (vias e pontos 

de vista notáveis – marcos geodésicos). Na Tabela 39 apresenta-se a valoração atribuída aos 

parâmetros analisados para a Capacidade de Absorção Visual da paisagem.  

 

Tabela 39 - Valoração dos parâmetros analisados para a Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. 

Parâmetro analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Área de 
influência 

Área 
envolvente 

Relevo 
Plano (0 a 5%) 1 1 

Dobrado a muito inclinado (15 a 45%) 2 2 

Uso do Solo 

Vegetação arbórea densa (povoamentos 
florestais) 

0 3 

Vegetação arbórea mais dispersa 2 2 

Sem vegetação arbórea (áreas agrícolas, 
matos, incultos) 

1 1 

Áreas urbanas 0 2 

Visualização 
Vias de acesso, povoações e pontos de 
vista notáveis a menos de 500 metros 

1 1 

TOTAL 7 12 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM Média 
Muito 

elevada 

 

5.2.2.5 Sensibilidade visual 

A Sensibilidade Visual de uma paisagem traduz o grau de suscetibilidade que esta apresenta, 

relativamente à implementação de atividades humanas, ou a eventuais alterações de usos do 
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solo. Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de sensibilidade poderá 

facilmente sofrer uma redução significativa de qualidade visual perante a implementação de 

atividades impactantes.  

De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam simultaneamente elevada 

sensibilidade, ou seja, são facilmente afetadas negativamente por ações de alteração do uso 

do solo e dos respetivos sistemas de gestão. Por outro lado, em paisagens que apresentam 

elevada sensibilidade, as ações de valorização paisagística são mais suscetíveis de gerar 

impactes visuais significativos, pelo que a aplicação de medidas de minimização e de 

compensação a aplicar na recuperação ambiental e paisagística da área contribuirão para 

aumentar a qualidade da paisagem.  

Para a análise e atribuição de uma classe à Sensibilidade Visual da paisagem foi realizado o 

cruzamento da informação constante nas análises de Capacidade de Absorção Visual e de 

Qualidade Visual da paisagem. 

Assim, conforme foi anteriormente referido, a área em estudo, em termos genéricos, é 

dominada por uma tipologia de uso, ocupação e transformação do solo onde se intercalam 

espaços florestais, matos, matos com vegetação arbórea dispersa, áreas agrícolas, lameiros, 

linhas de água e galerias ripícolas, planos de água e áreas urbanas que aliadas às 

características orográficas do terreno, levam a que a Qualidade Visual e consequentemente a 

Sensibilidade Visual do local seja elevado, dado que as povoações, vias de comunicação e/ou 

outros corredores de acesso público existentes na área envolvente do Projeto permitam a 

visualização do interior da área de implementação do Projeto e contribuem para reduzir a sua 

Capacidade de Absorção Visual. 

Algumas áreas envolventes à área de Concessão apresentam uma menor sensibilidade visual 

pois apresentam uma estrutura capaz de ocultar determinadas vistas. 

Tabela 40 - Sensibilidade Visual da Paisagem. 

Zona 
Capacidade de 

absorção visual 
Qualidade Visual Sensibilidade Visual 

Área da Concessão Média Muito elevada Muito elevada 

Zona Envolvente Muito elevada Muito elevada Média 
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5.3 Clima e Alterações climáticas 

O objeto do presente capítulo é a caracterização do clima da região em que se insere o Projeto 

de Exploração Mineira “Romano”. 

A caracterização climática da área de estudo é essencial já que as condições climáticas ajudam 

a explicar a evolução dos ecossistemas, o seu comportamento perante as alterações 

antrópicas e o seu funcionamento perante situações extremas como tempestades e/ou 

valores anormais de precipitação. Simultaneamente, o conhecimento do clima de uma 

determinada região é essencial já que este poderá afetar aspetos relacionados com a 

qualidade do ar e dos recursos hídricos. 

De modo a caracterizar o clima da área em estudo foram utilizadas as normais climatológicas 

da estação meteorológica de Vila Real (latitude: 41°18’N; longitude: 07o44’W; altitude: 481 

m), relativas ao período de 1971 a 2000. As normais climatológicas correspondem aos dados 

mais recentes, disponíveis no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à data de 

elaboração do presente estudo. Numa escala mais regional, foram utilizadas também as 

normais climatológicas, relativas ao período de 1971 a 2000, para a região do Alto Tâmega 

disponíveis no Portal do Clima (http://portaldoclima.pt). 

Adicionalmente, para uma caracterização climática mais localizada da área em estudo 

recorreu-se à análise das variáveis precipitação, temperatura, evaporação, vento e insolação, 

com base nas variações mensais registadas na estação meteorológica de Montalegre (Latitude 

41°49’; Longitude 07°47’; altitude 1005 m) e de Chaves /Aeródromo (03M/01) (latitude 

41°43’; Longitude 07°28’; altitude 360 m), recorrendo-se a bibliografia de base. 

Com base na análise das variáveis climáticas mencionadas procedeu-se à classificação 

climática da área em que se insere o Projeto. 

 

5.3.1 Precipitação 

Para caracterizar o regime de precipitações é importante considerar tanto a precipitação 

média anual como a sua distribuição temporal ao longo das estações do ano, uma vez que na 

região, em que se insere o projeto, as precipitações encontram-se distribuídas de forma 

heterogénea. 
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Considerando as normais climatológicas da estação meteorológica de Vila Real, no período de 

1971 a 2000 a precipitação média anual registada foi de 1073,7 mm (Tabela 41). 

Na estação meteorológica de Vila Real foram registados anualmente, em média, 129,7 dias 

com uma quantidade de precipitação diária (RR) (09h às 09h UTC) igual ou superior a 0,1 mm, 

94,6 dias com uma RR igual ou superior a 1 mm e 37 dias com uma RR igual ou superior a 10 

mm, como se pode observar na Tabela 41. 

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro foram os meses em que ocorreu a maior 

quantidade de precipitação total mensal, com uma média de 174,6 mm, 144,1 mm e 158,7 

mm, respetivamente enquanto que os meses julho e agosto foram os meses onde se registou 

a quantidade de precipitação mais reduzida, ambos com uma média de 17,1 mm (Tabela 41). 

Tabela 41– Normais climatológicas de precipitação registadas na estação meteorológica de Vila Real 

no período de 1971 a 2000. 

Mês 
Precipitação 

média mensal 
(mm) 

Maior valor da 
quantidade de 
precipitação 
diária (mm) 

Precipitação média diária RR 
(número médio de dias) 

RR 
≥ 0.1mm 

RR 
≥ 1mm 

RR 
≥ 10mm 

janeiro 144,1 78,1 14,9 11,5 5,1 

fevereiro 158,7 80,0 14,1 11,1 5,8 

março 82,6 53,3 13,0 9,3 3,1 

abril 82,3 59,4 13,8 9,4 2,5 

maio 66,5 40,5 11,9 8,2 2,2 

junho 54,1 94,4 8,5 5,6 1,7 

julho 17,1 46,0 4,6 2,6 0,5 

agosto 17,1 46,5 4,0 2,5 0,5 

setembro 49,0 46,5 6,8 5,0 1,8 

outubro 116,9 84,9 12,7 9,5 4,1 

novembro 110,7 70,1 11,7 8,9 4,0 

dezembro 174,6 69,6 13,7 11,0 5,7 

Total anual 1073,7 769,3 129,7 94,6 37,0 

Quanto à precipitação média anual nas estações meteorológicas de Montalegre e de 

Chaves/Aeródromo, registaram-se valores de 1487 e 614,2 mm, respetivamente (Tabela 42). 
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Tabela 42 – Valores de precipitação média registados nas estações climatológicas de Montalegre e 

Chaves/Aeródromo (fonte ARH Norte, IP, 2012a e ARH Norte, IP, 2012b). 

Mês 
Precipitação média mensal (mm) 

Montalegre Chaves / Aeródromo 

janeiro 213,7 62,1 

fevereiro 219,7 65,6 

março 139,1 26,8 

abril 118,3 76,5 

maio 95,0 44,6 

junho 65,0 32,4 

julho 19,6 15,2 

agosto 19,1 19,5 

setembro 63,0 31,0 

outubro 144,6 54,7 

novembro 166,2 81,6 

dezembro 223,7 104,2 

Total anual 1487,0 614,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Evaporação 

Este parâmetro é caracterizado pelos valores médios mensais de evaporação de piche. Os 

valores médios anuais registados, no período 1961-1990, foram de 932,2 mm para a estação 

Figura 64 - Média da quantidade de precipitação total mensal registada na Estação 

Meteorológica de Vila Real no período de 1971 a 2000 (IPMA 2019). 
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meteorológica de Montalegre (ARH Norte, IP, 2012a) e de 1042,8 mm para a estação de 

Chaves/Aeródromo (ARH Norte, IP, 2012b). 

Para a estação de Montalegre, os valores mais baixos foram registados nos meses de 

novembro a fevereiro (valores entre 34,5 a 40,2 mm) e os valores mais elevados no período 

compreendido entre junho e agosto, com valores de evaporação entre os 106,6 e 144,9 mm 

(Tabela 43). No que se refere à estação de Chaves/Aeródromo, os valores mais baixos 

registados também se verificaram nos meses de novembro a fevereiro (33,8 a 46) e valores 

mais elevados nos meses de julho e agosto com 164,8 e 156, respetivamente (Tabela 43). 

Tabela 43– Valores de evaporação de piche média mensal nas estações climatológicas de Montalegre 

e Chaves/Aeródromo para os períodos 1961-1990 (fonte ARH Norte, IP, 2012a e ARH Norte, IP, 

2012b). 

Mês 
Evaporação de piche média mensal (mm) 

Montalegre Chaves / Aeródromo 

janeiro 36,3 31,1 

fevereiro 35,7 46,0 

março 63,3 78,6 

abril 67,4 80,8 

maio 89,4 101,9 

junho 106,6 123,9 

julho 148,8 164,8 

agosto 144,9 156,0 

setembro 112,0 128,1 

outubro 61,1 66,7 

novembro 40,2 33,8 

dezembro 34,5 31,1 

Total anual 932,2 1042,8 

 

Embora a taxa de evaporação média anual registada na estação meteorológica de Montalegre 

(932,2 mm) represente um valor inferior ao da precipitação média anual (1487 mm), observa-

se que os valores de evaporação registados nos meses de junho a setembro ultrapassam os 

valores de precipitação média mensal sendo estes os meses com maior necessidade de rega. 

Pelo contrário, na estação meteorológica de Chaves/Aeródromo os valores de evaporação 

(1042,8 mm) são superiores aos da precipitação média anual (614,2 mm). Os meses com uma 
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evaporação média superior à precipitação média registam-se em março e entre maio e 

setembro (Tabela 43). 

5.3.3 Humidade relativa média do ar 

Este parâmetro é caracterizado pelas normais climatológicas dos valores médios mensais da 

humidade relativa do ar às 9 horas. Para as estações de Montalegre e de Chaves/Aeródromo 

foi registado um valor médio anual de humidade relativa igual a 74% e 80%, respetivamente 

(Tabela 44). Os valores mínimos de humidade relativa média do ar, na estação meteorológica 

de Montalegre ocorrem nos meses de junho a setembro com valores no intervalo 

compreendido entre os 60% e 66% e valores máximos nos meses frios (novembro a fevereiro), 

com valores entre os 83 e 85% (ARH Norte, IP, 2012a) (Tabela 44). 

Com base nas normais climatológicas da região do Alto Tâmega, no período 1971-2000 a 

humidade relativa média anual às 9 horas é de 79%. A humidade relativa média do ar varia 

mensalmente entre os valores mais baixos de 60% registados em julho e agosto e os valores 

médios mais elevados registados em novembro e janeiro (87%) (Figura 65). 

 

Tabela 44 – Valores de humidade relativa média mensal nas estações climatológicas de Montalegre e 

Chaves/Aeródromo (fonte ARH Norte, IP, 2012a e ARH Norte, IP, 2012b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês 
Humidade relativa do ar média mensal às 9:00h (%) 

Montalegre Chaves / Aeródromo 

janeiro 85 92 

fevereiro 85 88 

março 77 81 

abril 73 79 

maio 71 72 

junho 65 69 

julho 60 65 

agosto 60 68 

setembro 66 74 

outubro 79 85 

novembro 83 90 

dezembro 85 91 

Total anual 74 80 
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5.3.4 Temperatura 

No que se refere ao regime térmico, as estações do ano encontram-se bem marcadas, e como 

seria expectável, no semestre seco os valores das temperaturas médias mensais, 

temperaturas máximas mensais e temperaturas mínimas mensais, são superiores aos do 

semestre húmido, sendo os valores máximos atingidos nos meses de julho e agosto e os 

valores mínimos entre dezembro e fevereiro. 

Para a região do Alto Tâmega, em que se insere a área de estudo, foram registados valores de 

temperatura média anual de 9,73 ºC, tendo o valor máximo da temperatura média sido 

registado nos meses de julho (17,72 ºC) e agosto (18,11 ºC) e os valores mínimos da 

temperatura média registados em janeiro (3,81 ºC). 

Considerando os valores da estação meteorológica de Vila Real, no período de 1971 a 2000, a 

temperatura média anual registada é de 13,3 ºC, atingindo um valor mais baixo de 5,8 ºC no 

mês de janeiro e um valor mais elevado no mês de julho, com 21,5 ºC. Para esta mesma 

estação meteorológica, a temperatura máxima anual é em média de 29,5 ºC, atingindo os 

valores mais elevados em julho (39,8 ºC em média) e os valores mais baixos em janeiro (17,8 

ºC em média). Quanto às temperaturas mínimas a média anual é de 8 ºC, com valores mais 

baixos registados em janeiro (2,1 ºC em média) e mais elevados registados em agosto (14,4 

ºC em média) ( 

Tabela 45). 
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Tabela 45 – Normais climatológicas de temperatura registadas na estação meteorológica de Vila Real 

no período de 1971 a 2000. 

Mês 

Média da 
temperatu
ra média 

diária 
(°C) 

Média da 
temperatura 

máxima 
diária 
(°C) 

Média da 
temperatura 

mínima 
diária (°C) 

Nº médio de dias com 
temperaturas extremas 

Máxima
s ≥ 30°C 

Máxima
s ≥ 25°C 

Mínimas 
≤ 0°C 

janeiro 5,8 17,8 2,1 0 0 9,6 

fevereiro 7,7 22,0 3,5 0 0 4,2 

março 9,5 26,1 4,6 0 0,2 2,0 

abril 11,3 28,1 6,2 0 0,5 0,5 

maio 14,1 32,2 8,5 0,7 5,2 0,1 

junho 18,6 37,5 12,2 5,2 16,8 0 

julho 21,5 39,8 14,4 13,1 24,5 0 

agosto 21,3 39,0 13,9 12,3 25,8 0 

setembro 19,4 38,3 12,7 7,1 17,8 0 

outubro 14,0 30,9 9,0 0,1 3,1 0 

novembr
o 

9,5 22,3 5,4 0 0 2,8 

dezembr
o 

7,0 19,5 3,5 0 0 6,3 

Total das 
médias 

13,3 29,5 8,0 3,2 7,8 2,1 

 

Observando numa escala local, os valores de temperatura média anual registados nas 

estações meteorológicas de Montalegre e Chaves/Aeródromo são de 9,9 ºC e 13,5 ºC, 

Figura 65 - Humidade relativa média anual registada na região do Alto Tâmega (normais 

climatológicas: Histórico simulado - 1971-2000, Estatística: Média 30 anos, Modelo Global: 

Ensemble; Modelo Regional: Ensemble). FONTE: Portal do clima (http://portaldoclima.pt). 
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respetivamente (Tabela 46). O mês com temperatura média mais elevada regista-se em julho, 

observando-se uma temperatura média de 17,6 ºC para a estação meteorológica de 

Montalegre e de 21, 9ºC para a estação de Chaves/Aeródromo. Para estas estações 

meteorológicas, a temperatura máxima anual é em média de 15,1 ºC para Montalegre e 21,8 

ºC para Chaves/Aeródromo, atingindo os valores mais elevados em julho e os valores mais 

baixos em janeiro. No que diz respeito a temperaturas mínimas, a média anual é de 5,3 ºC 

para estação meteorológica de Montalegre e 6,8 ºC para a estação de Chaves/Aeródromo 

(Tabela 46). 

Tabela 46 – Valores médios de temperatura média, mínima e máxima registadas nas estações 

meteorológicas de Montalegre e Chaves/Aeródromo. 

Mês 

Média da 
temperatura 
média diária 

(°C) 

Média da 
temperatura 

máxima diária 
(°C) 

Média da 
temperatura 

mínima diária 
(°C) 

Insolação 
(horas) 

M
o

n
ta

le
gr

e 

C
h

av
es

/ 
A

er
ó

d
ro

m
o

 

M
o

n
ta

le
gr

e 

C
h

av
es

/ 
A

er
ó

d
ro

m
o

 

M
o

n
ta

le
gr

e 

C
h

av
es

/ 
A

er
ó

d
ro

m
o

 

M
o

n
ta

le
gr

e 
janeiro 3,8 5,6 7,0 10,5 0,6 0,6 110,7 

fevereiro 4,2 7,6 7,6 13,4 0,9 1,9 116,1 

março 5,8 9,9 9,8 16,7 1,7 3,0 164,7 

abril 7,3 11,7 11,7 17,7 2,9 5,7 190,4 

maio 10,4 14,4 15,2 21,4 5,5 7,5 236,6 

junho 14,5 19,1 19,9 26,9 9,0 11,2 283,2 

julho 17,6 21,9 23,7 30,6 11,4 13,1 338,8 

agosto 17,3 21,3 23,6 30,2 11,0 12,4 322,9 

setembro 15,4 19,5 20,8 28,1 9,9 11,0 220,9 

outubro 10,9 14,2 15,1 20,8 6,7 7,7 164,9 

novembr
o 

6,6 9,9 10,0 15,0 3,2 4,9 118,3 

dezembr
o 

4,4 7,2 7,5 11,5 1,2 2,9 99,1 

Total das 
médias 

9,9 13,5 14,3 20,2 5,3 6,8 2366,8 

 

A variação espacial do clima na região, apresenta-se, por um lado, segundo uma orientação 

oeste-este, resultante da influência decrescente das massas de ar provenientes do oceano 
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para o interior; por outro lado, é o resultado da disposição do relevo, que permite a passagem 

ou permanência daquelas massas de ar, bem como das diferenças de altitude por ele 

introduzidas. Os contrastes climáticos existentes traduzem-se, grosso modo, pela existência 

de climas frios, embora sujeitos a uma certa moderação atlântica, nos lugares de altitude mais 

elevada, e de climas quentes, caracterizados por acentuadas amplitudes térmicas, nas 

depressões (CMM, 2005a). 

A zona onde se insere o projeto não está livre dos extremos térmicos que afetam o nosso 

território, resultantes de vagas de frio, devido à influência do ar frio ártico marítimo ou 

siberiano, e de calor, dada a influência do ar quente e seco tropical sariano (Martins, 2012). 

A análise dos dados permite observar que os valores de insolação na estação meteorológica 

de Montalegre vão aumentando de março a agosto atingindo o seu máximo nos meses de 

verão (julho e agosto com valores de insolação média de 338,8 e 322,9 horas, respetivamente) 

e acompanhando de perto o aumento das temperaturas. Em setembro, o número de horas 

de sol vai diminuindo até atingir o valor mínimo no inverno (dezembro a fevereiro com valores 

médios de insolação de apenas 99,1; 110,7 e 116,1 horas, respetivamente), correspondendo 

às temperaturas mais baixas. A insolação média anual registada para a zona é de 2366,8 horas 

(Tabela 46). 

5.3.5 Vento 

Os dados de vento das normais climatológicas para as estações de Montalegre e de 

Chaves/Aeródromo são referentes aos períodos 1961-1983 e 1981-1990, respetivamente 

(ARH Norte, IP, 2012a e ARH Norte, IP, 2012b). 

Na estação de Montalegre foi registado um valor médio anual de velocidade do vento igual a 

11,6 Km/h, apresentando a zona em que se enquadra a área de estudo velocidades de vento 

médias anuais de valores compreendidos entre os 9,2 e os 13,9 Km/h (ARH Norte, IP, 2012a) 

(Tabela 47). Na estação de Chaves/Aeródromo, o valor médio anual de velocidade do vento é 

marcadamente inferior ao observado em Montalegre, com um registo igual a 6,4 Km/h, 

oscilando entre velocidades de vento médias anuais de valores compreendidos entre os 6,1 e 

os 7,8 Km/h (ARH Norte, IP, 2012b) (Tabela 47). 
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Tabela 47 – Velocidade média do vento mensal nas estações climatológicas de Montalegre e 

Chaves/Aeródromo (fonte ARH Norte, IP, 2012a e ARH Norte, IP, 2012b). 

Mês 
Velocidade do vento média mensal (Km/h) 

Montalegre Chaves / Aeródromo 

janeiro 12,8 5,2 

fevereiro 13,7 6,4 

março 13,9 7,0 

abril 13,2 7,8 

maio 12,2 7,4 

junho 10,3 6,9 

julho 9,9 6,9 

agosto 9,8 6,6 

setembro 9,2 5,9 

outubro 9,9 5,5 

novembro 11,4 5,1 

dezembro 13,0 5,9 

Total anual 11,6 6,4 

Na estação de Montalegre, as velocidades médias mensais de maior valor registam-se para os 

rumos de Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte. Em termos de frequência, observa-se que os 

rumos de Norte, Oeste, Sudoeste, Sudeste e Este são os mais frequentes  (ARH Norte, IP, 

2012a) (Figura 66 e Figura 67). 

Na estação de Chaves, constata-se que os maiores valores de velocidade média mensal 

registam-se nos quadrantes de Noroeste e Sudoeste, com valor médio de velocidade superior 

no rumo Oeste. Em termos de frequência dominam o rumo de Nordeste, com alguma 

prevalência também dos rumos de Sudeste, Este e Sudoeste (ARH Norte, IP, 2012b). 

Figura 66 - Velocidade do vento média mensal e frequência, por rumo, registada na estação 

climatológica de Chaves/Aeródromo (FONTE: ARH Norte, IP, 2012b). 
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5.3.6 Classificação climática 

Para a classificação climática da região em que se enquadra o projeto “Romano” utilizou-se a 

classificação climática de Köppen, disponibilizada no Portal do Clima 

(http://portaldoclima.pt). De acordo com a classificação de Köppen, a região apresenta um 

clima do tipo Csb – clima temperado (mesotérmico) mediterrânico com verão seco e 

temperado e inverno chuvoso (Figura 68). 

O clima tipo C caracteriza-se por apresentar as estações de Verão e de Inverno bem definidas, 

com a temperatura média do ar dos 3 meses mais frios compreendida entre 0 ºC e 18 ºC e em 

que a temperatura média do mês mais quente é superior a 10 ºC; a estação seca ocorre no 

verão (Cs) e o verão é temperado, sendo a temperatura nos 4 meses mais quentes superior a 

10 ºC, mas no mês mais quente inferior a 22 ºC (Csb) (ARH Norte, IP, 2012a). 

Figura 67 - Velocidade do vento média mensal e frequência, por rumo, registada na estação 

climatológica de Montalegre (FONTE: ARH Norte, IP, 2012a). 
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Figura 68 - Classificação climática do Alto Tâmega, região em que se insere o Projeto “Romano” 

(legenda: 4 - BWh - Deserto quente; 6 - BSh - Estepe quente; 7 - BSk - Estepe fria; 8 - Csa - Temperado 

com verão seco e quente; 9 - Csb - Temperado com verão seco e temperado; 14 - Cfa- Temperado sem 

estação seca com verão quente; 15 - Cfa- Temperado sem estação seca com verão temperado; 16 - Cfc - 

Temperado sem estação seca com verão frio) 

FONTE: Portal do Clima (http://portaldoclima.pt). 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 281 

5.3.7 Alterações Climáticas 

As alterações climáticas são abordadas no presente estudo com base na identificação e 

previsão das Alterações climáticas a curto e médio prazo de modo a apresentar a 

vulnerabilidade do projeto a este fator. 

5.3.7.1 Modelos Climáticos 

Os modelos climáticos permitem simular a resposta do sistema climático a diferentes 

alterações naturais e/ou antropogénicas, possibilitando assim elaborar projeções do clima 

futuro para diferentes escalas temporais e espaciais. As projeções climáticas apresentadas 

neste estudo foram elaboradas com base no modelo global e regional Ensemble cujos 

resultados são disponibilizados no Portal do Clima (portaldoclima.pt). 

A elaboração de projeções climáticas pressupõe a utilização de cenários de emissões de GEE 

como dados de entrada (inputs) nos modelos climáticos, designados por Representative 

Concentration Pathways (RCPs) (IPCC, 2013). Estes cenários representam possíveis evoluções 

socioeconómicas e respetivas emissões de GEE. As projeções climáticas apresentadas neste 

estudo foram elaboradas com base em dois cenários, Tabela 48. 

Tabela 48 – Cenários de emissões globais utilizados na análise das projeções climáticas. 

Cenários 

RCP4.5 
Cenário de emissões globais a longo prazo de GEE que estabilizam o 

forçamento radioativo em 4,5 W/m2 (aproximandamente 540 ppm de CO2eq) 
no ano 2100 sem exceder esse valor. 

RCP8.5 

Cenário de emissões globais a longo prazo de GEE que estabilizam o 
forçamento radioativo em 8,5 W/m2 (aproximandamente 940 ppm de CO2eq) 

no ano 2100 sem exceder esse valor. Este cenário é considerado o cenário 
base caso não sejam definidos nenhuns objetivos de diminuição das emissões 

de GEE. 

 

Os dados simulados a partir dos modelos climáticos são geralmente representados 

recorrendo a grelhas com uma resolução espacial associada à capacidade de cada modelo em 

representar adequadamente os vários fenómenos atmosféricos e as massas terrestres e 

oceânicas. No modelo aplicado no presente estudo foi utilizado o domínio Eur11i (grelha de 

aproximadamente 12,5 km (0,11°)). 
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Os dados analisados correspondem à sub-região Alto Tâmega para o qual foram obtidos e 

analisados alguns indicadores climáticos, disponíveis no Portal do Clima (portaldoclima.pt) 

(Tabela 49). 

Tabela 49 – Indicadores climáticos utilizados na análise de projeções climáticas. 

Indicadores climáticos 

tasmax≥35 
ºC 

Número de dias com temperatura máxima do ar igual ou 
superior a 35 ºC 

 

tasmax≥30 
ºC 

Número de dias com temperatura máxima do ar igual ou 
superior a 30 ºC 

 

tasmax≥25 
ºC 

Número de dias com temperatura máxima do ar igual ou 
superior a 25 ºC 

Dias de 
verão 

tasmin≥20 ºC 
Número de dias com temperatura máxima do ar igual ou 

superior a 20 ºC 
Noites 

tropicais 

tasmin<7 ºC Número de dias com temperatura mínima do ar inferior a 7 ºC  

Tasmin≤0 ºC 
Número de dias com temperatura mínima do ar igual ou 

inferior a 0 ºC 

Dias 
com 

geada 

pr≥0.1 mm 
Número de dias com quantidade diária de precipitação igual 

ou superior a 0.1 mm 
Dias de 
chuva 

pr≥1 mm 
Número de dias com quantidade diária de precipitação igual 

ou superior a 1 mm 
 

pr≥10 mm 
Número de dias com quantidade diária de precipitação igual 

ou superior a 10 mm 
 

pr≥50 mm 
Número de dias com quantidade diária de precipitação igual 

ou superior a 50 mm 
 

Ondas de frio 

Número de dias em que a temperatura mínima do ar é 
inferior em 5 ºC ao valor médio das temperaturas mínimas 
diárias no período de referência (1961-1990), num período 

consecutivo mínimo de 6 dias 

 

Ondas de 
calor 

Número de dias em que a temperatura máxima do ar é 
superior a 5ºC ao valor médio das temperaturas mínimas 

diárias no período de referência (1961-1990), num período 
consecutivo mínimo de 6 dias 

 

De forma a identificar as potenciais variações projetadas entre o clima histórico e futuro, 

foram analisados os resultados dos modelos para períodos de trinta anos até 2070 (normais 

climáticas) e para o RCP4.5 e RCP8.5, ver Tabela 50. 
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Tabela 50 – Períodos estudados na análise das projeções climáticas. 

Período Designação 

1971-2000 Histórico 

2011-2040 Curto prazo 

2041-2070 Médio prazo 

 
 

5.3.7.2 Indicadores Climáticos 

5.3.7.2.1 Temperatura 

Na Tabela 51 são apresentados os resultados das projeções de temperatura, para ambos o 

cenários (RCP4.5 e RCP8.5) e para o modelo global e modelo regional Ensemble (dados 

disponíveis no Portal do Clima). 

O modelo prevê um aumento do número de dias de verão (tasmax≥25 ºC) de forma 

significativa (cerca de 46% de acréscimo no cenário mais desfavorável RCP8.5 para o período 

2041-2070). As ondas de calor também deverão sofrer um acréscimo muito acentuado para 

o período 2041-2070. O cenário mais favorável estudado, o RCP4.5, prevê aproximadamente 

a duplicação do número de dias de onda de calor para o período 2041-2070. As previsões 

relativas aos dias quentes (tasmax≥30 ºC) também prevê um aumento de 11 dias. 

Relativamente às noites tropicais (tasmin≥20 ºC) é previsto um aumento, que para o pior 

cenário (RCP8.5), poderá chegar a 5 noites por ano para o período 2041-2070. 

Os modelos prevêem uma diminuição muito expressiva das temperaturas inferiores a 7 ºC e 

0 ºC (dias de geada). As ondas de frio poderão passar a ter ocorrências residuais e os dias de 

geada uma redução de aproximadamente 50%, pelo pior cenário e para o período 2041-2070. 
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Tabela 51– Projeções de índices de temperatura, para ambos os cenários para o modelo global e 

modelo regional Ensemble. 

Período 

Histórico 
modelado 

RCP4.5 RCP8.5 

1970-
2000 

2011-
2040 

2041-
2070 

2011-
2040 

2041-
2070 

Nº dias onda de calor 5,7 9,1 12,1 9,6 13,8 

Nº de dias tasmax≥35 ºC 0,3 1,0 2,1 1,2 4,1 

Nº de dias tasmax≥30 ºC 8,2 13,3 19,5 14,9 26,9 

Nº de dias tasmax≥25 ºC 38,1 50,1 60,7 52,3 69,7 

Nº de dias tasmin≥20 ºC 0,5 1,5 2,9 1,7 5,1 

Nº de dias ondas de frio 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 

Nº de dias tasmin<7 ºC 79,1 65,3 60,1 64,0 51,7 

Nº de dias tasmin<0 ºC 47,6 37,2 31,9 36,3 24,5 

 
 
 

5.3.7.2.2 Precipitação 

Na Tabela 52 são apresentados os resultados das projeções de precipitação, para ambos os 

cenários (RCP4.5 e RCP8.5) e para o modelo global e modelo regional Ensemble. Para o 

modelo e para os cenários não se prevê uma variação expressiva do número de dias com 

precipitação superior a 50 mm. 

Relativamente ao número de dias de chuva por ano (pr ≥ 1 mm) é projetada uma diminuição 

gradual ao longo do tempo até 2070 (uma diminuição máxima de 15 dias). 

Tabela 52 – Projeções de precipitação, para ambos os cenários para o modelo global e modelo 

regional Ensemble. 

Período 

Histórico 
modelado 

RCP4.5 RCP8.5 

1970-2000 2011-2040 2041-2070 2011-2040 2041-2070 

Nº de dias pr≥50 mm 2,3 2,7 2,5 2,5 2,7 

Nº de dias pr≥20 mm 19,4 18,9 18,7 18,7 18,9 

Nº de dias pr≥10 mm 48,6 46,7 45,2 45,7 44,8 

Nº de dias pr≥1 mm 146,9 140,6 135,0 140,0 132,0 

 

As principais alterações climáticas projetadas para a região do Alto Tâmega, onde se insere o 

projeto “Romano” são apresentadas de forma resumida na Tabela 53. 
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Tabela 53 – Resumo das principais alterações climáticas na região do Alto Tâmega até 2070. 

Variável Índice climático Tendência 

Temperatura 

Temperaturas elevadas Aumento  

Ondas de calor Aumento  

Ondas de frio Diminuição  

Dias de geada Diminuição  

Precipitação 
Dias de chuva Diminuição  

Precipitação diária elevada ≥50 mm Manutenção ≈ 
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5.4 Geologia e Geomorfologia 

A identificação e caracterização da geologia e geomorfologia da área objeto de estudo 

baseou-se na consulta de elementos bibliográficos considerados relevantes, como a folha 06-

a (Montalegre) da carta geológica de Portugal (na escala de 1:50.000), o Atlas do Ambiente e 

os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Cávado e Douro. 

O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) tem efetuado, ao longo dos anos, 

investigação e desenvolvimento na área dos recursos geológicos, com vista a avaliar o 

potencial de Portugal dos recursos mineiros. 

A região do Barroso, apresenta um potencial de recursos mineiros, nomeadamente o estanho, 

tungsténio, quartzo, feldspato e lítio. 

Nos tempos modernos, numa perspetiva de consumo futuro, com um crescimento 

exponencial comprovado, apresenta-se o lítio. Portugal detém as maiores reservas de lítio da 

Europa, em particular no Alto Barroso. O lítio, é um elemento metálico constituinte de 

minerais como lepidolite, espodumena, petalite e ambligonite. Estes ocorrem de modo 

secundário nas estruturas filonianas de quartzo e feldspato, particularmente nas de tipologia 

aplitopegmatítica. Segundo os dados do LNEG, as reservas da Serra de Arga, Alto Barroso e 

Guarda são de grande dimensão e por isso as que têm maior potencial. 

 

5.4.1 Descrição geomorfológica 

5.4.1.1 Localização geográfica 

A área de concessão “Romano” localiza-se nos limites do concelho de Montalegre, em Trás-

os-Montes ocidental (Figura 69 e Figura 70) compreendendo a Folha 6-B de Chaves da Carta 

Geológica de Portugal à escala 1:50.000 (Teixeira et al., 1969), Folha 2 da Carta Geológica de 

Portugal à escala 1:200.000 (Pereira et al., 2006) e as folhas topográficas da Carta Militar de 

Portugal Continental M888 à escala 1:25.000, n.º 33 – Sarraquinhos (Montalegre) e n.º 46 – 

Boticas (CIGeoE - Centro de Informação Geoespacial do Exército). 

Do ponto de vista socioeconómico, a área de interesse insere-se na denominada região do 

Barroso, correspondente aos territórios circunscritos pelos municípios de Montalegre e 

Boticas. 
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Figura 70 - Mapa de localização do concelho de Montalegre no Centro-

Norte de Portugal Continental; Sistema de Referência ETRS89 – 

Portugal TM06 

Figura 69 - Mapa de localização da área de concessão “Romano” e 

respetivos blocos A e B no contexto do município de Montalegre; 

Sistema de Referência ETRS89 – Portugal TM06. 
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5.4.1.2 Enquadramento geomorfológico 

A região natural do Barroso é essencialmente uma zona de montanha de elevada altitude. 

Limitada a oeste pela serra do Gerês, com 1.434 m de altitude máxima, sendo esta uma das 

três mais altas de Portugal, estendendo-se por 30 km desde Espanha até ao Cávado e à 

província do Minho; a nordeste pela serra do Larouco, com 1.525 m de altitude, com cerca de 

10 km de extensão, marcada pelos miradouros com vistas panorâmicas sobre Portugal e 

Espanha; a sudoeste a serra da Cabreira, que atinge os 1.262 m e é uma das serras mais 

extensas do norte de Portugal; a sul pela serra das Alturas, também conhecida por serra do 

Barroso, com 1.279 m de altitude e uma extensão de 8 km; por fim, a menor das cinco 

principais serras da região Barrosã, a serra do Leiranco, com uma altitude de 1.156 m, que 

divide as bacias hidrográficas dos rios Beça e Terva. 

O Barroso é uma região abundante em nascentes de água, dividindo-se pelas duas bacias 

hidrográficas do Cávado e do Tâmega. 

O rio Cávado é o grande rio do planalto Barrosão, ocupando o segundo lugar na escala dos 

rios nacionais. Nasce na serra do Larouco, passa na Vila de Montalegre, atravessa o distrito de 

Braga em direção ao oceano Atlântico até Esposende, percorrendo uma extensão de 118 km. 

Ao rio Cávado acrescentam-se o rio Rabagão, o segundo rio do Barroso, o rio Beça e o rio 

Terva. 

Os principais rios presentes no território marcam de forma incontestável a orografia do alto 

e baixo Barroso, criando vales com uma orientação Sudoeste-Nordeste. A partir destes, 

desenvolvem-se sistemas montanhosos aproximadamente com a mesma orientação, com 

maior relevância na parte Norte e central da região do Barroso (Figura 71). 

Os dados altimétricos do concelho de Montalegre da Figura 71 foram obtidos com recurso a 

imagens NASA SRTM (Shuttle Radar Topography Mission 1 arc second via EarthExplorer do 

USGS – United States Geological Survey, 2014) com geração de curvas de nível com 

equidistâncias de 10 m. 
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No concelho de Montalegre, o intervalo de altitudes é extremamente alargado variando entre 

os 200 m ao nível do rio Cávado (em Cabril, no extremo ocidental da região sendo já integrante 

do Parque Nacional da Peneda-Gerês) e os 1.500 m do pico mais elevado da Serra do Gerês. 

Mais a leste, a sede do município na Vila de Montalegre, encontra-se a uma cota de 

aproximadamente 1.000 m. 

Como é percetível no mapa da Figura 71, por um lado, o setor do Gerês-Larouco é o que 

apresenta as maiores e menores altitudes considerando respetivamente os picos das serras 

homónimas e o vale escavado pelo rio Cávado. Por outro lado, o resto do concelho regista 

cotas mais homogéneas em torno dos 1.000-1.100 m de altitude, o que é também em parte 

imputável às relevantes albufeiras na região. 

Acrescenta-se ainda que as áreas correspondentes aos blocos A e B da concessão “Romano” 

registam valores de altimetria que oscilam entre os 750 e os 1.250 m. No mapa da Figura 72, 

respeitante ao bloco A, onde incidirão os principais trabalhos extrativos, o intervalo de cotas 

situa-se entre os 792 e os 1.005 m. No setor Centro-Norte da área respeitante ao Bloco A 

encontram-se as partes mais altas assinaladas na 41 a castanho, cinzento e bege (900-1.005 

m).  

 

Figura 71 - Mapa altimétrico do concelho de Montalegre; Sistema de Referência 

ETRS89 – Portugal TM06. 
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5.4.2 Enquadramento geológico 

Geologicamente, a região alvo de exploração mineira (“exploitation”) localiza-se na Zona da 

Galiza Trás-os-Montes (ZGTM) do orógeno Varisco Ibérico (Arenas, 1986; Farias et al., 1987; 

Ribeiro et al., 1990) (Figura 73), mais precisamente no seu bordo meridional, próximo do 

limite com a Zona Centro-Ibérica (ZCI). A ZGTM é cavalgante sobre os terrenos autóctones da 

ZCI, com os quais contacta a NE, a S e a W, e caracteriza-se pela sobreposição de unidades 

Figura 72 - Mapa topográfico do bloco A da concessão; Sistema de 

Referência ETRS89 – Portugal TM06. 
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estruturais com carácter alóctone e/ou parautóctone (mantos ou escamas), separadas por 

planos de carreamento (Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 2008). 

Com base em critérios estratigráficos, estruturais e metamórficos, é possível distinguir na 

ZGTM dois grandes domínios: 

1 – Domínio xistoso da ZGTM (parautóctone); 

2 – Domínio dos complexos alóctones. 

As litologias parautóctones que se encontram na base dos conjuntos carreados são agrupadas 

num importante conjunto denominando de Complexo de Mantos Parautóctones (CMP) 

(Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 2008; Rodrigues et al., 2013), que corresponde ao Domínio 

xistoso da ZGTM. Na ZGTM afloram rochas com idades compreendidas entre o 

Neoproterozóico e o Devónico. 

O CMP corresponde à unidade estrutural que regista o menor grau de aloctonia e encontra-

se tectono-estratigraficamente subdividido em dois importantes domínios (Rodrigues et al., 

2013): 

1 – Domínio Parautóctone Superior e; 

Figura 73 - Mapa geológico mostrando o zonamento do Maciço Ibérico do Orógeno Varisco (extraído e 

modificado de Pérez-Estaún et al. (2004). 
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2 – Domínio Parautóctone Inferior. 

Os blocos concessionados A e B (Figura 74) estão compreendidos num setor onde afloram 

sequências metassedimentares do Paleozóico Superior (Silúrico), intruídas por rochas 

graníticas de duas micas sin-tectónicos (e.g. granitos de Chaves e de Montalegre). 

No mapa da Figura 74, é possível observar três diferentes fácies tipicamente graníticas na 

região de Montalegre: (1) granitos de duas micas e (2) granitos biotíticos com plagioclase 

cálcica sin-orogénicos e; (3) granitos biotíticos tardi a pós-orogénicos. Adicionalmente, nas 

zonas Centro-Norte e Centro-Sul, destaca-se a ocorrência de intercalações de granitos e 

rochas gnaisso-migmatíticas. Quanto às sequências de derivação sedimentar, estas registam 

idades do Paleozóico Inferior a Médio (Silúrico-Devónico) que se caracterizam por duas 

unidades principais: (1) Filitos e metaquartzo-grauvaques e (2) Quartzitos xistóides e quartzo-

filitos (Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, 2010; Ribeiro e Bentos dos Santos, 

2010). 

 

Figura 74 - Mapa geológico simplificado do concelho de Montalegre mostrando a localização dos 
blocos A e B (extraído e modificado da Carta Geológica de Portugal, 1:1.000.000, LNEG, 2010; Ribeiro 

e Bento dos Santos, 2010). 
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Na Carta Geológica de Portugal à escala 1:200.000 (Folha 2; Pereira et al., 2006), as rochas 

metassedimentares aflorantes dentro dos limites da concessão (blocos A e B) são 

pertencentes a duas sequências distintas do Domínio Superior do CMP: (a) Formação Pelito-

Grauváquica (SPX) constituída por micaxistos com intercalações de quartzo-filitos, xistos 

negros, liditos e rochas calcossilicatadas e; (b) Formação de Quartzitos Superiores (SPQ), 

constituída por quartzo-filitos, micaxistos, xistos negros e quartzitos. O bloco A da concessão 

“Romano” insere-se na região ocupada por litologias xistentas de afinidade pelítico-

grauváquica (SPX) enquanto que o bloco B se encontra inserido numa área onde predomina a 

Formação SPQ. 

Na cartografia geológica à escala 1:50.000 (6-B Chaves; Teixeira, 1969), que serviu de base aos 

trabalhos de campo, os litótipos inseridos no bloco A foram designados por xistos 

metamórficos e grafitosos ao passo que a sequência predominante do bloco B era referente 

a xistos predominantemente andaluzíticos com algumas intercalações de filões de quartzo 

(Carta 4.4.1 – Carta geológica e Figura 75). 

Figura 75 - Extrato da Carta geológica de Portugal 6-B, na escala 1/50000. 
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5.4.3 Histórico mineiro da área de concessão 

A área afeta ao presente projeto ocorre associada ao Couto Mineiro do Beça que foi um dos 

principais complexos mineiros existentes no Noroeste Transmontano. Localizado na Zona da 

Galiza Média e Trás-os-Montes, compreende uma faixa de metassedimentos do Silúrico e do 

Devónico, enquadrados pelos maciços graníticos de Montalegre e Chaves. Esta sequência está 

englobada no Domínio Parautóctone. Apesar da importância do couto mineiro referido, não 

existem muitas publicações relacionadas com este jazigo. No entanto, está reconhecido que 

na área envolvente ao Couto Mineiro do Beça potencialmente ocorrem pegmatitos do tipo 

LCT (Lítio, Césio, Tântalo) com interesse económico. Cotelo Neiva (1944) refere a natureza 

filoniana do jazigo, com numerosos filões de pegmatito granítico, registando possanças de 

alguns centímetros a 35 centímetros, com direção geral NO-SE (concordantes com os planos 

de xistosidade do xisto encaixante) e inclinação geral NE, sendo por vezes de 40º 

relativamente à vertical. Realça também a existência de filões perpendiculares a estes últimos, 

ricos em cassiterite, sendo que a região metalífera mais rica é a que se encontra próxima da 

mancha granítica. No mesmo documento encontram-se ainda estudos sobre: as rochas 

eruptivas vizinhas; as rochas encaixantes e o greisen do Beça; e sobre o pegmatito granítico e 

respetiva paragénese, destacando-se a presença, essencialmente, de quartzo e feldspato 

potássico, tendo como minerais acessórios, entre outros, a volframite e a cassiterite.  

Parte da área que atualmente está integrada na concessão “Romano” foi no passado foi alvo 

de exploração de estanho sob a forma de cassiterite (SnO2), e outros metais, mas em menor 

quantidade, como nióbio e tântalo a partir de concentrados de columbo-tantalites - coltan, 

(Fe, Mn) (Ta, Nb)2O6. No antigo Couto Mineiro de Beça, foram deixadas para trás várias 

cavidades/depressões topográficas que estão atualmente expostas e a que se associam 

reconhecidas frentes de escavação (Figura 76). 

Foram consultados documentos no Arquivo Distrital da Delegação Norte da DGEG (Direção 

Geral de Energia e Geologia) na cidade do Porto, em que se destaca, o plano de lavra contendo 

a descrição do método de exploração mineira e os respetivos mapas de galerias de extração 

para o período previsto de atividade das concessões de exploração de cassiterite e nióbio-

tantalatos. 
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Figura 76 - Mapa das frentes de escavação de trabalhos mineiros antigos. 

Os trabalhos extrativos que tiveram lugar no antigo Couto Mineiro de Beça estão associados 

a um plano de lavra datado de 1947 reportando atividades desde o final da 1ª Guerra Mundial 

até ao ano de 1926 e até outros que remontam ao tempo da ocupação do Império Romano 

na Península Ibérica. O plano de lavra explana na sua totalidade a localização geográfica, vias 
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de comunicação, cartografia geológica, formas de transporte dos minérios ao longo das 

galerias subterrâneas até à superfície, a ventilação e iluminação etc. 

Os relatórios produzidos no âmbito do Couto Mineiro de Beça mencionam a existência de uma 

galeria à cota de 900 m e que, em trabalhos futuros, quando fosse atingida essa profundidade, 

os trabalhos subterrâneos seguiriam até 200 m abaixo, ou seja, até à cota de 700 m. Contudo, 

não existe uma confirmação efetiva da consumação dessa lavra em toda a documentação 

consultada, sendo sugestivo que, foi tida como uma mera intenção que não se veio a 

concretizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conhece-se a existência de antigas galerias na atual área da concessão “Romano” conforme é 

possível verificar nas Figura 77, Figura 78 e Figura 79 . As galerias, tanto transversais como 

longitudinais relativamente aos principais corpos filonianos, apresentam um formato 

trapezoidal com 1,80m de base e altura. Já as duas chaminés referidas exibem um formato 

retangular de 1,00 x 0,90 m. Uma serviria os propósitos de circulação de trabalhadores e a 

outra para circulação de material desagregado. 

 

Figura 77 - Exemplos dos documentos consultados no Arquivo Distrital da DGEG. 
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Figura 78 - Entrada de galeria antiga situada na concessão “Romano”.  

O poço, com uma secção retangular de 4,00 x 2,00 m, encontrava-se dividido em três partes 

em que uma primeira parte, a jaula, ocupava a maior dimensão com 2,00 x 1,90m, seguindo-

se a segunda parte com 2,00 x 1,00 m onde serviria para a instalação de escadas de acesso e 

tubarias de ventilação e esgotos. A terceira e última parte servia única e exclusivamente para 

a circulação do contrapeso da jaula e tinha aproximadamente 2,00 x 0,40 m. Esta 

infraestrutura foi realizada com um simples cavalete de madeira e um pequeno guincho com 

o objetivo de operar em terreno firme deixando sempre maciços de proteção para segurança. 

No mapa abaixo, apresentam-se as galerias e acessos que constam na DGEG na forma de 

mapas elaborados à mão, cartografados num sistema de referência agora obsoleto 

denominado de Bessel-Bonne, Datum Lisboa. Foram então convertidos para o sistema atual 

ETRS89-PT/TM06 e redesenhadas todas as estruturas existentes nos mapas consultados de 

modo a direcionar e tirar melhor proveito da campanha de prospeção geofísica prevista para 

2020, que contribuirá em muito para o detalhe de conhecimento sobre a efetiva localização 

dessas mesmas cavidades e galerias. 
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Figura 79 - Mapa de antigas galerias e acessos na concessão "Romano". Sistema de coordenadas: PT-

TM06-ETRS89. 

 

5.4.4 Jazigo aplitopegmatítico “Romano” 

Na área correspondente ao bloco A da concessão “Romano”, os xistos metamórficos, 

referidos na cartografia 1:50.000, são intruídos por importantes corpos de natureza 

aplitopegmatítica que ocorrem sob a forma de enxames de diques ou filões. Nestes, estão 
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contidas importantes ocorrências anómalas de minerais-minério que albergam elementos 

químicos de elevado valor (petalite – lítio; cassiterite – estanho; columbo-tantalite – nióbio e 

tântalo) e ainda minerais industriais como os feldspatos sódicos e potássicos. 

Os campos aplitopegmatíticos de importância económica no norte de Portugal (e.g. regiões 

do Barroso e da Serra do Alvão) encontram-se dominantemente encaixados em rochas 

metassedimentares de idade ordovícico-silúrica com metamorfismo de grau intermédio a 

baixo, pertencentes respetivamente à ZGTM e à ZCI, e espacialmente associados a granitos 

de duas micas peraluminosos (Noronha et al., 2013). A grande maioria dos filões que a 

Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., tenciona brevemente explorar (sinónimo de 

“exploitation” e “exploration”) na área concessionada, correspondem aos de tipo 

aplitopegmatítico de maior possança, heterogéneos e que constituem enxames de variados 

tamanhos mineralizados com espodumena e petalite (Noronha et al., 2013). 

A complexidade das rochas aplitopegmatíticas é muito variável. As mais comuns apresentam 

uma associação mineralógica muito simples, semelhante a uma rocha de composição 

granítica, composta por quartzo, feldspatos e micas, enquanto que outras são deveras 

complexas, dispostas em sequências zonadas e com paragéneses muito heterogéneas (Moura 

e Velho, 2012). Como é referido em Noronha et al. (2013), estes filões com elementos raros 

(marcados a azul na Figura 80), pertencem à família de pegmatitos LCT (Li – lítio, Cs – césio, 

Ta – tântalo) do tipo complexo e subtipo petalite de acordo com o sistema de classificação de 

Černý (1991) e Černý e Ercit (2005) dado que a espodumena é rara ou mesmo ausente. 

A investigação em curso que incide sobre a génese e classificação dos pegmatitos já teve o 

seu início no séc. XIX. Alguns dos pioneiros nestas matérias favoreceram uma origem 

inteiramente ígnea ou magmática enquanto que outros realçaram exclusivamente o 

hidrotermalismo, culminando na hipótese, defendida por muitos, de uma complexa 

conjugação de ambos os processos. Nos últimos anos, é consensual a importância destas 

rochas como fontes de metais raros, mas a sua génese continua algo controversa. De uma 

forma simples, existem atualmente duas (2) perspetivas sobre o assunto relativo à 

petrogénese de pegmatitos mineralizados em lítio e outros elementos de interesse 

económico: (1) cristalização fracionada intensa e contínua de um magma granítico à escala 

de um plutão e; (2) processos de anatexia com baixas taxas de fusão de rochas crustais na 

presença de fluidos (Shaw et al., 2016). Estas duas correntes representam ideias opostas, 
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sendo que, na prática, é possível admitir que os pegmatitos possam ser originados pela 

combinação da fusão crustal e da subsequente cristalização fracionada, alicerçada pela 

cristalização de fluidos pós-magmáticos ou da ação metassomática de fluidos residuais. 

A distribuição do elemento lítio – Li nas rochas magmáticas é controlada parcialmente pela 

razão (MgO + FeO) / Li2O (Moura e Velho, 2012). Nos primeiros estádios de cristalização 

magmática, esta razão é muito elevada e como os elementos magnésio – Mg e ferro – Fe 

tendem a ocupar preferencialmente a estrutura dos minerais ferromagnesianos, o Li, mais 

incompatível, vai-se concentrando progressivamente no magma residual mais evoluído e 

félsico (Moura e Velho, 2012). Com efeito, a incorporação de Li na estrutura de vários silicatos 

ocorre nas fases mais tardias da diferenciação de líquidos magmáticos (e.g. cristalização 

fracionada). 

O trabalho pioneiro sobre os filões aplitopegmatíticos mineralizados em lítio – Li e estanho – 

Sn da região do Barroso-Alvão deve-se a Noronha (1987). Anteriormente, já tinham sido 

reportadas ocorrências de minerais de lítio, mais concretamente espodumena, na região do 

Minho, em Gelfa, concelho de Vila Praia de Âncora no distrito de Viana do Castelo por Torre 

de Assunção (1954). Desde então, vários trabalhos de índole académica foram realizados com 

o objetivo de caracterizar os processos responsáveis pela sua ocorrência, génese e instalação, 

dos quais se destacam Charoy et al. (1992), Lima (2000), Charoy et al. (2001), Lima et al. 

(2003), Noronha e Lima (2006), Martins (2009), Lima et al. (2010), Martins e Lima (2011), 

Noronha et al. (2013), Gomes Dias (2016) e Lopes Dias (2016). 

De acordo com Martins e Lima (2011), os filões aplitopegmatíticos que intruem os 

metassedimentos do CMP foram subdivididos em 4 grupos ou tipos distintos: 

1 – Estéreis; 

2 – Espoduménicos; 

3 – Petalíticos; 

4 – Lepidolíticos. 
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Na área concessionada do bloco A (Figura 81) ocorrem os filões petalíticos ou os mais ricos 

em petalite (minério de lítio – Li) e em cassiterite (minério de estanho – Sn) em proporções 

que são, de grosso modo, similares às descritas por Lima et al. (2003), Noronha e Lima (2006), 

Figura 80 - Mapa geológico simplificado da área de concessão inicial 2012 mostrando a 

localização dos blocos A e B. 
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Martins (2009), Lima et al. (2010), Martins e Lima (2011), Noronha et al. (2013) e Silva et al. 

(2018). É importante salientar que as regiões modalmente mais relevantes em petalite são 

texturalmente mais grosseiras (granítico-pegmatíticas) que as restantes, ligeiramente mais 

ricas em cassiterite (aplíticas revelando texturas sacaroidais e até caulinizadas / com 

caulinite). 

Figura 81 - Mapa geológico do bloco A da concessão “Romano”. 
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O principal minério de lítio – Li na concessão “Romano” é efetivamente a petalite, que 

corresponde a um tectossilicato de fórmula geral LiAlSi4O10 com um conteúdo teórico de 

78,4% em SiO2, 16,7% em Al2O3 e 4,9% em Li2O (cf. Klein e Hurlbut, 1998). 

Estruturalmente, os micaxistos com andaluzite e quartzo-filitos, que constituem as litologias 

encaixantes no bloco A da concessão “Romano” estão quase sempre muito deformados e 

registam os fortes efeitos da última fase de deformação Varisca (D3), que praticamente 

obliterou os dois (2) anteriores episódios (D1 e D2), observáveis apenas petrograficamente. De 

acordo com Noronha e Lima (2006), os filões aplitopegmatíticos LCT na região do Barroso-

Alvão estão instalados em planos relacionados com a fase D3, com orientações de N130ºE e 

N-S a N10ºE (Figura 81). 

Os aplitopegmatitos LCT mineralizados em Li, no contexto da concessão “Romano” (bloco A), 

são efetivamente leucocratas (de cor clara) e encontram-se dispostos em enxames ou 

aglomerados de filões alojados em rochas encaixantes de natureza metassedimentar do 

Silúrico (micaxistos andaluzíticos) e que se distinguem claramente dos restantes litótipos LCT 

pela sua coloração bem mais escura, elevada xistosidade e deformação (Figura 82). 

 

Figura 82 - Contraste litológico entre as rochas LCT de cor clara e os micaxistos encaixantes mais 
escuros; coordenadas ETRS89 – PTTM06 (Afl. MIP13;  x= 33000; y= 231067). 
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Macroscopicamente, nas litologias LCT, são percetíveis dois (2) grupos texturais e 

mineralógicos distintos: 

(1) Texturas ígneas grosseiras que se caracterizam pela ocorrência de minerais com dimensões 

consideráveis (superiores a 1cm), variando de branco sujo a bege, identificados como 

feldspatos (plagioclases e feldspatos alcalinos) ou petalite, frequentemente acompanhados 

de finos agregados de quartzo branco, moscovites que se destacam pelo brilho e minerais 

escuros que se presumem ser cassiterites. Adicionalmente, ressalta-se a presença de algumas 

manchas de alteração hidrotermal constituídas por minerais de cor verde, amarela e com tons 

arroxeados e rosados. 

(2) Texturas aplíticas frequentemente caulinizadas dada a matriz de aspeto sacaroidal, muito 

fina e de fácil desagregação, de onde se destacam essencialmente os feldspatos, argilas 

neoformadas (e.g. caulinite) e a cassiterite. 

Estes dois (2) grupos texturais ocorrem, segundo as amostras colhidas ao longo do período de 

prospeção e pesquisa “SEPEDA” (2012-2017), quer intercalados em bandas, quer fortemente 

interpenetrados ou misturados (Figura 83). 

 

Figura 83 - Exemplo de testemunhos provenientes dos setores aplitopegmatíticos fortemente 
mineralizados em petalite (sondagens LRS02; LRS03 e; LRS05) 
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Microscopicamente, as rochas LCT de interesse económico revelam texturas tipicamente 

magmáticas e são essencialmente constituídas pelas seguintes fases minerais principais: 

albite (feldspato/plagioclase sódica), petalite, quartzo, ortóclase (feldspato potássico) e 

moscovite. Como minerais acessórios mais comuns, destaca-se a presença de montebrasite 

(fosfato de lítio) e apatite (fosfato de cálcio), dos metálicos cassiterite e columbo-tantalite 

(minérios de estanho – Sn e nióbio-tântalo – Nb-Ta respetivamente) e ainda espodumena, 

eucriptite, biotite e cookeíte (silicatos de lítio). Em termos modais, a albite, a petalite e o 

quartzo são as fases mais relevantes nestas rochas embora em algumas secções a petalite 

efetivamente predomine sobre as restantes.  

A cerca de meia centena de lâminas delgadas polidas provenientes de várias profundidades 

foram confecionadas nos Laboratórios de Petrologia da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD) e Sala de Preparação de Lâminas Delgadas da Universidade de Aveiro (UA). 

Para efeitos de descrição petrográfica usou-se o microscópio petrográfico (Olympus BX50) do 

Laboratório de Petrologia e Mineralogia do Departamento de Geociências da UA que está 

equipado com máquina fotográfica com alta resolução. Selecionaram-se oito (8) lâminas para 

a obtenção de dados de química mineral recorrendo a microssonda eletrónica (CAMECA SX-

100), instalada nos Serviços Técnicos e Científicos da Universidade de Oviedo (Astúrias, 

Espanha). 

A microssonda CAMECA SX-100 encontra-se equipada com cinco espectrómetros de dispersão 

de comprimento de onda (WDS) e um espectrómetro de dispersão de energia (EDS). Acoplado 

à microssonda, existe um Microscópio Eletrónico de Varrimento, equipado com detetores de 

BSE e ABS para aquisição de imagens de eletrões retrodifundidos e absorvidos, o que permite 

selecionar pontos, usando microscopia ótica de transmissão e de reflexão, num circuito 

fechado de televisão. As determinações foram realizadas sob uma corrente de emissão de 

15nÅ, um potencial de aceleração de 15kV e um diâmetro de feixe eletrónico de 2µ. Os dados 

obtidos foram corrigidos automaticamente pelo método ZAF e calibrados em função dos 

padrões, após as contagens. 
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Figura 84 - Textura típica das secções maioritariamente 
ocupadas por petalite (Pet). 

 

Figura 85 - Mesmo aspeto da figura anterior. 

 

Figura 86 - Agregado de cristais de petalite mais 
grosseiros. 

 

Figura 87 - Mesmo aspeto da figura anterior. 

 

Figura 88 - Cristal de cassiterite (Cst) isolado matriz 
quartzo-feldspática (Qz-Plg-Kfs). 

 

Figura 89 - Grão de montebrasite igualmente disperso 
na matriz leucocrática (Qz-Plg). 
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Relativamente às análises de química mineral obtidas, estas incidiram principalmente nas 

principais fases minerais presentes e já petrograficamente discriminadas (plagioclase – Plg; 

feldspato potássico – Kfs; petalite – Pet) bem como em minerais considerados para já como 

acessórios (montebrasite – Mbr e eucriptite – Ecr). A média dos resultados analíticos 

adquiridos para cada umas destas fases encontram-se descritas na Tabela 54. 

Destaca-se a fase modalmente relevante que contém lítio – Li na sua estrutura cristalina, ou 

seja, a petalite. Como já foi referido anteriormente, as observações petrográficas revelaram 

os elevados volumes de petalite (LiAlSi4O10) comparativamente aos restantes constituintes 

minerais dos aplitopegmatitos LCT (Figura 84, Figura 85, Figura 86, Figura 87, Figura 88 e 

Figura 89). É importante ainda mencionar a ocorrência muito pontual (~0,01-0,10%) de outros 

minerais que foram detetados na microssonda eletrónica (EPMA – “Electron Probe 

MicroAnalysis”) e que não apresentam qualquer relevância económica no jazigo “Romano”: 

(i) o sulfureto esfalerite (Zn,Fe)S; (ii) goyazite SrAl3(PO4)2(OH)5.H2O; fosfato de estrôncio 

hidratado e; (iii) o zeólito bikitaite (Li2(Al2Si4O12).2H2O; aluminossilicato de lítio hidratado; este 

último mineral nunca foi antes documentado na região do Barroso e Serra do Alvão por todos 

os autores anteriormente citados. 

Tabela 54 - Média dos resultados analíticos EPMA - “Electron Probe MicroAnalysis” das principais 

fases minerais presentes no jazigo “Romano (vol. %) 

 Plg Kfs Pet Mbr Ecr 

SiO2 68,35 64,03 78,67 0,04 47,60 

TiO2 0,01 0,00 0,01 0,24 0,02 

Al2O3 19,66 17,94 16,58 35,34 38,62 

FeO 0,02 0,00 0,01 0,02 0,49 

MnO 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 

MgO 0,01 0,00 0,01 0,01 0,13 

CaO 0,06 0,00 0,01 0,01 0,18 

Na2O 11,08 0,27 0,02 0,00 0,08 

K2O 0,09 15,90 0,01 0,00 0,07 

P2O5 0,17 0,20 0,01 53,93 0,14 

Cr2O3 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

BaO 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 
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 Plg Kfs Pet Mbr Ecr 

NiO 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 

Rb2O 0,13 0,55 0,16 0,01 0,11 

SrO 0,05 0,02 0,04 0,02 0,06 

Nb2O3 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

SnO2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

F 0,05 0,03 0,06 1,43 0,02 

Ta2O5 0,00 0,05 0,05 0,02 0,00 

Total 99,71 99,06 95,68 91,14 87,61 

Li2O1   4,32 9,86 12,39 

1Calculado a partir da seguinte fórmula: 100-total = %Li2O 

A média de teores em Li2O nas petalites analisadas na microssonda é de 4,32%, valor esse, por 

um lado, ligeiramente afastado do valor teórico de 4,89% (cf. Klein e Hurlbut, 1998) mas por 

outro, valor muito aproximado da composição química de concentrados petalíticos de 

carácter comercial para a indústria cerâmica (“technical grade” – 4,5% Li2O) e dentro do 

intervalo 4,0 – 4,5% Li2O “chemical grade” i.e. para conversão em compostos de lítio “battery 

grade” (e.g. hidróxido de lítio mono-hidratado – LiOH.H2O). As microanálises EPMA 

confirmaram outras evidências testemunhadas através da petrografia, pelo que se obtiveram 

igualmente resultados conclusivos para a montebrasite (fosfato de lítio de ocorrência comum 

em aplitopegmatitos LCT; LiAl(PO4)(OH,F) (Figura 89) e eucriptite (mineral secundário 

resultante da alteração da petalite; LiAlSiO4). 

Conclui-se que o principal minério de lítio no jazigo “Romano” (petalite) foi claramente 

detetado nestas análises e que os seus conteúdos em Li2O são bastante plausíveis e 

importantes tendo em consideração os parcos resultados de química mineral de alguns dos 

trabalhos académicos desenvolvidos na região do Barroso-Alvão (e.g. Lima, 2000; Charoy et 

al., 2001; Lima et al., 2010; Martins e Lima, 2011). 

A Tabela 55 mostra três (3) análises geoquímicas por ICP-AES (espetrometria de emissão 

atómica por plasma acoplado indutivamente) e ICP-MS (espetrometria de massa por plasma 

acoplado indutivamente) representativas do recurso a explorar, das quais uma (1) é 

representativa de rocha alterada ou mais oxidada que de grosso modo exibe texturas mais 
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aplíticas e que normalmente ocorre nas áreas mais superficiais enquanto que as restantes 

duas (2) amostras do jazigo “Romano” são relativas às áreas mais frescas e menos superficiais 

não sendo abrangidas pelo manto de alteração/meteorização/oxidação. As rochas frescas 

amostradas e analisadas rondam os 200kg enquanto que a alterada ronda os 20kg e daí se 

poder assumir uma considerável representatividade do depósito mineral “Romano”. 

Amostras estas que foram submetidas para a execução de ensaios de processamento mineral 

e de metalurgia em Centros de Pesquisa Privados, os quais estão abrangidos por acordos de 

confidencialidade com a Lusorecursos. 

Os dados que constam na Tabela 55 revelam concentrações em óxido de lítio (Li2O) entre 0,95 

e 0,99% em amostras frescas LCT, enquanto que na alterada ou oxidada, o valor é muito baixo 

(0,06%), sendo sugestivo que, a partir destes dados, os teores de lítio – Li nas regiões mais 

mineralizadas em petalite rondarão em média o intervalo compreendido entre os 0,8 e 1,2% 

de Li2O. 

Tabela 55 - Análises químicas em dois (2) Centros de Pesquisa Privados do recurso a explorar 
(aplitopegmatitos LCT). 

Elemento Unidade 
Lab. 1 Lab. 2 

Fresca Fresca Alterada 

SiO2 % 74,5 74,0 69,7 

Li2O % 0,99 0,95 0,06 

BeO % 0,03 - - 

B2O3 % 0,07 - - 

Na2O % 4,35 4,09 3,28 

MgO % 0,03 <0,01 0,05 

Al2O3 % 14,66 15,7 17,6 

P2O5 % 0,48 0,3 0,53 

K2O % 2,52 3,8 5,38 

CaO % 0,29 0,12 0,40 

TiO2 % 0,01 0,01 0,01 

Cr2O3 % 0,01 - - 

MnO % 0,05 0,06 0,02 

Fe2O3 % 0,63 0,17 0,60 
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Elemento Unidade 
Lab. 1 Lab. 2 

Fresca Fresca Alterada 

BaO % - <0,01 <0,01 

PbO % - <0,01 <0,01 

SO3 % - <0,01 <0,01 

Cu % - - - 

Zn % 0,01 - - 

As  % - - - 

Sr % - - - 

Zr % 0,01 0,01 0,01 

Sn  % 0,05 - - 

C % 0,03 - - 

LOI % 0,79 0,6 2,2 

Nb  Ppm 34 - - 

Ta Ppm 12 - - 

Rb Ppm - 885 1115 

 

Em relação aos resultados referentes aos óxidos de sódio – Na2O e potássio – K2O, estes são 

sustentados pela abundante presença de feldspatos sódicos e potássicos, ou seja, albite e 

ortóclase. Na rocha alterada, os valores de óxido de potássio – K2O e de alumínio – Al2O3 são 

consideravelmente superiores às amostras frescas, sendo admissível que o feldspato alcalino 

e seus produtos de meteorização sejam efetivamente mais abundantes nas regiões mais 

oxidadas ou até mais aplíticas texturalmente. 
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Figura 90 - Fotografias de parte das amostras analisadas nos Centros de Pesquisa Privados: à 
esquerda a rocha fresca e à direita a rocha oxidada/alterada. 

 

Realça-se também a reduzida abundância dos teores de óxido de ferro – Fe2O3 (~0,6%) e óxido 

de fósforo – P2O5 (~0,5%), que estão documentados como possíveis elementos penalizadores 

no processamento mineral ou mineralurgia dos aplitopegmatitos LCT que visam a 

concentração de petalite. Paralelamente, o que estes dados também nos indicam é que o 

fosfato litinífero ambligonite-montebrasite e os restantes fosfatos (a maioria sob a forma de 

apatite) não são de todo abundantes comparativamente aos aluminossilicatos de lítio. Desse 

modo, é completamente plausível supor que a maioria do elemento lítio – Li, que aqui se 

representa sob forma de óxido, se encontra na fase petalítica de acordo com a análise modal 

conhecida (cerca de 20% do total das litologias pegmatíticas contrariamente aos restantes 

aluminossilicatos identificados como espodumena, eucriptite, cookeíte e bikitaite, que 

respondem apenas por uns parcos 0,5%). 

As concentrações de zinco – Zn (0,01% = 100ppm) deverão com toda a certeza estar 

associadas à residual ocorrência de esfalerite/blenda. É também possível verificar na Tabela 

55 que as análises não revelaram a presença ou estão abaixo do limite de deteção de arsénio 

– Ar, cobre – Cu e chumbo – Pb, elementos que normalmente estão associados ao enxofre – 

S, que por sua vez, sob a forma de SO3 não foi detetado ou é inferior a 0,01%. Relativamente 

ao estanho – Sn, elemento de interesse económico, os teores médios são de 0,05%, ou seja 

500 ppm ou 500 g por tonelada. Está presente na cassiterite que foi intensamente explorada 

durante cerca de 20 anos no passado séc. XX no denominado Antigo Couto Mineiro do Beça, 

que albergava o filão “Romano”, o mesmo que deu o nome à concessão da Lusorecursos, 

situado nas freguesias de Morgade (Montalegre) e Beça (Boticas). Neste antigo Couto 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 312 

Mineiro, também se exploraram columbo-tantalites, mas em menor escala e conforme é 

perfeitamente percetível na Tabela 55, os valores de nióbio – Nb e tântalo – Ta são de todo 

reduzidos, logo esta fase mineral é pouco abundante no jazigo “Romano”. 

Por fim, relativamente ao valor de LOI (“Loss On Ignition”), que significa “perda ao rubro”, 

existe uma discrepância clara entre as análises de rocha fresca e a rocha alterada, muito 

provavelmente devido ao facto de na rocha alterada poderem estar presentes minerais 

resultantes de alteração meteórica (e.g. caulinite após hidrólise de feldspatos). Estes minerais, 

habitualmente designados como minerais argilosos (e.g. caulinite, ilite, montmorilonite), 

integram na sua estrutura cristalina quantidades significativas de água – H2O e uma 

determinada amostra que os contém, ao ser exposta a altas temperaturas liberta sob forma 

gasosa componentes voláteis que servem para aferir o parâmetro LOI. Os minerais que se 

encontram na associação mineralógica do recurso aplitopegmatítico LCT a explorar e que 

poderão efetivamente ser responsáveis pelos valores apresentados do parâmetro LOI são a 

moscovite, biotite, cookeíte e os minerais de argila caulinite e montmorilonite. Apenas a título 

de exemplo, a cookeíte, uma mica resultante da alteração de outras fases litiníferas, incorpora 

na sua estrutura cristalina cerca de 14% de H2O. 

De testemunhos provenientes de sondagens mecânicas diamantadas (“Diamond Drilling”) e 

de materiais trazidos por circulação inversa (“Reverse Circulation”; maioria), foram 

amostrados os segmentos com fortes suspeitas da ocorrência de mineralizações de lítio – Li 

com o objetivo de se obterem dados geoquímicos de rocha-total significativos. As análises 

foram encomendadas e realizadas em laboratórios certificados (e.g. Laboratório de 

Geoquímica ALS – Australian Laboratory Services), usando as técnicas analíticas de ICP-MS e 

ICP-AES. 

Em termos geoquímicos, foram obtidas 2614 análises químicas de rocha-total ao longo do 

tempo em que decorreu a prospeção “SEPEDA” dos elementos maiores SiO2, Al2O3, Fe2O3T, 

K2O, Na2O, Li2O e traço Cs, Ta, Sn, Be e Rb durante um período de cinco (5) anos compreendido 

entre dezembro de 2012 e 2017 sendo que a grande maioria corresponde a litologias 

aplitopegmatíticas. Já na fase final, em acréscimo aos elementos mencionados, destaca-se a 

obtenção de concentrações de elementos terras-raras (ETR; do lantânio – La ao lutécio – Lu) 

em trinta e sete (37) aplitopegmatitos, dois (2) xistos hospedeiros e uma (1) amostra de 

mistura. 
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Com o objetivo de se avaliarem as possíveis relações entre as numerosas amostras de 

pegmatitos, aplitopegmatitos e aplitos e de alguns metassedimentos encaixantes, projetam-

se as suas composições nos elementos químicos de superior interesse, ou seja, em Li2O (%), 

Cs (ppm), Ta (ppm) e Sn (ppm) em gráficos bivariados, usando o teor em sílica (% de SiO2) 

como parâmetro de discriminação química (eixo das abcissas) (Figura 91). Com efeito, é 

possível verificar que muitas das amostras que apresentam teores consideráveis de óxido de 

lítio (% de Li2O > 1) se situam no intervalo entre os 65 e os 75% de SiO2, o que é perfeitamente 

compatível com uma petrogénese a partir de líquidos magmáticos félsicos de afinidade 

granítica. Constata-se igualmente que apenas cerca de uma dezena de amostras 

apresentaram teores iguais ou superiores a 3% de Li2O, mas, no entanto, são imensos os 

resultados superiores a 1%. 

Também, nos diagramas de variação química (Figura 91), é bem notório que algumas 

amostras se encontram empobrecidas em Li2O (%), sendo sugestivo que caracterizem as 

litologias mais misturadas com a rocha encaixante e as aplíticas mais superficiais 

comparativamente às pegmatíticas de ocorrência mais profunda. Portanto, é possível assumir 

que diferenças texturais, litológicas e espaciais podem ser indicativas da maior ou menor 

preponderância de petalite e das restantes fases minerais que incorporam algum lítio na sua 

estrutura (e.g. eucriptite, montebrasite e também espodumena, cookeíte e bikitaite). 

É também importante assinalar que uma grande parte das amostras contém teores superiores 

a 1% de Li2O, o que é perfeitamente cabível e relevante tendo em consideração a diluição 

promovida pelas restantes fases silicatadas não litiníferas presentes nestes litótipos (e.g. 

albite, feldspato potássico e o quartzo). O comportamento dos restantes elementos de 

importância económica (estanho – Sn, tântalo – Ta e césio – Cs), que se encontram igualmente 

projetados na Figura 91, são compatíveis com a mineralogia observada macroscopicamente 

e analisada petrograficamente, mas, aparentemente, com valor económico pouco expressivo 

de momento para tântalo e césio. Com efeito, realça-se a abundância de amostras com teores 

de Sn superiores a 1.000 ppm (0,1% ou 1kg/ton) que estão de acordo com a presença regular 

de cassiterite que se pretende extrair, libertar e concentrar. 
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Figura 91 - Diagramas bivariados Li2O, Cs, Ta e Sn vs. SiO2 para 2614 amostras de aplitopegmatitos LCT 
da concessão “Romano”. 

Por fim, na Figura 92, apresentam-se os padrões de terras-raras (ETR), normalizados para o 

condrito de McDonough e Sun (1995), das 40 amostras do furo LRS05 (última campanha de 

sondagens que decorreu no segundo semestre de 2017). É possível constatar que a maioria 

das amostras (37), que correspondem a aplitopegmatitos LCT, apresentam teores mais baixos 

em ETR (ETR = 1,37 – 5,61ppm) que os micaxistos com intercalações de veios de quartzo 

(ETR = 144,47 – 518,45ppm) enquanto que uma amostra de "mistura" de micaxisto + 

aplitopegmatitos apresenta teores de ETR intermédios (ETR = 36,37 ppm). As rochas 

aplitopegmatíticas mostram padrões de ETR heterogéneos que se caracterizam por um 

enriquecimento moderado a elevado das ETRL (terras-raras leves) em relação às ETRP (terras-

raras pesadas) (LaN/YbN = 5,43-74,73) e anomalias ora negativas ora positivas de európio (Eu) 

de pequena a elevada amplitude (Eu/Eu*= 0,36 – 2,35) (calculado através da fórmula Eu/Eu* 

= Eu/((Sm + Gd)/2))  
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Figura 92 - Padrões de ETR obtidos em 40 amostras da sondagem (DD) LSR05. 

 

5.4.5 Prospeção e pesquisa 

No âmbito do anterior Contrato de Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 denominado de 

“SEPEDA” que decorreu entre 7 dezembro de 2012 e 2017 e que precedeu o atual Contrato 

de Concessão de Exploração C-152 “ROMANO” assinado em 28 de março de 2019, a 

Lusorecursos desenvolveu uma série de trabalhos de investigação, desde levantamentos de 

campo de carácter geológico-estrutural a sondagens mecânicas, passando por levantamentos 

geofísicos preliminares entre outros. 

Durante os anos de 2016 e 2017 a Lusorecursos realizou uma série de campanhas de 

sondagens direcionada essencialmente ao já reconhecido corpo principal ou filão central do 

bloco A da atual concessão, também designado como filão “Romano”, sobre o qual ainda 

persiste uma antiga corta que foi lavrada para se obterem concentrados de cassiterite e 

tântalo-columbite no passado (no antigo Couto Mineiro de Beça, situado nas freguesias de 

Morgade em Montalegre e Beça em Boticas e pelo Império Romano). Durante esse mesmo 

ano foram realizadas várias sondagens de circulação inversa – RC (a grande maioria) e com 

recuperação de testemunho – DD que intercetaram várias zonas mineralizadas com teores 

altos em lítio e estanho. 

Micaxistos com veios de quartzo 
Mistura de micaxisto com aplitopegmatitos 
Aplitopegmatitos 
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5.4.5.1 Cálculo de reservas 

Os principais resultados dos trabalhos realizados pela Lusorecursos durante o período de 

Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” foram reportados à DGEG na forma de 

relatórios técnicos. A Lusorecursos, a partir dos dados obtidos durante a prospeção e 

pesquisa, reportou recursos minerais de lítio com base na morfologia do depósito 

aplitopegmatítico litinífero, resultantes da interpretação de perfis transversais e plantas de 

nível em que blocos delimitados por perfis adjacentes, usando os dados analíticos das 

sondagens de cada perfil, proporcionaram a determinação de um teor de Li2O e respetiva 

tonelagem, assumindo-se um teor de corte económico (e não mineiro) de 0,3% de Li2O e uma 

densidade de 2,4 (densidade da petalite e não da rocha LCT). 

Tabela 56 - Avaliação de recursos da concessão “SEPEDA”. 

 
Quantidade 

(Mton@%Li2O) 

Recurso Total Atual 15,6 Mton@1,09%Li2O 

Recurso Indicado 7,2 Mton@1,28%Li2O 

Recurso Inferido 8,4 Mton@0,93%Li2O 

Do mesmo modo, mantém-se que, à luz do recurso total atual estimado de 15,6 Mton e para 

lá da reserva mineira aí contida, os indicadores de prospeção e pesquisa apontam para a 

concessão atual “Romano” (anterior “SEPEDA”) uma zona alvo (“exploration target”), ao 

longo de um eixo no setor sul do bloco A da concessão com cerca de 3 x 1km, em que se venha 

a duplicar os recursos totais estimados de 15,6 Mton @ 1,09% Li2O, para a hipótese de um 

total de 30 Mton com teores de cerca de 1,0% Li2O para a concessão. 

Considerando o atual estado de conhecimento geológico do jazigo “Romano”, para atingir 

esse “target” de 30 Mton de recurso pegmatítico com teor de aproximadamente 1% de Li2O, 

em que a petalite responde por mais de 90% da moda, a Lusorecursos pretende, ao longo da 

próxima década, realizar e dar continuidade aos trabalhos de prospeção e pesquisa já 

efetuados. Estes visam essencialmente densificar a informação já existente e, com isso, poder 

contribuir para melhorar o grau de conhecimento e certeza sobre o jazigo mineral, 

nomeadamente a respeito dos valores das reservas e recursos, o grau de confiabilidade nas 

estimativas sobre diversos fatores (e.g. recuperações e diluições), nas melhores opções sobre 
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métodos de exploração, processamento e tratamento mineralúrgico e hidrometalúrgico e, 

consequentemente, melhor antecipar eventuais riscos e impactes dos mesmos, de modo a 

poder confirmar opções, determinar cenários/vias alternativas e/ou necessárias medidas de 

mitigação adequadas e eficazes. 

Já durante a vigência da concessão “Romano” e independentemente dos recursos 

anteriormente reportados no âmbito da concessão “SEPEDA”, a Lusorecursos propôs-se 

igualmente a atualizar e melhorar a informação (e.g. geoestatítica, base de dados, modelo 

geológico com “cut-off” mineiro entre os aspetos de natureza gráfica) respeitante aos 

recursos litiníferos e estaníferos do jazigo mineral concessionado e para o efeito, foi 

adjudicada uma proposta à empresa Datamine International Ltd. (“Datamine”). Esta é uma 

reputada empresa internacional de prestação de serviços para o setor mineiro nas mais 

variadas valências, sendo líder mundial em software geológico-mineiro e tecnologias de 

planeamento e gestão de operações mineiras. Com representação em dezoito (18) países, a 

Datamine fornece serviços a nível global, que vão desde a prospeção, modelação de recursos 

geológicos, planeamento mineiro e de operações, logística, marketing bem como serviços de 

implementação, formação e consultoria, o que para a Lusorecursos constituiu uma garantia 

de obter apoio e suporte rigoroso, fiável e de qualidade, contribuindo assim para assegurar 

todo o valor do seu investimento. Com isto, a Lusorecursos estabeleceu uma relação 

contratual com a Datamine, para uma prestação de diversos serviços, mais precisamente, a 

validação da base de dados de sondagens mecânicas, a modelação geológica e a interpolação 

de teores para os recursos de lítio e estanho. 

Os trabalhos de avaliação de recursos foram conduzidos entre os dias 8 de novembro e 13 de 

dezembro de 2019 nos escritórios da Datamine em Reading, Reino Unido, pelos consultores 

Eduardo Yamamoto (Geologia) e Paulo Maurício Dias (Geoestatística). 

A base de dados original de sondagens utilizada pela Datamine neste trabalho foi fornecida 

pela Lusorecursos em formato CSV (“Comma Separated Values”) e é constituída pelas tabelas: 

• Collar (localização dos furos); 

• Survey (direção e inclinação dos furos); 

• Geology (intervalos litológicos); 

• Assay (amostras e resultados químicos analíticos). 
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O conjunto de dados inicial é composto por 121 furos de sondagem (circulação inversa na sua 

grande maioria e outros diamantados ou carotados), compondo um total de 19.827,20 metros 

perfurados. O total de amostras originais é de 2.614 unidades. Os furos têm profundidades 

entre os 36 m e os 494,9 m na área principal da mineralização. Quando não verticais, são 

geralmente inclinados entre -50 a -80 graus e as direções na porção central do depósito são 

perpendiculares à atitude ou “strike” geral do corpo principal, sendo na sua grande maioria 

para S e SSW. 

Durante as diferentes campanhas de sondagens realizadas, alguns furos tiveram como 

principal objetivo a colheita de amostras de grande volume para testes mineralúrgicos e 

metalúrgicos e, portanto, não tiveram amostras disponíveis. 

Portanto, com os dados fornecidos, a Datamine validou e preparou uma nova base de dados 

compilada com os arquivos originais de sondagem e as informações contidas nos relatórios 

semestrais de prospeção e pesquisa enviados pela Lusorecursos à DGEG no âmbito do 

contrato “SEPEDA”. 

A base de dados de sondagem final utilizada neste trabalho é composta por 117 furos, 

compondo um total de 2.614 amostras. Para a modelação geológica, 4 furos foram 

desconsiderados pela ausência de informação suficiente para os propósitos do trabalho. 

Após a validação dos dados de sondagem, os arquivos foram importados para o software de 

modelação Datamine Studio RM e os furos criados em ambiente 3D. Com a utilização das 

ferramentas de preparação de dados para a modelação implícita do Studio RM as intersecções 

mineralizadas em Li2O foram marcadas manualmente como minério nos furos positivos e 

definidas 9 Zonas, Z1 a Z7 no corpo principal ou “Romano” e Z8 e Z9 a sul do mesmo, na 

referida área potencial para prospeção e pesquisa nos próximos anos. 

A Zonas mineralizadas foram definidas como Z1, a principal e mais contínua lateralmente e as 

outras Zonas até a Z7, menores e paralelas à Z1. A interpretação das zonas foi realizada 

manualmente em diversas secções verticais, utilizando ferramentas do Studio RM e tendo em 

consideração os seguintes critérios gerais: 

• Modelo de minério apenas, definido por amostras e teores de Li2O; 

• Teor mínimo de 0,3% de Li2O para o envelope de minério ou intersecção mineralizada; 

• Mínimo de 2 m para definir como uma interseção e máximo de 3 m de diluição interna; 
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• Presença de Zona mineralizada na secção vizinha para definição da continuidade lateral. 

Estes critérios foram definidos como guia para a definição do envelope de minério, de modo 

geral, porém em diversos casos, algumas tolerâncias foram utilizadas, como por exemplo: 

• Amostras com teores menores que 0,3% de Li2O, porém muito próximos deste valor 

foram incluídos no envelope de minério; 

• Amostras com valores menores que 0,3% de Li2O que compuseram uma intersecção 

média acima de 0,3% de Li2O foram incluídas na mineralização, sendo diluição interna ou 

de limite de zona; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O, porém com espessura aparente, 

ou comprimento, menor que 3 m que estivessem marcando continuidade de corpos 

podem ter sido incluídos na mineralização; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O com espessura aparente igual ou 

maior que 2 m, porém muito distantes e isoladas não foram interpretadas como parte 

do envelope de minério; 

Após a revisão de cada Zona em cada secção vertical os envelopes de minério foram criados 

por modelagem implícita no Studio RM, mas com o auxílio de interpretação em secção, por 

polilinhas – polylines, para definição de limites, bordas e tendência do corpo mineralizado, 

definindo a continuidade lateral e a atitude estrutural, ou seja, a sua direção e inclinação. 
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Figura 93 - Sólidos 3D do modelo geológico (cut-off de 0,3 Li2O). 

Foram realizadas as estimativas dos teores de óxido de lítio (Li2O), estanho (Sn), óxido de 

ferro, (Fe2O3), tântalo (Ta), rubídio (Rb), óxido de potássio (K2O), berílio (Be), césio (Cs), 

alumina (Al2O3) e sílica (SiO2) em cada uma das unidades mineralizadas identificadas pelos 

campos Z1 a Z9. 

Uma vez definidas as envoltórias que delimitam o volume, forma e posição das unidades 

mineralizadas, realizou-se uma análise exploratória dos dados em que se verificou o 

comportamento estatístico dessas variáveis (teores) sem considerar o comprimento das 

amostras. É de grande importância que o comprimento das amostras seja o mais similar 

possível e quando não o é, necessita-se de proceder à sua regularização. Comprimentos iguais 

ou com uma distribuição de baixíssima variância, assegura que estamos a inferir parâmetros 

estatísticos e geoestatísticos a partir das amostras que podem ser comparadas entre si devido 

a uma uniformidade de suporte amostral. Nesse caso, dada a baixa variabilidade constatada 

dos comprimentos das amostras optou-se por não concretizar a regularização. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 321 

 

Figura 94 - Modelo de blocos de minério colorido por teores de Li2O 

Observou-se também uma preferência na obtenção de amostras em certas regiões 

específicas, em geral, nas regiões ocupadas por aplitopegmatitos ricos em lítio – Li. Nesse 

caso, é necessário inferir o teor médio de cada unidade diminuindo a influência dessa 

amostragem preferencial. O desagrupamento das amostras foi realizado na zona principal – 

Zona 1, apenas para efeito de validação das estimativas (comparação entre os teores médios 

das amostras contra os teores médios estimados nas Zonas). 

Na Z1 e Z2 foram identificados valores extremos nas distribuições dos teores de lítio, estanho 

e ferro. Eles foram assumidos como sendo válidos e o devido tratamento foi dado no 

momento da estimativa dos teores, a saber, evitar que essas amostras enriqueçam regiões 

distantes dessas mesmas amostras.  

Por fim, na Z1, em que existe um número maior de amostras, foi possível inferir os diagramas 

de variação (“variogramas”) para os teores de lítio e estanho. As direções principais dos 

variogramas estão orientadas de acordo com a disposição espacial da Z1. Vale ressaltar que, 

ao longo da possança da camada, um número muito pequeno de amostras pode ser obtido, 

resultando em variogramas experimentais pobres nessa direção. 

Os teores de lítio, estanho, ferro, alumínio, potássio e sílica foram estimados por krigagem 

ordinária. As estimativas foram validadas de acordo com a reprodutibilidade da distribuição 
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dos teores e sua disposição espacial. A Tabela 57 apresenta os valores mais atualizados de 

recursos minerais estimados para o depósito “Romano” e as Figura 95 a Figura 104, 65 

revelam secções horizontais e verticais do modelo de blocos de referência para as estimativas. 

Tabela 57 - Recursos minerais estimados, classificados como reservas prováveis para o depósito 

“Romano”. 

Material Ton Dens. Li2O (%) Sn (ppm) Al2O3% Fe2O3 K2O SiO2 

Minério 10.803.987 2,55 0,95 460 16,67 1,99 3,14 67,69 

Oxidado 195.023 2,18 0,93 378 17,34 2,22 3,07 67,40 

Total 10.999.010  ------- 0,95 459 16,69 1,99 3,14 67,68 

 

 

Figura 95 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 900m. 
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Figura 96 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 875m. 

 

 

Figura 97 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 850m. 
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Figura 98 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 825m. 

 

 

Figura 99 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 800m. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 325 

 

Figura 100 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O. 
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Figura 101 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O. 
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Figura 102 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O. 
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Figura 103 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O. 
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Figura 104 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O. 

Por fim, importa mencionar que, em futura campanha de 80 sondagens mecânicas com 

QA/QC prevista para 2020 na envolvência do filão “Romano”, muito provavelmente 

aumentar-se-á o recurso em cerca de 4 Mt perfazendo as 15 Mt. Na zona sul da concessão, 

estima-se que, a partir de dezenas de sondagens também previstas para a próxima década e 

os indicadores favoráveis, se possa incrementar o recurso para o dobro, ou seja para as 30 Mt 

com teores apreciáveis de Li2O. 
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Tabela 58 - Localização e tipologia, tonelagem e teores dos recursos litiníferos da concessão 

“Romano”. 

Tipo Volume (ton) Li2O (%) 

Datamine 2019 (filão “Romano”) 11.000.000 0,95 

Sondagens 2020 (filão “Romano”) 4.000.000 0,80-1,0 

Zona Sul da Concessão “Romano” 15.000.000 0,80-1,2 

Recursos totais 30 000 000,00 0,90-1,10% 
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Figura 105 – Mapa geológico do bloco A da concessão “Romano”, onde se assinalam as duas 

principais áreas a explorar e as respetivas estimativas de recursos de lítio.  
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5.5 Solo e Uso do Solo 

A caracterização do Solo e do Uso do Solo na área de implantação do Projeto baseou-se em 

trabalhos já existentes, sendo ainda consultada a cartografia disponível para o território, 

designadamente a informação do Plano Diretor Municipal de Montalegre, Plano de 

Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro e Planos de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos rios Cávado e Douro. 

5.5.1 Enquadramento pedológico – tipos de solo 

Em regiões onde a meteorização química não atua de forma intensa/exclusiva, o solo assume 

uma relação bastante evidente com o substrato rochoso que lhe dá origem, quer em termos 

de composição como de aspeto. Em Portugal, essa é uma evidência clara, havendo uma 

sobreposição cartográfica bastante significativa entre tipo de litologia e tipo de solo 

sobreposto.  

Na região onde o projeto será implantado as principais unidades de solo existentes são os 

leptossolos, nomeadamente os leptossolos úmbricos e rankers, dominantemente ácidos 

registando a zona dos rankers valores iguais ou inferiores a (4,5 pH) e a área dos leptossolos 

(4,6 – 5,5 pH). A dureza total varia entre 0 e 50 mg/l. 

Os leptossolos caracterizam-se por serem solos de rocha dura e coerente a menos de 50 cm 

de profundidade. Estas características conferem à generalidade dos solos desta unidade 

graves limitações para suporte vegetal na medida em que revelam condições desfavoráveis 

de enraizamento (fraco suporte radicular), com consequências desfavoráveis na 

disponibilidade de água e nutrientes para as plantas (agravada pelo regime climático de feição 

mediterrânica dominante). Este tipo de solos apresenta também limitações de fertilidade, 

associadas à acidez e reduzida disponibilidade de fósforo (PROF do Nordeste, 2006).  

Pontualmente podem ocorrer outras tipologias de solos nomeadamente cambissolos, sendo 

que as restantes unidades apresentam valores praticamente irrelevantes, como por exemplo 

os antrossolos, os para-regossolos, os alissolos, os fluvissolos, os regossolos ou outras classes 

(PROF TMAD, 2019). 

De modo geral os solos da área em estudo caracterizam-se por serem pobres, relativamente 

pouco evoluídos e de profundidade variável, sendo dominantemente derivados de granitos e 

de xistos. Os xistos cristalinos ou paleozóicos originam, solos argilosos e argilosiliciosos, 

enquanto nos granitos o solo é constituído pelo saibro que resulta da desagregação da rocha, 
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permeável, com subsolo impermeável (PDMM, 2013) 

No caso dos xistos, a xistosidade permite às águas penetrarem no subsolo, enquanto a argila, 

que constitui predominantemente o solo arável, transforma-se, com o tempo húmido, em 

formas compactadas, impedindo a infiltração, daí que o solo oscila entre características de 

grande secura e de excessiva humidade. Por outro lado, no caso dos granitos, as águas 

infiltram-se até encontrarem a rocha subjacente surgindo à superfície em numerosas 

nascentes. 

A natureza das rochas de que resultam, aliada ao intenso declive dos terrenos, e o carácter 

físico comum a xistos e a granitos - impermeabilidade dos solos nos primeiros e do subsolo 

nos segundos determina assim a existência de solos com fraca aptidão para o uso agrícola. 

No entanto, nas zonas planas, ao longo dos talvegues, em parcelas de terreno armadas nas 

encostas e principalmente em torno dos aglomerados são também estas condições naturais, 

de um solo impregnado em água durante parte do ano, associadas a áreas de intenso declive 

e de altitudes variáveis, as principais causas para o aparecimento de terrenos de forte aptidão 

para o pastoreio (lameiros e pastagens de altitude), terrenos cujo valor socioeconómico se 

reveste de grande importância para as populações locais, devendo ser por isso preservados 

(PDMM, 2013).  

Em síntese, existe uma razoável homogeneidade pedológica na área de implementação do 

projeto e na sua envolvente, em que os solos apresentam uma textura ligeira ou mediana, são 

permeáveis e facilmente trabalháveis, apresentam uma consistência fraca e reduzida 

tenacidade, com um horizonte superficial muito alterado e marcado pelas peculiaridades da 

agricultura local, e pelo clima. As grandes incorporações de matéria orgânica acidificante 

(estrumes) e precipitação elevada e as baixas temperaturas de outono/inverno dão origem a 

alterações no sentido de pH baixos, presença de teores importantes de catiões H
+ 

e Al
+++

, 

lixiviação de bases, elevados teores de matéria orgânica incompletamente decomposta (razão 

C/N elevada), carência em fósforo e riqueza mediana em potássio. (PDM Montalegre). 

 

5.5.2 Uso do Solo 

No que diz respeito ao uso do solo, tal como referido no capítulo Planeamento e 

Ordenamento do Território, de acordo com o Regulamento do PDM de Montalegre, a área do 

Projeto em estudo, está inserida na secção de solo rural, englobando as seguintes classes de 
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espaços: espaços de agrícolas de produção, espaços florestais de conservação e espaços de 

uso múltiplo agrícola e florestal (vide Carta 4.1.4 – Uso do Solo). 

A zona a ser afetada pelo presente projeto corresponde a áreas montanhosas que evoluem 

entre os 850 e os 1000 metros de altitude e que se caracterizam por paisagens arbustivas 

entrecortadas por zonas de prado e florestas dominadas por coníferas com um sub-bosque 

de folhosas. As zonas de extração, no Bloco A, serão implementadas em terrenos Baldios, na 

freguesia de Morgade (concelho de Montalegre). Estes baldios já foram zonas densamente 

florestadas com povoamentos de folhosas e de pinheiro-silvestre, sendo que as práticas 

agrícolas eram realizadas sobretudo nos fundos dos vales. Após consecutivas alterações 

(devido às más práticas florestais e devido a incêndios), estes baldios passaram a ser 

dominados por extensas áreas de matos (por vezes com povoamentos esparsos de 

regeneração natural) e por zonas de produção florestal, com domínio de pinheiro-bravo e 

outras coníferas, em detrimento de povoamentos mistos com folhosas e pinheiro-silvestre. 

As pequenas e médias linhas de água, normalmente associadas a lameiros, correspondem às 

áreas onde a estrutura arbórea e arbustiva mais se aproxima aos habitats típicos desta região. 

Os espaços agrícolas de produção, constituem áreas de elevada fertilidade e de uso agrícola 

reconhecido, pelo que os solos de maior capacidade produtiva estão integrados 

maioritariamente em área RAN (Reserva Agrícola Nacional). A maioria da superfície agrícola 

utilizada está afeta a pastagens permanentes, seguindo-se as terras aráveis, afetas a culturas 

anuais sendo as culturas com mais expressão os cereais para grão, a batata e as culturas 

forrageiras.  

Por sua vez, os espaços florestais de conservação são prioritários para o aproveitamento dos 

recursos florestais, desempenhando também uma importante função na salvaguarda do seu 

valor ambiental (proteção de habitats, de espécies de fauna e flora) e paisagístico. 

As áreas florestais na área do Projeto são dominadas por resinosas, quer em povoamentos 

puros de pinheiro-bravo como povoamentos mistos de resinosas (pinheiro-silvestre, pinheiro-

negro e pinheiro-bravo) ou de resinosas e folhosas (com carvalhos e bétulas), que em geral se 

apresentam num estado favorável de conservação, apesar de estarem representadas em 

manchas fragmentadas e de pequena dimensão. 

De facto, grande parte da área dos espaços florestais de conservação encontra-se ocupada 

por matos densos com resinosas e folhosas de regeneração natural de pequena dimensão. 

Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal integram sistemas agrossilvo-pastoris e usos 

alternados agrícolas e silvícolas funcionalmente complementares. Estes espaços pretendem 
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servir de suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, 

à pastorícia e apicultura. Neste uso do solo incluem-se os lameiros, que a par das pastagens 

permanentes, além da função ecológica relacionada com um ecossistema específico que 

originam, têm ainda uma importante função económica, de sustentação da atividade agro-

pastoril. Por outro lado, contribuem para a preservação do solo, por manutenção de uma 

cobertura vegetal que o protege dos fenómenos erosivos. Por fim, este tipo de ocupação 

contribui ainda para a diminuição de combustível lenhoso em espaço rural, diminuindo os 

riscos de incêndio e as possibilidades da sua propagação.  

Na envolvente do Projeto é possível identificar ainda usos urbanos (artificiais), que incluem 

os núcleos populacionais concentrados e dispersos, espaços ocupados por equipamentos e 

infraestruturas coletivas, áreas industriais, espaços verdes urbanos, florestais e não florestais 

destinados a atividades desportivas e de lazer, nomeadamente nas localidades de Morgade, 

Criande, Carvalhais e Rebordelo. 

Também as superfícies com água são representativas na envolvente do projeto dada a 

proximidade com a Albufeira do Rabagão. 

Apesar do uso atual do solo o local de implantação do projeto e áreas envolventes 

corresponde, de acordo com o PDM de Montalegre a Áreas Potenciais de Exploração de 

Recursos Geológicos (vide Carta 4.1.5 – Ordenamento – Áreas de Salvaguarda). 
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5.6 Recursos Hídricos 

A caracterização atual do ambiente envolvente ao projeto para o fator ambiental Recursos 

Hídricos foi realizada recorrendo às seguintes fontes: 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) dos Rios Cávado, Ave e Leça e Plano 

de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro integradas na Região Hidrográfica 2 e 3 

(APA, 2012a e b); 

• Cartas Militares n.º 32, 33 e 46 do Instituto Geográfico do Exército, nas quais se 

localiza o projeto em estudo; 

• Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), disponibilizados em: 

http://snirh.apambiente.pt/; 

• Base de dados de recursos hidrogeológicos do LNEG: 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/pontos_agua/;  

• PDM da Câmara Municipal de Montalegre; 

• Campanhas de campo de outono/inverno de 2017 (período húmido) e de verão de 

2018 (período seco) para avaliação da Qualidade da Água Superficial. 

Para a abordagem dos usos atuais dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, para além 

da recolha bibliográfica nas fontes acima descritas, foi efetuada uma recolha da informação 

proveniente de entidades públicas como a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), 

incluindo a sua Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-Norte), a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e do município de Montalegre, 

onde se enquadra o projeto em estudo. O reconhecimento de campo permitiu completar a 

avaliação da situação existente. 

 

5.6.1 Qualidade da Água superficial 

O programa de monitorização da Qualidade da Água Superficial incidiu sobre a avaliação de 

elementos biológicos (fitobentos, macrófitas aquáticas, macroinvertebrados bentónicos e 

fauna piscícola) bem como de elementos hidromorfológicos e de elementos físico-químicos 

(de suporte aos elementos biológicos), mediante a aplicação das metodologias de 

amostragem definidas no âmbito da Diretiva Quadro da Água (DQA). No que se refere aos 

parâmetros de amostragem, a monitorização dos elementos de qualidade biológica, 
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hidromorfológica e físico-química para a determinação do estado ecológico foi realizada de 

acordo com o Anexo V da Diretiva Quadro da Água (DQA). 

Os parâmetros monitorizados tiveram em consideração o descrito na DQA para a avaliação 

do estado atual do meio aquático, para as Massas de Água Interiores, e as alterações 

introduzidas na 2ª geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, bem como a 

legislação aplicável a este descritor. 

De acordo com a DQA para as Massas de Água Interiores - categoria Rios Montanhosos do 

Norte foram estudados os seguintes elementos: 

5.6.1.1  Elementos Biológicos: 

• Composição e abundância de Fitobentos - Diatomáceas em rios;  

• Composição específica e abundância (% de cobertura por espécie) de 

macrófitas em rios;  

• Composição específica (taxa presentes, até à família, com especial atenção 

para os taxa mais sensíveis à poluição da água), diversidade (Índices de 

Shannon-Wiener e de Pielou) e abundância dos macroinvertebrados 

bentónicos (Índice Português de Invertebrados Norte IPtIN);  

• Composição específica de ictiofauna (espécies presentes, com especial 

atenção para as de maior valor de conservação), comprimento em milímetros 

e massa em grama dos exemplares capturados e abundância relativa (valores 

de abundância relativa de cada espécie apresentados em captura por unidade 

de esforço (CPUE), isto é n.º de indivíduos / minuto de pesca) da fauna 

piscícola nas águas de transição e rios. 

 

5.6.1.2 Elementos Hidromorfológicos (de suporte aos elementos biológicos): 

• Condições morfológicas (variação da profundidade, quantidade, estrutura e 

substrato do leito); 

• Regime hidrológico no caso das massas de água.  
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5.6.1.3 Elementos Químicos e Físico-químicos (de suporte aos elementos biológicos): 

• Elementos gerais: transparência, condições térmicas, condições de 

oxigenação, salinidade (condutividade), estado de acidificação (pH e dureza) 

e condições relativas aos nutrientes; 

• Poluentes específicos que possam ocorrer na área (poluição resultante de 

substâncias prioritárias identificadas como sendo descarregadas na massa de 

água e poluição resultante de outras substâncias identificadas como sendo 

descarregadas em quantidades significativas na massa de água). 

 

Para os elementos biológicos de caracterização da Qualidade da Água Superficial, foram 

seguidos os protocolos de amostragem dos documentos “Manual para a avaliação biológica 

da Qualidade da Água em sistemas fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água” (INAG, 2008), 

“Manual para a avaliação biológica da Qualidade da Água em Lagos e Albufeiras segundo a 

Diretiva Quadro da Água” (INAG, 2009), bem como os critérios de classificação definidos pelo 

INAG no documento ”Critérios de classificação do estado das massas de água superficiais” 

(INAG, 2009). 

Para os elementos químicos e físico-químicos para suporte aos elementos biológicos previstos 

na aplicação da DQA, foram utilizados métodos analíticos que permitem a avaliação do estado 

ecológico da massa de água com base nos critérios de classificação definidos pelo INAG em 

“Critérios de classificação do estado das massas de água superficiais” (INAG, 2009).  

A DQA, transposta pela Lei da Água, estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio 

da política da água, com o intuito de promover a utilização sustentável da água e prevenir a 

sua degradação, através da proteção e melhoramento da qualidade das águas, com vista a 

atingir um Bom Estado das águas até 2015. 

O Bom Estado de uma massa de água de superfície é definido em função do Bom Estado 

Ecológico e do Bom Estado Químico. 

Na avaliação do estado ecológico foram considerados diferentes indicadores de qualidade, 

nomeadamente os elementos de qualidade biológica, os elementos químicos e físico-

químicos e os elementos hidromorfológicos. 

O estado de qualidade de cada elemento biológico é classificado em função do afastamento 

existente relativamente às condições de referência. 
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A DQA requer que o Estado Ecológico de uma massa de água seja determinado pelo elemento 

de qualidade ecológica que apresente a pior classificação, ou seja, o elemento mais afetado 

pela atividade humana. Este princípio é designado por one out – all out. A relação entre os 

diferentes elementos de qualidade, elementos biológicos, hidromorfológicos e físico-

químicos que interferem na classificação do Estado Ecológico é a descrita no item 1.2 do 

Anexo V da DQA. 

A nível nacional, os sistemas de classificação definidos para os elementos biológicos foram, 

ou estão a ser, intercalibrados para as tipologias comuns. Os mesmos sistemas de classificação 

foram transpostos e adequados às tipologias nacionais, não comuns. Na prática, os sistemas 

de classificação são os mesmos para todos os tipos da mesma categoria de águas, diferindo 

as condições de referência e, se necessário, os rácios de qualidade ecológica, ou seja, as 

fronteiras entre classes (APA). 

Para a categoria Rios, e transversal às várias tipologias, o Estado Ecológico integra os 

elementos de qualidade biológica (fitobentos, macrófitos, fauna piscícola e 

macroinvertebrados bentónicos), os elementos hidromorfológicos (River Habitat Survey) e os 

elementos físico-químicos (condições térmicas, de oxigenação, acidificação e nutrientes e 

poluentes específicos) de suporte aos elementos biológicos (INAG, 2009). 

O Estado Ecológico exprime a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 

numa de 5 classes (Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau). A Qualidade Ecológica é 

expressa pelo pior dos Elementos Ecológicos (Elementos de Qualidade Biológica, Físico-

químicos e Hidromorfológicos) e considerando o desvio entre as características dos elementos 

presentes em condições naturais e que constituem as condições de referência, e o efeito 

sobre as mesmas quando sujeitas a pressões (INAG, 2009a). 

O Estado Químico de uma massa de água relaciona-se com a presença de substâncias químicas 

no ambiente aquático, passiveis de provocar danos significativos para ou por intermédio do 

ambiente aquático, para a saúde humana e para a flora e fauna, pelas características de 

persistência, toxicidade e bioacumulação. Em condições naturais, tais substâncias não 

estariam presentes ou estariam presentes em concentrações muito reduzidas (INAG, 2009a). 

A monitorização dos descritores considerados no presente relatório, para a classificação da 

qualidade das massas de água, consistiu no levantamento de parâmetros físico-químicos 

(apenas oxigénio dissolvido, pH, azoto amoniacal, nitratos e fósforo), poluentes específicos e 

substâncias prioritárias (apenas chumbo e cádmio), inventário dos grupos perifíticos e 
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faunísticos presentes nas estações de amostragem. A estratégia de amostragem e as 

metodologias utilizadas foram desenvolvidas de acordo com a descrita em documentos 

técnicos oficiais, balizadores de todos estes procedimentos. 

 

5.6.1.4 Estado Ecológico do Rio Beça, afluentes e Barragem do Rabagão - Elementos 

químicos, físico-químicos, poluentes específicos e substâncias prioritárias e perigosas 

As técnicas e métodos de análise adotados para as determinações analíticas dos parâmetros 

físico-químicos gerais, microbiológicos, substâncias prioritárias e poluentes específicos nas 

águas superficiais são compatíveis com as exigidas no Decreto-lei n.º 83/2011, de 20 de Junho, 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e respetiva Declaração de Retificação n.º 22-C/98, que 

estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade das águas em função dos principais 

usos, e a legislação que estabelece as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias 

prioritárias e outros poluentes, nomeadamente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 

de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro.  

As análises laboratoriais foram realizadas por laboratório acreditado pelo IPAC, que utiliza os 

procedimentos adequados por forma a assegurar a qualidade dos resultados analíticos dos 

parâmetros, mesmo os não abrangidos pela acreditação do mesmo. 

A campanha de monitorização foi realizada através de recolha manual em recipientes 

próprios, sendo as amostras acondicionadas e transportadas para laboratório, devidamente 

refrigeradas no próprio dia da recolha. 

Os Métodos/Técnicas de análise e equipamentos utilizados para determinação dos 

parâmetros “in situ”, na monitorização da qualidade das águas superficiais são os descritos na 

Tabela 59. Os equipamentos utilizados encontram-se devidamente calibrados e em cada dia 

de amostragem procedeu-se a ensaios internos de verificação, com recurso a soluções padrão 

ou a equipamentos primários devidamente calibrados.  

Tabela 59 – Métodos/Técnicas de análise e equipamentos utilizados na monitorização da qualidade 

das águas superficiais para os parâmetros medidos “in situ”. 

PARÂMETROS MEDIDOS “IN SITU” MÉTODO/TÉCNICA EQUIPAMENTO 

Temperatura Termometria 

Marca: HANNA HI 98194 
Resolução: 0,01⁰C 
Gama de medição: -5,00 - 55,00 ⁰C 
Precisão: ±0,15⁰C 
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PARÂMETROS MEDIDOS “IN SITU” MÉTODO/TÉCNICA EQUIPAMENTO 

pH Eletrometria 

Marca: HANNA HI 98194 
Resolução: Selecionável: 0,01 pH 
Gama de medição: 0,0 - 14,00 
Precisão: ±0,02 

Condutividade Eletrometria 

Marca: HANNA HI 98194 
Resolução: 1 µS/cm 
Gama de medição: 0 µS/cm - 200 mS/cm 
Precisão: ± 1% do valor medido ou ± 1 
µS/cm 

Oxigénio dissolvido Elétrodos específicos 

Marca: HANNA HI 98194 
Resolução: 0,01mg/L ; 0,1% 
Gama de medição: 0,0 0- 50,00 mg/L ; 0,0- 
500,0% 
Precisão: ±1,5% do valor 

 

No âmbito da Monitorização da fase de EIA, os resultados obtidos para os parâmetros 

medidos são analisados tendo em consideração o seguinte: 

1) Os elementos físico-químicos gerais definidos na DQA considerando as alterações 

introduzidas na 2ª geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica que estabelece 

os critérios para avaliação do estado ecológico e do potencial ecológico do meio aquático 

para os Rios do agrupamento norte (Tabela 60); 

2) Para as substâncias prioritárias, poluentes específicos e outros poluentes os valores 

obtidos serão comparados com os seguintes valores (Tabela 61): 

• Normas de qualidade para os poluentes específicos, constantes na 2ª geração dos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica, sendo as substâncias químicas enquadradas 

nos pontos 1 a 9 do Anexo VIII da DQA que não estão incluídos na lista de substâncias 

prioritárias, para águas superficiais interiores;  

• Norma de Qualidade Ambiental (Tabela 61) expressa em valor médio anual (NQA-MA) 

e a Norma de Qualidade Ambiental expressa em concentração máxima admissível 

(NQA-CMA), das águas doces superficiais e outras águas superficiais constante no 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro. 

3) Serão igualmente com os valores recomendados na legislação, de acordo com o uso da 

água, nomeadamente com os valores máximos recomendáveis (VMR) e máximos 

admissíveis (VMA) estabelecidos no Anexo X e com os valores máximos admissíveis 

constantes do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que dizem respeito, 
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respetivamente, à qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas e aos 

objetivos de qualidade mínima para as águas superficiais (Tabela 62). Nota: de acordo 

com o artigo 33.º do referido diploma, os valores do Anexo X considerados são os 

respeitantes a águas de salmonídeos. 

Na análise dos resultados obtidos, os pontos de amostragem serão classificados na classe em 

que se insere o parâmetro com pior classificação, seguindo o princípio one out – all out. 

 

Tabela 60 - Limiares máximos para os parâmetros físico-químicos gerais para o estabelecimento do 

Bom Potencial Ecológico em Rios do tipo Norte. 

PARÂMETROS UNIDADES LIMITE PARA O BOM ESTADO 

Oxigénio dissolvido (1) mg O2/L ≥ 5 

Taxa de saturação em 
oxigénio (1) 

% Entre 60 e 120% 

CBO5 (1) mg O2/L ≤ 6 

pH (1) Escala de Sorensen Entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal (1) mg NH4/L ≤ 1 

Nitratos (2) mg NO3/L ≤ 25 

Fósforo Total (2) mg P/L ≤ 0,10 

(1) 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior, nos restantes casos 100% das 
amostras terão que respeitar o limite estabelecido 
(2) Média Anual. Para o cálculo da média anual e quando numa amostra os valores forem inferiores 
ao LQ, deverá utilizar-se o valor correspondente a metade do limite de quantificação (de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 83/2011) 
(3) Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente 

 

Tabela 61 – Normas de qualidade ambiental das substâncias prioritárias e poluentes específicos e 

outros poluentes. 

PARÂMETRO UNIDADES 
NQA - (PGRH 

2016/2021)(1) 

DECRETO-LEI N.º 103/2010 (ANEXO II) 

NQA-MA(1) NQA-CMA 

Cádmio dissolvido 
(consoante a classe de dureza 

da água) (2) 
µg/L Cd - 

≤ 0,08 (classe 1) 
0,08 (classe 2) 
0,09 (classe 3) 
0,15 (classe 4) 
0,25 (classe 5) 

≤ 0,45 (classe 1) 
0,45 (classe 2) 
0,6 (classe 3) 
0,9 (classe 4) 
1,5 (classe 5) 

Chumbo dissolvido µg/L Pb - - 14 

Cobre dissolvido µg/L Cu 7,8 - - 

Zinco dissolvido µg/L Zn 7,8 (3) - - 

Arsénio dissolvido µg/L As 50 - - 

Crómio dissolvido µg/L Cr 4,7 - - 
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PARÂMETRO UNIDADES 
NQA - (PGRH 

2016/2021)(1) 

DECRETO-LEI N.º 103/2010 (ANEXO II) 

NQA-MA(1) NQA-CMA 

Antimónio dissolvido µg/L 5,6   

Níquel dissolvido µg/L - - 34 

(1) O Bom Estado não é atingido se a média aritmética anual estiver acima do valor definido 
para a norma; 
(2) No caso do cádmio e dos compostos de cádmio os valores NQA variam em função de 
cinco classes de dureza da água (classe 1: <40 mg CaCO3/l, classe 2: de 40 a <50 mg CaCO3/l, 
classe 3: de 50 a <100 mg CaCO3/l, classe 4: de 100 a <200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥200 mg 
CaCO3/l); 
(3) Depende de pH, DOC e dureza da água; Norma de Qualidade de 3.1 será aplicada se a 
dureza da água <24 mg/l CaCO3 

 

Tabela 62  – VMR e VMA para as águas superficiais para fins aquícolas (águas de salmonídeos) e VMA 

para os objetivos de qualidade mínima das águas superficiais, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. 

PARÂMETROS UNIDADES 
ANEXO X (1) FRQRE ANEXO XXI 

VMR VMA VMA 

Temperatura ºC - - 30 

pH  Escala Sorensen  6 – 9 (3)(4) 5 – 9 

Condutividade µS/cm - - - 

Oxigénio dissolvido mg/L O2 
50%≥9 

100%≥7 
50%≥9 - 

Saturação de oxigénio % sat. - - 50 

CBO5 mg/L O2 3 - 5 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 25(3) - - 

Azoto amoniacal mg/L NH4 0,04 1 1 

Nitritos mg/L NO2 0,01 - - 

Fósforo Total mg/L P - - 1 

Cádmio total µg/L Cd - - 10 

Chumbo total µg/L Pb - - - (2) 

Cobre total µg/L Cu - - 100 

Cobre dissolvido µg/L Cu 400 (6)   

Zinco µg/L Zn - - (5) 500 

Arsénio µg/L As - - 100 

Crómio µg/L Cr - - 50 

Lítio mg/L Li 2,5 5,8 - 

Hidrocarbonetos totais  mg/L -  * 
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PARÂMETROS UNIDADES 
ANEXO X (1) FRQRE ANEXO XXI 

VMR VMA VMA 

(1) De acordo com o descrito no artigo 35º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, uma 
água piscícola considera-se em conformidade com a norma de qualidade fixada se os 
valores dos parâmetros determinados em cada ponto de colheita cumprirem o seguinte: 

• 95% das amostras, ou a sua totalidade, quando a frequência da amostragem seja inferior a uma 
amostra por mês, deverão apresentar resultados de acordo com a norma de qualidade para o pH, 
CBO5 (a 20.o C), amoníaco, azoto amoniacal, nitratos, cloro residual disponível total, zinco total e 
cobre solúvel; 

• Para valores de dureza total diferentes de 100 mg/l, expressa em carbonato de cálcio, os VMA e 
VMR de zinco total, são os indicados no anexo XII; 

• Os parâmetros temperatura e oxigénio dissolvido deverão observar estritamente, para a totalidade 
das amostras, as condições definidas no anexo X; 

• O parâmetro SST deverá respeitar (em valor médio) a concentração fixada na norma de qualidade. 

(2) Parâmetro revogado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, artigo 14º 
(3) De acordo com o descrito no artigo 37º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, As 
disposições constantes podem não ser aplicadas quando: Ocorram circunstâncias 
meteorológicas excecionais ou circunstâncias geográficas especiais e o não cumprimento se 
refira apenas aos parâmetros com (O) no anexo X. 
(4) As variações artificiais do pH em relação aos valores constantes não devem ultrapassar 
0,5 unidades de pH nos limites compreendidos entre 6 e 9, desde que essas variações não 
aumentem a nocividade de outras substâncias presentes na água. 
(5) 30 µg/L (dureza 10mg/L); 200 µg/L (dureza 50mg/L); 300 µg/L (dureza 100mg/L); 500 
µg/L (dureza 500mg/L)) 
(6) 5 µg/L (dureza 10mg/L); 22 µg/L (dureza 50mg/L); 40 µg/L (dureza 100mg/L); 112 µg/L 
(dureza 500mg/L)) 
*Exame visual 

 

Na campanha do período húmido foram monitorizados dois locais no Rio Beça (um ponto a 

montante da área de projeto e um ponto a 1 km a jusante da área de projeto) e um ponto 

localizado num afluente do Rio Beça localizado na proximidade da área de projeto. Na 

campanha do período seco, para além dos locais referidos, foi monitorizado um ponto na 

Albufeira do Alto do Rabagão.  

Os parâmetros (Físico-químicos gerais, parâmetros microbiológicos, poluentes específicos e 

outros poluentes) determinados foram os que se preveem ser potencialmente afetados nas 

fases de obra e exploração (Tabela 63), por forma a ser possível avaliar o potencial estado 

ecológico e químico da água e comparar com os valores recomendados na legislação, de 

acordo com o uso da água, nomeadamente com os valores estabelecidos no Anexo X, com os 

valores constantes do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e da Norma de 

Qualidade (NQA), das águas doces superficiais constante no Anexo II do Decreto-Lei n.o 
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103/2010, de 24 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 

de outubro.  

 

Os resultados obtidos na monitorização da qualidade das águas superficiais nas campanhas 

do período húmido e seco encontram-se, nos pontos analisados, de acordo com os valores 

legalmente definidos e com os valores definidos para classificação das massas de água. 

Na Tabela 63 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros monitorizados nos 

diferentes pontos de amostragem nas campanhas realizadas no período húmido e no período 

seco.  

Tabela 63 – Resultados obtidos nas campanhas do outono/inverno (período húmido) e verão (período 

seco). 

DESCRIÇÃO DQA VALÊNCIAS PARÂMETROS UNIDADES 

SITUAÇÃO 

REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 

SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO SECO 
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Elementos 
Físico-químicos 

Gerais 

Condições 
Térmicas 

Temperatura (1) ºC 4,5 3,8 4,3 14,4 13,8 13,3 21,6 

Condições de 
Oxigenação 

Oxigénio 

Dissolvido (1) 
mg/L O2 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 

Saturação de 

Oxigénio (1) 
% sat. 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 114,9 

CBO5 mg/L O2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Salinidade Condutividade (1) µS/cm 31,1 44,1 73,4 23,0 27,0 26,0 22,0 

Transparência 

Sólidos Suspensos 
Totais 

mg/L <3,0 <3,0 <3,0 7,5 3,3 <3,0 <3,0 

Turbidez NTU 0,71 0,95 0,60 1,21 0,94 2,60 4,16 

Estado de 
Acidificação 

pH 
Escala 
Sorensen 

5,8 6,1 6,5 6,6 6,7 6,3 6,8 

Dureza mg/L 4,5 6 5 4,5 4,5 7 3,4 

Condições 
relativas aos 
Nutrientes 

Azoto amoniacal mg/L NH4 
<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

Nitritos mg/L NO2 
<0,00
39 

0,006
3 

0,004
4 

<0,00
39 

0,013 
<0,00

39 
<0,00

39 

Nitratos mg/L 0,33 3,77 2,23 <0,27 0,90 0,91 <0,27 

Azoto total mg/L N <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0,5 

Fósforo Total mg/L P 
<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 

<0,05
0 
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DESCRIÇÃO DQA VALÊNCIAS PARÂMETROS UNIDADES 

SITUAÇÃO 

REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 

SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO SECO 
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Sílica 
Mg/L 
SiSO2 

7,37 4,64 4,89 5,79 5,10 3,83 1,11 

Elementos 
Microbiológicos 

- 

Coliformes totais 
Ufc/100m
L 

210 168 120 14 280 14 14 

Coliformes fecais 1 1 5 11 210 8 3 

Escherichia coli 3 4 11 17 22 11 3 

Substâncias 
Prioritárias e 

Outros 
Poluentes 

Substâncias 
Prioritárias e 
Outros 
Poluentes 

Cádmio total µg/L Cd <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Cádmio dissolvido µg/L Cd 
<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

Chumbo total µg/L Pb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Chumbo 
dissolvido 

µg/L Pb <0,05 <0,05 <0,05 0,057 <0,05 
0,08 <0,05 

Cobre total µg/L Cu <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cobre dissolvido µg/L Cu <1 <1 <1 
<0,00

1 
<0,00

1 
<0,00

1 
<0,00

1 

Ferro total µg/L Fe 90 50 80 44 150 60 160 

Zinco µg/L Zn <2 <2 6,3 <0,02 <0,02 
<0,00

2 
<0,00

2 

Zinco dissolvido µg/L Zn <2 <2 2,2 
<0,00

2 
<0,00

2 
<0,00

2 
<0,00

2 

Arsénio µg/L As <1 <1 <1 <1 1,0 <1 <1 

Arsénio dissolvido µg/L As 0,903 0,634 0,284 0,562 0,938 0,483 0,546 

Crómio µg/L Cr <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Crómio dissolvido µg/L Cr 
<0,02
0 

<0,02
0 

<0,02
0 

<0,20 
<0,02

0 
<0,20 <0,20 

Antimónio 
dissolvido 

µg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Níquel dissolvido µg/L 0,285 <0,2 0,311 <0,2 0,232 0,516 <0,2 

Lítio total mg/L Li 
0,002
0 

0,002
6 

0,003
1 

<0,00
10 

0,002
1 

0,002
2 

<0,00
10 

Hidrocarbonetos 
totais 

mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Óleos e gorduras mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

 
A avaliação da qualidade físico-química dos elementos gerais, tendo em conta os limiares 

máximos e critérios especificados no documento Critérios para a Classificação do Estado das 

Massas de Água – Rios e Albufeiras e as alterações introduzidas na 2ª geração dos PGRH, é 

apresentada na Tabela 64.  
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Da análise dos resultados verifica-se que em todos os pontos, os elementos físico-químicos 

gerais conferem à água um estado de Bom. 

 

Tabela 64- Classificação de acordo com os Limiares máximos, para os parâmetros físico-químicos 

gerais para o estabelecimento do Bom Potencial Ecológico. 

PARÂMETROS 
UNIDADE

S 

SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 
SITUAÇÃO REFERÊNCIA – PERÍODO SECO 

LIMITE 

PARA O 

BOM 

ESTADO 

B
EÇ

A
 

M
O

N
TA

N
TE

 

B
EÇ

A
 

JU
SA

N
TE

 

B
EÇ

A
 

A
FL

U
EN

TE
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EÇ

A
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A
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A
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A
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A

 

R
A

B
A

G
Ã
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Oxigénio 
dissolvido (1) 

mg O2/l 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 ≥ 5 

Taxa de 
saturação em 

oxigénio (1) 
% 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 114,9 

Entre 60 
e 120% 

CBO5 (1) mg O2/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 ≤ 6 

pH (1) 
E. 

Sorensen 
5,8 6,1 6,5 5,8 6,1 6,5 6,6 

Entre 6 e 
9(3) 

Azoto 
amoniacal (1) 

mg NH4/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ≤ 1 

Nitratos (2) mg NO3/l 0,33 3,77 2,23 <0,27 0,90 0,91 <0,27 ≤ 25 

Fósforo Total 
(2) 

mg P/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ≤ 0,10 

Classificação Final Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom  

(1) 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior 

(2) Média Anual  

(3) Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente 

 

5.6.1.4.1 Normas de qualidade para os poluentes específicos, constantes na 2ª 

geração dos PGRH e no Decreto-Lei n.º 103/2010 para as substâncias prioritárias 

e poluentes específicos e outros poluentes para águas superficiais 

Na Tabela 65 apresenta-se a avaliação dos elementos físico-químicos segundo os limites legais 

das Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e outros poluentes, 

definidos na 2ª geração dos PGRH e no Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 

setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro.  

No que se refere às substâncias prioritárias e poluentes específicos e outras substâncias, 

verifica-se que todos os parâmetros determinados, em todos os pontos de amostragem, 

conferem um estado químico de Excelente a Bom, visto que, são cumpridos os valores da NQA 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 348 

definidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010. Quanto ao estado ecológico, em todos os 

pontos, obteve-se classificação de Bom, sendo cumpridos os NQA definidos na 2ª geração dos 

PGRH. 

 

Tabela 65- Classificação de acordo com as Normas de qualidade para as substâncias prioritárias e 

poluentes específicos, apresentados na 2ª geração dos PGRH e no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 103/2010 para águas superficiais interiores. 

PARÂMETRO UNIDADES 

NORMA 

QUALIDADE 

(PGRH) (1) 

DECRETO-LEI 

N.º 103/2010 

(ANEXO II) SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 
SITUAÇÃO REFERÊNCIA – PERÍODO 

SECO 
ÁGUAS SUPERFICIAIS 

INTERIORES 

NQA-
MA(1) 

NQA-
MA(1) 

NQA-
CMA B

EÇ
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Cádmio 
dissolvido 
(2) 

µg/L - (2) (2) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Chumbo 
dissolvido 

µg/L Pb - - 14 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,08 <0,050 

Cobre 
dissolvido 

µg/L Cu 7,8 - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Zinco 
dissolvido 

µg/L Zn 7,8 (3) - - <2 <2 2,2 
<2 <2 <2 <2 

Arsénio 
dissolvido 

µg/L As 50 - - 0,903 0,634 0,284 0,562 0,938 0,483 0,546 

Crómio 
dissolvido 

µg/L Cr 4,7 - - <0,020 <0,020 <0,020 <0,20 <0,020 <0,20 <0,20 

Antimónio 
dissolvido 

µg/L 5,6   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Níquel 
dissolvido 

µg/L - - 34 0,285 <0,200 0,311 <0,2 0,232 0,516 <0,2 

Dureza mg/L - - - 4,5 6 5 4,5 4,5 7 3,4 

Classificação final (Estado Químico) Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

1) O Bom Estado não é atingido se a média aritmética anual estiver acima do valor definido para a norma; 
(2) No caso do cádmio e dos compostos de cádmio, os valores NQA variam em função de cinco classes de dureza (classe 1: 

<40 mg CaCO3/l, classe 2: de 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: de 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: de 100 a < 200 mg CaCO3/l e 
classe 5: ≥200 mg CaCO3/l). 

(3) Norma de Qualidade de 3.1 será aplicada se a dureza da água <24 mg/l CaCO3 
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5.6.1.4.2 Critérios para a qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas 

piscícolas e para os objetivos de qualidade mínima das águas superficiais de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 236/98 

Na Tabela 66 apresenta-se a avaliação dos elementos físico-químicos segundo os limites legais 

definidos pelo Anexo X e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Analisando os 

resultados das análises físico-químicas das águas recolhidas, verifica-se que, para todos os 

parâmetros determinados em todos os locais de amostragem, os valores obtidos encontram-

se em conformidade com os valores legalmente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de Agosto, nomeadamente os estabelecidos no Anexo X e Anexo XXI, considerando-se 

portanto serem cumpridos os requisitos estabelecidos para a boa qualidade das águas para 

fins piscícolas e os objetivos de qualidade mínima das águas superficiais, uma vez que, são 

cumpridos os VMA dos respetivos anexos. 

Tabela 66 - Análise da qualidade das águas superficiais para fins aquícolas e objetivos de qualidade 

mínima das águas superficiais de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

PARÂMETROS UNIDADES 

SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 
SITUAÇÃO REFERÊNCIA – PERÍODO 

SECO 

DL 236/98 

ANEXO X (1) 
ANEXO 

XXI 

B
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VMR VMA VMA 

Temperatura ºC 4,5 3,8 4,3 14,4 13,8 13,3 21,6 - - 30 

pH 
Escala 

Sorensen 
5,8 6,1 6,5 6,6 6,7 6,3 6,8  

6 – 9 
(3)(4) 

5 – 9 

Condutividade µS/cm 31,1 44,1 73,4 23,0 27,0 26,0 22,0 - - - 

Oxigénio 
dissolvido 

mg/L O2 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 
50%≥9 

100%≥7 
50%≥9 - 

Saturação de 
oxigénio 

% sat. 68,0 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 - - 50 

CBO5 mg/L O2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 - 5 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
mg/L <3,0 <3,0 <3,0 7,5 3,3 <3,0 <3,0 25(3) - - 

Azoto amoniacal 
mg/L 
NH4 

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,04 1 1 
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PARÂMETROS UNIDADES 

SITUAÇÃO REFERÊNCIA – 

PERÍODO HÚMIDO 
SITUAÇÃO REFERÊNCIA – PERÍODO 

SECO 

DL 236/98 

ANEXO X (1) 
ANEXO 

XXI 

B
EÇ

A
 M
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TE
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A
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G
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VMR VMA VMA 

Nitritos 
mg/L 
NO2 

<0,0039 0,0063 0,0044 <0,0039 0,013 <0,0039 <0,0039 0,01 - - 

Fósforo Total mg/L P <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - 1 

Cádmio total µg/L Cd <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - 10 

Chumbo total µg/L Pb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - (2) 

Cobre total µg/L Cu <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - 100 

Cobre dissolvido µg/L Cu <1 <1 <1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 400 (6)   

Zinco µg/L Zn <2 <2 6,3 <0,02 <0,02 <0,002 <0,002 - - (5) 500 

Arsénio µg/L As <1 <1 <1 <1 1,0 <1 <1 - - 100 

Crómio µg/L Cr <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - - 50 

Lítio mg/L Li 0,0020 0,0026 0,0031 <0,0010 0,0021 0,0022 <0,0010 2,5 5,8 - 

Hidrocarbonetos 
totais 

mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 -  * 

(1) De acordo com o descrito no artigo 35º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, uma água piscícola considera-se em conformidade com a norma de 
qualidade fixada se os valores dos parâmetros determinados em cada ponto de colheita cumprirem o seguinte: 

• 95% das amostras, ou a sua totalidade, quando a frequência da amostragem seja inferior a uma amostra por mês, deverão apresentar 
resultados de acordo com a norma de qualidade para o pH, CBO5 (a 20.o C), amoníaco, azoto amoniacal, nitratos, cloro residual disponível 

total, zinco total e cobre solúvel; 

• Para valores de dureza total diferentes de 100 mg/l, expressa em carbonato de cálcio, os VMA e VMR de zinco total, são os indicados no 
anexo XII; 

• Os parâmetros temperatura e oxigénio dissolvido deverão observar estritamente, para a totalidade das amostras, as condições definidas 
no anexo X; 

• O parâmetro SST deverá respeitar (em valor médio) a concentração fixada na norma de qualidade. 
(2) Parâmetro revogado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, artigo 14º 

(3) De acordo com o descrito no artigo 37º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, As disposições constantes podem não ser aplicadas quando: 
Ocorram circunstâncias meteorológicas excecionais ou circunstâncias geográficas especiais e o não cumprimento se refira apenas aos parâmetros com 

(O) no anexo X. 
(4) As variações artificiais do pH em relação aos valores constantes não devem ultrapassar 0,5 unidades de pH nos limites compreendidos entre 6 e 9, 

desde que essas variações não aumentem a nocividade de outras substâncias presentes na água. 
(5) 30 µg/L (dureza 10mg/L); 200 µg/L (dureza 50mg/L); 300 µg/L (dureza 100mg/L); 500 µg/L (dureza 500mg/L))  

(6) 5 µg/L (dureza 10mg/L); 22 µg/L (dureza 50mg/L); 40 µg/L (dureza 100mg/L); 112 µg/L (dureza 500mg/L)) 
*Exame visual 

 

 

5.6.1.5 Estado Ecológico do Rio Beça e afluentes – de qualidade biológica 

As comunidades de fitobentos e macroinvertebrados têm sido utilizadas como ferramentas 

biológicas para avaliar a qualidade de ecossistemas lóticos. Isto deve-se não só à sua 
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sensibilidade a diferentes factores de impacto, mas também à sua ubiquidade e diversidade, 

possuindo estratégias específicas para a ocupação de diferentes habitats num dado sistema 

lótico. Assim sendo, a autoecologia dos organismos, associada ao seu nível de tolerância à 

degradação da qualidade aquática, permite usá-los como indicadores biológicos de poluição. 

Os bons bioindicadores são os organismos mais sensíveis à presença de poluição. Baseada 

nestas conceções, a União Europeia recomenda a utilização de índices de avaliação da 

qualidade biótica para uma gestão integrada dos recursos hídricos, nomeadamente os índices 

que recorrem às comunidades de fitobentos e invertebrados enquanto organismos 

indicadores. 

5.6.1.5.1 Fitobentos 

Para o fitobentos, em cada ponto de amostragem, rasparam-se cinco superfícies (amostra 

composta, totalizando 100 cm2) duras e submersas, com uma escova, seguindo as 

recomendações propostas por INAG (2008). As pedras foram selecionadas ao acaso em zonas 

de fluxo turbulento, preferencialmente não ensombradas, entre aquelas que possuíam uma 

película de tonalidade acastanhada (com diatomáceas) e excluindo todas as que estavam 

cobertas com algas filamentosas. Todos os procedimentos seguiram as recomendações 

propostas pelos documentos técnicos de INAG (2008). Foram utilizadas umas gotas de fixador 

(solução de Lugol 0,33%) até a amostra adquirir uma cor de chá forte, para fixar e conservar 

as amostras. Foram também seguidas as recomendações de Sournia (1978) para o tratamento 

das amostras e seu estudo. 

Para o estudo taxonómico, as amostras foram processadas de acordo com protocolos padrão 

(APHA et al., 1989; Sournia, 1978; Krammer e Lange-Bertalot, 2000) e metodologias de 

referência (APHA et al., 1989; Sournia, 1978; Lund et al., 1958). No estudo taxonómico das 

microalgas foram utilizadas várias floras (Germain, 1981; Krammer e Lange-Bertalot, 1986-

1991; 2000; Lange-Bertalot, 2001; Round et al., 1990; Simonsen, 1987; Sims, 1996) e o manual 

IBD (Prygiel & Coste, 2000), tendo-se procedido à identificação e contagem em microscopia 

óptica até à categoria taxonómica mais baixa possível (nível de espécie e/ou categorias infra-

específicas). Os resultados foram expressos em abundância relativa (nº ou percentagem de 

valvas). 

Os resultados das contagens de diatomáceas foram introduzidos no programa OMNIDIA® 

(versão 5.1) para o cálculo do Índice diatomológico IPS e do Índice de Diversidade de Shannon-
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Weaver (H’). Os índices diatomológicos referidos baseiam-se na comunidade de diatomáceas 

como um todo, tendo em conta as características ecológicas de cada taxon. O índice IPS foi 

desenvolvido com o objetivo de avaliar globalmente a qualidade das massas de água doce 

(poluição orgânica e inorgânica). O IPS baseia-se na fórmula de Zelinka e Marvan (1961) e 

engloba mais de 13 000 taxa na sua base de dados. É considerado um índice de referência 

dada a extensão da base de dados, o que permite incluir, geralmente, todos os taxa contados, 

resultando disso, uma visão mais clara e realista da qualidade da água. É ainda importante 

salientar que o IPS é atualizado regularmente, pelos seus autores, não só com a introdução 

de novos taxa como pela correção dos seus valores de sensibilidade à poluição e valores 

indicadores.  

O IPS dá um valor numérico que pode variar entre zero (0) ou 1 (má qualidade) e 20 (excelente 

qualidade). As classes de qualidade da água definidas de acordo com esses valores numéricos 

estão registadas na Tabela 67. 

Tabela 67 – Classes de qualidade da água em função do valor numérico apresentado pelos Índice 

diatomológico IPS. 

Qualidade da água IPS 

Excelente IPS ≥ 18,72 

Boa 18,72>IPS ≥14,13 

Razoável 14,13>IPS ≥9,36 

Medíocre 9,36>IPS ≥4,78 

Má IPS<4,78 

 

Os Rácios de Qualidade Ecológica (RQE) obtêm-se através da normalização do IPS obtido, 

relativamente ao valor de referência respetivo (INAG, 2009). Transcreve-se na tabela seguinte 

(Tabela 68) os valores de fronteira para a classificação dos Rios do Norte de Pequena 

Dimensão, assumindo um valor de referência para o IPS de 19,10 (INAG, 2009). 

 

Tabela 68 – Classes de qualidade da água em função do RQE, calculado a partir do IPS (ver INAG, 

2009). 

RQE (IPS) Estado ecológico 

>0,98 Excelente 

0,98 – 0,74 Bom 
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0,74 – 0,49 Razoável 

0,49 – 0,25 Medíocre 

< 0,25 Mau 

 

A estrutura das comunidades pode ser avaliada utilizando, entre outros, os índices de 

diversidade. A relação entre o número de taxa e o número de indivíduos em cada taxon 

designa-se por índice de diversidade de espécies (Washington, 1984). O termo diversidade 

tem tido diferentes interpretações consoante o autor. Washington (1984) apresenta um 

resumo histórico completo sobre este assunto e conclui que a diversidade, também 

denominada “diversidade ecológica” ou “diversidade específica”, é um parâmetro de 

estrutura da comunidade, envolvendo espécies e as suas abundâncias. Ao longo dos anos, 

várias definições tem sido dadas para o “índice de diversidade “e existe um ponto de 

convergência quanto à necessidade do índice ter uma componente relativa ao número de 

espécies e outra que meça a abundância dos indivíduos nas espécies, e de traduzir num único 

número, a relação entre estas duas componentes. Esta diversidade tende a ser pequena nos 

ecossistemas poluídos. O índice de Shannon-Weaver (H’) é dos índices de diversidade mais 

utilizados (Washington, 1984), cuja fórmula se apresenta de seguida: 

, 

em que s – número de espécies; ni – número de indivíduos da espécie i; N – número total de 

indivíduos. 

 

A listagem dos taxa identificados e contados por estação de amostragem, encontram-se na 

Tabela 69. 

 

Tabela 69 - Listagem de taxa de fitobentos identificados e contados nas estações de amostragem no 
Rio Beça. Em negrito as 3 espécies mais frequentes em cada local (pelo menos 5% de frequência de 

ocorrência). 

Taxa 
BEÇA 

MONTANTE 
BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Achnanthes hungarica 0,25 2,40 0,00 

Achnanthidium minutissimum 3,22 3,65 24,22 

Achnanthidium subhudsonis 3,96 4,74 0,00 
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Taxa 
BEÇA 

MONTANTE 
BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Adlafia minuscula 0,25 0,00 0,00 

Amphora pediculus 0,50 0,73 3,60 

Amphora veneta 0,00 0,00 0,00 

Asterionella formosa 0,00 0,00 0,00 

Aulacoseira granulata 0,00 0,00 0,24 

Cocconeis pediculus 0,00 0,00 0,24 

Cocconeis placentula var. euglypta 11,88 5,94 0,00 

Cocconeis placentula var. lineata 0,25 6,24 5,04 

Cocconeis placentula var. pseudolineata 15,10 11,99 4,08 

Cyclotella atomus 0,25 0,00 0,24 

Cyclotella meneghiniana 0,25 0,12 0,48 

Cymbella tumida 0,25 0,00 0,00 

Encyonema minutum 0,50 0,49 0,00 

Eolimna minima 5,45 8,60 5,52 

Epithemia adnata 0,00 0,00 0,24 

Epithemia sorex 0,00 0,00 0,00 

Eunotia bilunaris var. bilunaris 0,25 0,12 0,00 

Eunotia pectinalis var. undulata 0,00 0,12 0,00 

Eunotia soleirolii 0,99 0,50 0,00 

Fallacia subhamulata 0,00 0,00 0,24 

Fragilaria bidens 0,00 0,00 0,00 

Fragilaria brevistriata 0,00 0,00 0,00 

Fragilaria capucina var. rumpens 0,25 0,24 0,00 

Fragilaria capucina var. vaucheriae 1,49 1,10 0,00 

Fragilaria construens 0,00 0,00 5,04 

Fragilaria construes 2,72 1,36 3,12 

Fragilaria parasitica var. subconstricta 0,00 0,84 0,00 

Fragilaria ulna var. ulna 0,74 0,49 0,00 

Frustulia vulgaris 0,50 0,25 0,00 

Gomphonema clavatum 0,00 0,00 0,24 

Gomphonema parvulum var. parvulum 3,22 2,81 0,00 

Gomphonema productum 0,00 0,12 0,00 

Gomphonema pumilum 0,00 0,00 0,72 
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Taxa 
BEÇA 

MONTANTE 
BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Gomphonema rhombicum 0,00 0,00 0,72 

Hantzschia amphioxys 0,25 0,00 0,00 

Hipodonta capitata 0,25 0,96 0,00 

Mayamaea atomus var. permitis 0,50 1,45 0,00 

Melosira varians 1,24 0,74 0,00 

Navicula atomus var. atomus 0,00 0,00 0,48 

Navicula capitatoradiata 0,00 0,00 0,96 

Navicula cari 0,00 0,00 0,00 

Navicula cryptocephala 2,97 2,32 0,48 

Navicula cryptotenella 0,25 0,84 1,92 

Navicula gallica 0,25 0,00 0,00 

Navicula gregaria 1,24 1,34 0,00 

Navicula lanceolata 0,25 0,00 0,00 

Navicula menisculus var. grunowii 0,50 0,25 0,00 

Navicula menisculus var. menisculus 0,00 0,00 1,68 

Navicula minuscula 0,00 0,00 0,96 

Navicula radiosa 0,74 0,00 2,64 

Navicula rhynchocephala 0,99 1,21 0,00 

Navicula schroeteri var. schroeteri 0,00 0,00 0,00 

Navicula stroemii 0,25 0,12 0,00 

Navicula tripunctata 0,00 0,00 0,24 

Navicula veneta 0,50 0,00 0,00 

Navicula viridula rostellata 0,00 0,00 0,72 

Navicula viridula var. germainii 0,74 0,49 0,00 

Nitzschia amphibia 0,00 0,00 1,92 

Nitzschia archibaldii 0,74 0,85 0,48 

Nitzschia capitellata 0,25 0,00 0,96 

Nitzschia debilis 0,00 0,00 0,24 

Nitzschia dissipata 0,00 0,36 3,12 

Nitzschia flexa 0,00 0,00 0,00 

Nitzschia fonticola 0,50 0,25 9,35 

Nitzschia frustulum var. frustulum 1,49 1,94 4,08 

Nitzschia gracilis 0,00 0,00 0,48 
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Taxa 
BEÇA 

MONTANTE 
BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Nitzschia inconspicua 0,00 0,00 0,96 

Nitzschia linearis var. linearis 0,50 0,37 2,16 

Nitzschia linearis var. subtilis 0,00 0,00 1,44 

Nitzschia palea 0,25 0,00 1,44 

Nitzschia paleacea 0,00 0,48 2,64 

Nitzschia recta 0,00 0,00 0,72 

Pinnularia gibba 0,99 0,00 0,00 

Planothidium frequentissimum 4,46 3,31 2,40 

Planothidium lanceolatum 23,51 15,83 0,24 

Reimeria sinuata 0,99 0,61 0,72 

Rhoicosphenia abbreviata 0,25 5,88 0,48 

Sellaphora seminulum 2,72 3,16 2,16 

Stauroneis thermicola 0,25 0,00 0,00 

 

Tabela 70 – Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’), índice de equitabilidade de Pielou e 
número de espécies de diatomáceas para os locais de amostragem no Rio Beça. 

Estação de 
amostragem 

H’ Equitabilidade Nº espécies 

BEÇA MONTANTE 4,13 0,74 49 

BEÇA JUSANTE 4,26 0,79 42 

BEÇA AFLUENTE 4,40 0,81 44 

 

Tabela 71 – “Rácio de Qualidade Ecológica - RQE” para os locais de amostragem relativamente ao 
fitobentos e respetiva classe de qualidade, no Rio Beça. 

Estação de 
amostragem 

IPS 
(Valor 

Absoluto) 

IPS 
(Valor de 

Referência de 
acordo com a 

tipologia do local) 

RQE 
Classe de 
Qualidade 

BEÇA MONTANTE 14,9 

19,10 

0,82 BOM 

BEÇA JUSANTE 13,8 0,76 BOM 

BEÇA AFLUENTE 13,7 0,75 BOM 

• Ponto Beça Montante 

O número de espécies de diatomáceas (Tabela 70) foi o mais elevado neste ponto de 

amostragem (49 espécies). Da análise da composição específica da amostra (Tabela 69) 

obtiveram-se os índices de diversidade (índice de Shannon-Wiener H’) de 4,26 e de 

Equitabilidade de 0,79 (Tabela 70), que corresponderam a valores intermédios em relação aos 
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obtidos nos restantes pontos. Neste ponto de amostragem uma dominância de 4 espécies 

(com mais de 5% de ocorrência), perfazem 55,89% de frequência de ocorrência: Planothidium 

lanceolatum, Cocconeis placentula var. pseudolineata, Eolimna minima e Rhoicosphenia 

abbreviata. 

O Índice Diatomológico IPS foi de 14,9, com um RQE de 0,82 (Tabela 71), sendo considerada 

por isso uma pouca contaminação orgânica deste local, com uma classe de Qualidade de Bom.  

 

• Ponto Beça Jusante 

O número de espécies de diatomáceas (Tabela 70) foi o mais reduzido de todos os pontos 

amostrados (42 espécies). Da análise da composição específica da amostra obtiveram-se os 

índices de diversidade (índice de Shannon-Wiener H’) de 4,13 e de Equitabilidade de 0,74 

(Tabela 70), que foram os mais baixos de todos os pontos de amostragem. Para o ponto Beça 

Jusante, verificou-se uma dominância de um maior número de espécies, com mais de 5% de 

ocorrência (6 espécies), as quais perfazem 56,98% de frequência de ocorrência: 

Planothidium lanceolatum, Cocconeis placentula var. pseudolineata, Cocconeis placentula var. 

lineataI, Cocconeis placentula var. euglypta, Eolimna minima e Rhoicosphenia abbreviata. 

O Índice Diatomológico IPS foi de 13,8 com um RQE de 0,76 (Tabela 71), sendo considerado 

por isso um ponto com pouca contaminação orgânica e com uma classe de Qualidade de Bom.  

 

• Ponto Beça Afluente 

Neste ponto foram registadas 44 espécies de diatomáceas (Tabela 70) e da análise da 

composição específica da amostra obtiveram-se os índices de diversidade (índice de Shannon-

Wiener H’) de 4,40 e de Equitabilidade de 0,81 (Tabela 70)), que foram os mais elevados de 

todos os pontos de amostragem. Para o ponto Beça Afluente, verificou-se uma forte 

dominância de Achnanthidium minutissimum e de mais 4 espécies com mais de 5% de 

ocorrência, que perfazem 48,81% de frequência de ocorrência: Achnanthidium minutissimum, 

Nitzschia fonticola, Eolimna minima, Cocconeis placentula var. lineata e Fragilaria construens. 

O Índice Diatomológico IPS foi de 13,7, com um RQE de 0,75 (Tabela 71), sendo também 

considerado um ponto com pouca contaminação orgânica e com uma classe de Qualidade de 

Bom.  
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5.6.1.5.2 Macroinvertebrados bentónicos 

Neste estudo de monitorização, a captura de macroinvertebrados bentónicos seguiu as 

recomendações propostas por INAG (2008). Assim, para a captura dos macroinvertebrados 

bentónicos utilizou-se a técnica semi-quantitativa de kick-sampling, definindo-se um troço de 

amostragem de cerca de 50 m de comprimento para cada estação. Sempre que as condições 

o permitiram, este troço foi representativo de todos os tipos de habitats existentes 

[macrófitas e algas, matéria orgânica particulada grosseira, substrato (blocos, pedras, 

cascalho, areia, silte e argila)] e das diferentes situações de hidrodinamismo (unidades de 

transporte e de sedimentação). A amostragem foi realizada com uma rede de mão (abertura 

do saco de 25x25 cm e malha de 0,5 mm), sendo efetuados 6 arrastos de 1 m de comprimento 

(e 25 cm de largura), distribuídos de forma proporcional aos habitats existentes. Após a 

recolha, as amostras foram conservadas em etanol a 70-80% e transportadas para o 

laboratório para posterior lavagem, triagem e identificação. 

A inventariação dos taxa, até ao nível taxonómico de família, foi efetuada com o auxílio dos 

guias de Macan (1959 e 1977), Richoux (1982), Tachet et al. (1996), Reis (2006) e Serra (2009). 

Seguindo a Decisão da Comissão 2008/915/CE, foram calculadas as métricas necessárias para 

a determinação do Índice de Invertebrados do Norte de Portugal (IPtIN), no seguimento dos 

estudos de intercalibração europeus (Buffagni et al., 2005) e portugueses (INAG, 2009). Deste 

modo, foram determinadas as seguintes métricas para as comunidades de invertebrados 

bentónicos (ver Munné e Prat, 2009, INAG 2009): 

- N.º de famílias ou riqueza (S); 

- N.º de famílias pertencentes às ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (EPT); 

- Logaritmo da soma das abundâncias de indivíduos pertencentes às famílias Heptageniidae, 

Ephemeridae, Brachycentridae, Goeridae, Odontoceridae, Limnephilidae, Polycentropodidae, 

Athericidae, Dixidae, Dolichopodidae, Empididae, Stratiomyidae (ETD), log (Sel. ETD + 1); 

- índice de Shannon (ou Shannon-Wiener), H’ = -  pi ln(pi), em que pi representa o quociente 

entre o n.º de indivíduos de cada família e o n.º de indivíduos total (ver acima); 

- Índice de equitabilidade de Pielou, J’ = H’/ln(S); 

- IBMWP, que resulta da soma de scores de sensibilidade (numa escala de 1 a 10) de cada taxa 

presente na amostra (Alba-Tercedor e Sanchez-Ortega, 1988; Alba-Tercedor et al., 2004; 

Jáimez-Cuéllar et al., 2004); 
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- IASPT, que corresponde ao quociente entre o IBMWP e o n.º de famílias incluídas no cálculo 

do IBMWP. 

Em Portugal, o índice mais utilizado era o IBMWP (Feio et al., 2009), mas os estudos de 

intercalibração exigem a aplicação de índices multimétricos, como o IPtIN, que acabou por ser 

implementado em Portugal (Decisão da Comissão 2008/915/CE). O IPtIN resulta do somatório 

ponderado das métricas acima descritas (ver em baixo), após a sua normalização 

relativamente ao valor de referência para cada tipo de rio (obtido como a mediana dos locais 

de referência do Exercício de Intercalibração – ver INAG, 2009). Esta normalização é efetuada 

através do quociente entre o valor observado para cada métrica e o correspondente valor de 

referência. Para o presente trabalho, e seguindo a tipologia indicada pelo INAG (2008), 

utilizámos os valores de referência para os Rios do Norte de Pequena Dimensão. 

Este índice tem a enorme vantagem de ter sido usado no Exercício de Intercalibração e 

permitir o cálculo de Rácios de Qualidade Ecológica (RQE). Estes são vistos pela Comissão 

Europeia (Decisão da Comissão 2008/915/CE) como as métricas de excelência para a definição 

da qualidade ecológica no âmbito da DQA. Todavia, é reconhecido internacionalmente 

(Decisão da Comissão 2008/915/CE) e nacionalmente (INAG, 2009) que há ainda trabalho a 

efetuar na definição dos valores de referência e classificação das massas de água, por 

existirem ainda deficiências nos Exercícios de Intercalibração. 

Os Rácios de Qualidade Ecológica (RQE) obtêm-se através da normalização do IPtIN obtido, 

relativamente ao valor de referência respetivo (INAG, 2009). Transcreve-se na Tabela 72 os 

valores de fronteira para a classificação dos Rios do Norte de Pequena Dimensão (em baixo), 

assumindo um valor de referência para o IPtIN de 1,02 (INAG, 2009). 

 

Tabela 72 – Classes de qualidade do estado ecológico em função do RQE, calculado a partir do IPtIN 

(ver INAG, 2009). 

Tipologia RQE (IPtIN) Estado ecológico 

Rios do Norte de 
pequena dimensão 

>0,87 Excelente 

0,87 – 0,65 Bom 

0,65 – 0,44 Razoável 

0,44 – 0,22 Medíocre 

<0,22 Mau 
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O número de famílias descritas nos locais de amostragem variou entre 20 no ponto Beça 

Afluente, 25 no Ponto Beça Montante e 21 no ponto Beça Jusante (Tabela 73). Em termos do 

n.º de famílias seria de esperar um número mais elevado, podendo o reduzido número de 

taxa detetados dever-se aos efeitos de um Verão prolongado e seca extrema que afetou 

Portugal em 2017.  

Tabela 73 – Listagens de todos os macroinvertebrados identificados, e respetivas abundâncias, para 
os diferentes locais de amostragem no Rio Beça. 

Famílias BEÇA MONTANTE BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Dugesiidae       

n.i. 4 1   

Erpobdellidae 1     

Glossiphoniidae       

Lumbricidae       

Tubificidae       

Sphaeriidae 11 175 25 

Ancylidae 4   3 

Hydrobiidae       

Lymnaeidae   14   

Neritidae       

Physidae   28   

Planorbidae     63 

Hidracarina 3   10 

Atyidae       

Dryopidae       

Dytiscidae     23 

Elmidae 35 19 15 

Gyrinidae 7     

Haliplidae     1 

Helodidae 15 4   

Anthomyiidae       

Athericidae 3 4 14 

Blephariceridae       

Ceratopogonidae 13     

Chaoboridae       

Chironomidae 427 258 239 

Simuliidae 12 1   

Tabanidae 2     

Tipulidae       

Chironomidae 41 7 9 

Baetidae 53 24 12 

Caenidae     400 

Ephemerellidae       

Heptageniidae 23 12   

Leptophlebiidae 15 9 98 

Ephemeroptera n.i.     2 

Corixidae     18 

Gerridae     55 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 361 

Famílias BEÇA MONTANTE BEÇA JUSANTE BEÇA AFLUENTE 

Notonectidae       

Sialidae 1 35   

Calopterygidae       

Coenagrionidae   9   

Cordulegasteridae 75 28 2 

Gomphidae 23 11 33 

Libellulidae       

Platycnemididae       

Capniidae       

Nemouridae 4 1   

Perlodidae       

Taeniopterygidae       

Goeridae       

Hydropsychidae 23 10   

Leptoceridae     75 

Molannidae 53 41   

Philopotamidae       

Psychomyiidae 30 15   

Sericostomatidae 2   9 

n.i.* inclui pupae       

 

Tabela 74 – Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’), índice de equitabilidade de Pielou e 
número de famílias de macroinvertebrados bentónicos registados nos locais de amostragem no Rio 

Beça.  

Estação de 
amostragem 

H’ Equitabilidade Nº famílias 

Beça Montante 2,08 0,74 25 

Beça Jusante 2,01 0,79 21 

Beça Afluente 2,08 0,81 20 

 

O Ponto Beça Montante, foi o segundo ponto com maior ocorrência de indivíduos (880), com 

uma dominância de indivíduos das famílias Chironomidae, Cordulegasteridae, Baetidae e 

Molannidae (Tabela 73). O Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) foi de 2,08 e o 

índice de equitabilidade foi de 0,74 (Tabela 74). 

As famílias dominantes neste ponto de amostragem mostram uma mistura entre famílias 

associadas a locais perturbados, como o caso dos Chironomidae, mas também famílias que 

apenas se encontram em ecossistemas com boa integridade ecológica, como é o caso dos 

Cordulegasteridae e Molannidae que são muito pouco tolerantes as perturbações no meio 

aquático. Os Chironomidae, surgem neste ponto, porque é um grupo dominante da nossa 

fauna e por isso pode ocorrer em águas de baixa integridade ecológica, mas também como é 

o caso do presente Ponto, que apresenta boa integridade ecológica. Os valores dos índices 
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IPtIN e RQE ( Tabela 75) revelaram que a qualidade da água do Ponto Beça Montante indica 

um valor de Bom, apesar de a amostragem ter ocorrido depois de um período de seca extrema 

e muito calor outonal. 

O Ponto Beça Jusante, foi o ponto que apresentou menor ocorrência de indivíduos (706), com 

uma dominância das famílias Chironomidae, Sphaeriidae, Molannidae e Sialidae (Tabela 73). 

O Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) foi de 2,01 e o índice de equitabilidade foi 

de 0,79 (Tabela 74). 

Tal como no ponto anterior, as famílias dominantes neste ponto de amostragem mostram 

uma mistura entre famílias associadas a locais perturbados, como o caso dos Chironomidae, 

mas também famílias que apenas se encontram em ecossistemas com boa integridade 

ecológica, como é o caso dos Molannidae que são muito pouco tolerantes as perturbações no 

meio aquático. Neste ponto surge também uma forte ocorrência de famílias que estão 

associados a águas com uma integridade ecológica razoável. Sendo, o ponto mais a jusante e 

apesar de já influenciado por zonas degradadas devido a povoações, incêndios, perda da 

vegetação ribeirinha, este ponto revelou-se ainda com uma boa integridade ecológica, 

associada, possivelmente ao fato que a disponibilidade hídrica neste ponto era mais elevada, 

do que nos restantes pontos. 

Os valores dos índices IPtIN e RQE ( Tabela 75) revelaram que a qualidade da água do Ponto 

Beça Jusante indica um valor de Bom, apesar de a amostragem ter ocorrido depois de um 

período de seca extrema e muito calor outonal.  

Apesar da menor ocorrência de famílias, no Ponto Beça Afluente verificou-se a maior 

ocorrência de indivíduos (1106), com uma dominância dos taxa Caenidae, Chironomidae, 

Leptophlebiidae e Leptoceridae (Tabela 73). Tal como nos ponto anterior, as famílias 

dominantes neste ponto de amostragem mostram uma mistura entre famílias associadas a 

locais perturbados, como o caso dos Chironomidae, mas com um claro domínio de famílias 

que apenas se encontram em ecossistemas com boa a excelente integridade ecológica, como 

é o caso dos Leptophlebiidae e Leptoceridae que são muito pouco tolerantes a perturbações 

no meio aquático. Este ponto corresponde a um afluente do Rio Beça, de pequenas 

dimensões, mas com uma galeria ripícola muito diversificada. Neste caso, a comunidade de 

macroinvertebrados, poderá ter sido influenciada pela baixa disponibilidade hídrica, mas 

também por alguma contaminação de origem animal proveniente das pastagens associadas 
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às margens da Ribeira. Os valores dos índices IPtIN e RQE (Tabela 75)  revelaram que a 

qualidade da água do Ponto Beça Afluente também indica um valor de Bom. 

 

Tabela 75 – Valores de IPtIN, RQE e estado ecológico registados nas estações de amostragem no Rio 
Beça. 

Estação IPtIN RQE Estado ecológico 

Beça Montante 0,757 0,750 Bom 

Beça Jusante 0,716 0,709 Bom 

Beça Afluente 0,665 0,659 Bom 

 

5.6.1.5.3 Ictiofauna 

Com base nas recomendações do manual do INAG (2008) as épocas de amostragem 

preferenciais devem ser efetuadas quando já não se verifiquem caudais elevados e ainda 

quando não se observe a forte redução estival de caudais e se mantém uma elevada 

diversidade física no curso. O troço a amostrar visa ser representativo do sector do curso de 

água englobando a máxima diversidade física existente. Em todas as situações, a amostragem 

pretende englobar todos os tipos de habitats existentes no troço com exceção das zonas 

muito profundas. Os troços de amostragem são fotografados e georreferenciados com 

recurso a um GPS, de modo a que possam ser facilmente reconhecidos (INAG, 2008). O 

comprimento mínimo do troço a amostrar foi de pelo menos 20 vezes a largura do rio no 

ponto de amostragem e nunca inferior a 100 m (INAG, 2008). 

Nos trabalhos de campo foi usado um equipamento de pesca elétrica, de corrente continua 

ou por impulsos, fixo com gerador (para operar da margem ou a partir de embarcação) ou de 

transporte dorsal com motor a explosão ou de bateria, sendo as características aconselhadas: 

200-1000 V, potência 0.8 - 2.5 KVA. 

As colheitas foram efetuadas com os operadores a percorrer lentamente a pé o curso para 

montante descrevendo um zig-zag entre as 2 margens, cobrindo todos os habitats existentes 

e fazendo sair os peixes que se encontrem abrigados. 

Nos casos em que são vistos peixes, mas não se efetuam capturas, apesar da adoção das 

estratégias de pesca mais eficazes, é registada nas fichas a ocorrência de peixes, 

discriminando-se os taxa (espécie ou família) se tal for possível (INAG, 2008). 
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Os exemplares colhidos são manipulados cuidadosamente. A amostragem é realizada em 

vários períodos de duração não superior a 30 minutos para evitar mortalidade piscícola. Entre 

a colheita e o respetivo processamento, os peixes são mantidos em aparatos de rede dentro 

do curso de água em local não submetido a correntes elétricas ou em baldes de plástico de 

dimensões apropriadas. Procurou-se evitar-se biomassas piscícolas demasiado elevadas para 

o volume dos recipientes e manter condições que possibilitassem o bom estado físico dos 

exemplares até à respetiva devolução ao meio aquático (manter à sombra se a radiação solar 

for forte, renovar a água periodicamente, etc.). 

A identificação dos exemplares até à espécie é efetuada no local, com base em caracteres 

externos. Os exemplares de pequenas dimensões em que não se diferenciam ainda os 

caracteres externos específicos, são identificados ao nível do género. 

A identificação e medição (comprimento total em mm) dos exemplares é efetuada no local. 

São medidos apenas os exemplares cujo comprimento seja superior a 40 mm; para os 

indivíduos de comprimento inferior a 40 mm é unicamente registado o número de 

exemplares. Se numa determinada amostragem o número de exemplares capturados de uma 

espécie for muito elevado, só é medida uma subamostra de 50 indivíduos. 

Após identificação e medição, os exemplares são devolvidos ao meio, cuidadosamente 

libertados em zonas sem corrente (INAG, 2008). 

A fauna piscícola é um dos elementos indicadores da qualidade biológica utilizado na 

classificação do estado/potencial ecológico para a categoria de massas de água rios. De 

acordo com o Anexo V da DQA, são considerados três atributos para estas comunidades: 

Abundância; Composição; Estrutura etária. 

A utilidade da fauna piscícola como indicador de qualidade é reconhecida há muito tempo 

pela comunidade científica, e desta forma este elemento tem vindo a ser alvo de programas 

de monitorização de rotina em diversos países. No entanto, a sua inclusão como elemento 

obrigatório no âmbito da DQA está também relacionada com o facto de existir um 

reconhecimento por parte do público em geral da relação directa entre a qualidade da água 

e a qualidade piscícola, mas também pela importância que muitas espécies têm do ponto de 

vista socioeconómico. A fauna piscícola pode ser assim considerada como uma das mais 

importantes componentes da DQA, já que os peixes são considerados como importantes 
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recursos ambientais pelo público em geral, podendo assim desempenhar um papel 

fundamental na promoção de políticas da água. 

Os índices de integridade biótica baseiam-se no princípio de que as comunidades biológicas 

respondem de forma previsível e quantificável às alterações humanas dos ecossistemas 

aquáticos. Este tipo de índices é composto por um conjunto de métricas que representam 

aspetos da estrutura e funcionamento das comunidades. Estas métricas são passíveis de 

serem quantificáveis e respondem de forma preditiva ao gradiente de pressão. O valor obtido 

para cada uma das métricas numa determinada estação de amostragem é comparado com o 

valor esperado num mesmo tipo de rio com ausência de perturbações ou perturbações 

negligenciáveis (ou seja, em condições de referência). O resultado numérico do índice obtém-

se pela soma de todas as métricas e reflete o desvio de determinada estação relativamente 

às condições de referência, dando, desta forma, uma avaliação da qualidade biológica.  

O Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP), 

desenvolvido pela AFN, baseia-se nos pressupostos acima referidos, estando assim de acordo 

com o conceito de estado ecológico da DQA.  

Para a aplicação do F-IBIP é necessário identificar para cada estação de amostragem, qual o 

agrupamento piscícola a que esta pertence. Este objetivo envolveu duas fases de trabalho, 

recorrendo a técnicas estatísticas multivariadas. Desta forma, e considerando grupos 

piscícolas funcionais, foram inicialmente definidos seis agrupamentos que revelaram 

comunidades distintas. Posteriormente estes agrupamentos foram discriminados 

abioticamente, tendo sido selecionadas as seguintes variáveis ambientais: dimensão da bacia 

de drenagem (km2); altitude (m); temperatura média do ar no mês de julho (oC); precipitação 

média anual (mm); latitude (variável categórica).  

O Rio Beça e seus afluentes na zona de Montalegre pertencem ao Grupo 1 – Salmonícola da 

Região Norte: Rios com uma distribuição potencial relativamente alargada, limitada a sul pela 

região montanhosa do centro do país, com troços fluviais de pequena área de drenagem (<50 

km2), declive acentuado e regime hidrológico permanente. No contexto climático de Portugal 

Continental apresentam precipitação elevada (1700 mm em média) e baixas temperaturas no 

estio (inferior a 20oC em média). Em termos de altitude este é o grupo que apresenta maior 

dispersão interquartil, podendo encontrar-se locais em elevações que vão dos 100 m (na 

região litoral) aos 1000 m. Ao nível das comunidades piscícolas estes troços são claramente 
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dominados por Salmo trutta fario (truta-de-rio), que em muitos casos é a única espécie 

presente.  

O F-IBIP, à semelhança de outros índices de integridade biótica, é constituído por diversas 

métricas que tentam refletir características estruturais e funcionais básicas das comunidades 

ictiofaunísticas dos sistemas lóticos de Portugal Continental. As métricas podem diminuir ou 

aumentar em função da intensidade da perturbação antrópica e estão incluídas em dois 

grandes grupos: riqueza e composição específica (e.g. número de espécies nativas, 

percentagem de indivíduos exóticos) e factores ecológicos (relacionados, por exemplo, com a 

alimentação ou a reprodução). Deste modo, numa fase inicial, as várias espécies da fauna 

piscícola existentes nos nossos cursos de água foram caracterizadas quanto ao seu estatuto 

(nativa e exótica) e, de acordo com o conceito de guilda ecológica/funcional, quanto aos 

seguintes aspetos ecológicos: tolerância à degradação, hábitos alimentares, hábitos 

reprodutivos, uso de habitat e comportamento migrador. Com base nesta caracterização, 

definiu-se um conjunto alargado de métricas por agrupamento, tendo-se posteriormente 

selecionado as métricas finais que compõem o F-IBIP através de vários filtros estatísticos. Na 

Tabela 76, apresentam-se as métricas que integram o F-IBIP para Grupo 1.  

Tabela 76- Métrica para o Grupo 1 que compõem o Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios 

Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP). 

Agrupamento Métrica Tipo de métrica 

GRUPO 1 

% de indivíduos intolerantes Tolerância 

% de indivíduos exóticos Composição 

% de indivíduos omnívoros Trófica 

O valor do F-IBIP é obtido através da média aritmética das métricas consideradas em cada 

agrupamento piscícola, sendo que o valor individual de cada métrica varia, numa escala 

contínua, entre 0 (zero) e 1 (um).  

O resultado final do F-IBIP varia entre 0 (zero), correspondente a má qualidade, e 1 (um) 

correspondente a excelente qualidade. Deste modo, o seu valor é expresso sob a forma de 

rácios de qualidade ecológica. A qualidade é expressa numa de cinco classes de qualidade, 

sendo que os valores de variação de cada classe são iguais para todos os agrupamentos. Na 

Tabela 77 apresentam-se esses valores expressos em rácios de qualidade ecológica. Salienta-

se que os valores apresentados foram já sujeitos a intercalibração, refletindo deste modo os 

resultados obtidos na 2a fase do Exercício de Intercalibração. 
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Tabela 77 – Valores de variação das classes de qualidade do F-IBIP (INAG, I.P. E AFN. 2012). 

Classe de Qualidade Valor em Rácio de Qualidade Ecológica 

Excelente [0,850-1,000] 

Boa [0,675-0,850[ 

Razoável [0,450-0,675[ 

Medíocre [0,225-0,450[ 

Mau [0-0,225[ 

 

O Rio Beça, na zona de Montalegre, é um rio salmonícola e, por conseguinte, a diversidade de 

espécies de peixes é baixa, podendo em alguns pontos ocorrer apenas uma espécie: Salmo 

trutta (Truta-de-rio). Nas partes mais a jusante, há possibilidade de ocorrerem algumas 

espécies de ciprinídeos como por exemplo: Squalius carolitertii (Escalo-do-Norte), 

Pseudochondrostoma duriensis (Boga-comum), Achondrostoma oligolepis (Ruivaca) e 

Luciobarbus bocagei (Barbo-do-Norte). 

Nas campanhas realizadas, apenas foi possível confirmar a ocorrência de 2 espécies: Salmo 

trutta e Pseudochondrostoma duriensis, sendo que a segunda espécie apenas foi registada no 

Ponto mais a jusante (Beça Jusante). 

No conjunto dos 3 locais de amostragem monitorizados foram capturados um total de 40 

indivíduos (Tabela 78). 

O local de amostragem que apresentou uma maior abundância relativa foi o Beça Jusante, 

seguido do Beça Afluente, sendo que o ponto mais a montante, devido a carência hídrica foi 

o que apresentou menor abundância. 

 

Tabela 78 – Espécies de peixes, n.º de indivíduos e abundância relativa (CPUE nº de peixes por 15 
minutos), identificados no decorrer da campanha de Outono no Rio Beça. 

Local de 
amostragem 

Abundância relativa 
Nº total 

Indivíduos 
Riqueza 

específica Salmo 
trutta 

Squalius 
caroliterti

i 

Pseudochondrostom
a duriense 

Achondrostom
a oligolepis 

Luciobarbus 
bocagei 

Beça 
Montante 

7 
(0,467) 

0 0 0 0 7 1 

Beça Jusante 
17 

(0,567) 
1 

(0,033) 
16 

(0,533) 
0 0 34 3 

Beça 
Afluente 

4 
(0,4) 

0 0 0 0 4 1 
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Na Tabela 79, apresentam-se as classificações obtidas para o estado ecológico das massas de 

água determinadas de acordo com a comunidade de ictiofauna presente, em cada local de 

amostragem. 

Tabela 79 – Comparação das classificações do estado ecológico, dos locais de amostragem 
monitorizados, obtidas com base na ictiofauna presente. 

Locais 
Métricas de Qualidade 

Ecológica 

Resultados das 
métricas (de 0 a 

1) 

Índice Piscícola 
de Integridade 
Biótica (F-IBIP). 

Beça Montante 

% de indivíduos intolerantes 1 

Excelente % de indivíduos exóticos 1 

% de indivíduos omnívoros 1 

Beça Jusante 

% de indivíduos intolerantes 0,50 

Excelente % de indivíduos exóticos 1 

% de indivíduos omnívoros 1 

Beça Afluente 

% de indivíduos intolerantes 1 

Excelente % de indivíduos exóticos 1 

% de indivíduos omnívoros 1 

 
 

5.6.1.6 Elementos de qualidade hidromorfológica 

Ao longo do rio Beça e num dos seus afluentes (Ribeira de Lamas) foi realizada a caracterização 

dos elementos hidromorfológicos de suporte aos elementos biológicos tendo por base a 

metodologia adotada pelo INAG (INAG I.P., 2009a) no âmbito da aplicação da DQA, designada 

por River Habitat Survey (RHS). 

A inventariação de campo foi efetuada de acordo com a metodologia definida no manual da 

EA para aplicação do método (EA, 2003) e de acordo com as condições ótimas para realização 

da amostragem. 

Cada RHS foi aplicado a um troço de 500 m de extensão ao longo de 3 locais no rio Beça - um 

ponto a montante da área de estudo (EA_HRS_01_rio Beça montante), um ponto intermédio 

(EA_HRS_02_rio Beça intermédio) e um ponto a jusante da área de estudo (EA_HRS_03_rio 

Beça jusante) – e num local da Ribeira de Lamas (EA_HRS_04_rib.ª Lamas) nos quais foram 

definidos 10 locais de observação (spot-check), dispostos de 50 em 50m, e nos quais foram 

registadas de forma especifica as características físicas, a ocupação do solo, a estrutura da 
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vegetação nas margens e o tipo de vegetação aquática presente. 

Para além dos dados recolhidos em cada um destes 10 locais ao longo de cada troço, foi 

recolhida toda uma série de informação generalista que caracteriza o troço de 500 m, como 

as características do vale, uso do solo ao longo do topo de cada uma das margens, os perfis 

das margens, entre outros. Toda a informação foi registada na ficha de campo normalizada 

(standard) e composta por 4 páginas. 

O método RHS considera ainda a posterior aplicação de 2 índices que pretendem avaliar a 

qualidade dos habitats fluviais e o grau de artificialidade do canal. 

O cálculo dos índices Habitat Quality Assesement (HQA) e Habitat Modification Score (HMS) 

foi efetuado recorrendo ao software RAPID 2.1 desenvolvido pelo Centre for Ecology & 

Hydrology – Natural Environment Research Council . 

Este software constitui uma base de dados que permite, após a inserção dos dados de campo, 

obter de forma automática os valores dos índices do HQA e HMS para cada um dos RHS 

efetuados. 

O Habitat Modification Score (HMS) permite avaliar o grau de artificialização da estrutura 

física do canal (leito e margens do rio). O sistema de pontuação é uma aplicação objetiva de 

um conjunto de regras definidas que, no caso do HMS, estimam a magnitude do impacte de 

estruturas e intervenções transversais e longitudinais nos habitats fluviais. O valor do HMS 

corresponde ao somatório das pontuações ponderadas nas diferentes escalas espaciais 

consideradas no RHS. 

O valor de HMS não depende do carácter do rio, possibilitando a comparação de resultados 

obtidos em cursos de água de tipologias distintas. As pontuações para as diferentes categorias 

de artificialização do leito e margens do rio são apresentadas na Tabela 80. 

 

Tabela 80 - Pontuação e respetiva categoria do índice referente ao grau de artificialidade do rio 

(HMS). 

HMS Pontuação Descrição da Categoria Classe de Qualidade 

0-16 Pristino/Seminatural I Excelente 

17-199 Predominantemente não modificado 

II Bom ou inferior 
200-499 Obviamente modificado 

500-1399 Significativamente modificado 

› 1400 Severamente modificado 

 
O Habitat Quality Assesement (HQA) corresponde a uma medida de riqueza, raridade, 
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diversidade e naturalidade da estrutura física do sistema fluvial, integrando os atributos do 

leito e do corredor ribeirinho. O sistema de pontuação do HQA é baseado no consenso de 

opiniões periciais sobre a presença de características do habitat fluvial relevantes para as 

comunidades biológicas. 

O HQA é composto por 9 sub-índices referentes a diferentes aspetos da qualidade do habitat 

fluvial: 

• Tipo de escoamento; 

• Substrato do leito; 

• Atributos do leito; 

• Atributos das margens; 

• Estrutura da vegetação marginal; 

• Vegetação aquática; 

• Ocupação do solo numa faixa de largura de 50 m ao longo das margens; 

• Presença e distribuição das árvores ao longo das margens e características 
associadas; 

• Características de especial interesse. 
 

O valor do HQA é dado pela soma das pontuações dos 9 sub-índices. A pontuação obtida para 

o índice HQA deverá apenas ser utilizada para comparar rios do mesmo tipo. 

Os valores limites do índice HQA para as classes abaixo de Excelente para os diferentes tipos 

de rios de Portugal Continental ainda se encontram em desenvolvimento não estando ainda 

definidos os valores para os Tipos de Rios presentes em Portugal, e consequentemente, na 

área de estudo (Tabela 81). 

Tabela 81 - Classes do índice de qualidade dos habitats fluviais (HQA), atributos e cor para os rios do 

Norte (Tipo N1). 

Pontuações do Índice HQA Classe de qualidade 

≥46 I Excelente 

<46 II Inferior a Excelente 

Em alguns casos, durante o trabalho de campo, alguns parâmetros são registados como nulos 

ou não visíveis (NV), sendo que estas situações ocorrem quando por características inerentes 

ao canal não é possível observar determinada característica ou aceder a um troço de rio para 

aferir os parâmetros a registar. O número de registos nulos ou NV podem afetar 

significativamente o valor final do HQA, sendo que para aferir essa questão pode obter-se um 
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nível de confiança do índice baseado no número de registos nulos e NV (Tabela 82). 

Tabela 82 - Nível de confiança atribuído ao HQA consoante o número de registos nulos (RN) e não 

visíveis (NV). 

Nível de confiança Nº de RN/NV 

Muito elevada 1 

Elevada 2 a 3 

Aceitável 4 a 9 

Baixa 10 a 19 

Muito baixa >20 

 

A caracterização do regime hidrológico foi avaliado nas massas de água rios tendo por base a 

metodologia River Habitat Survey (RHS), tendo-se registado as características físicas, a 

ocupação do solo e estrutura da vegetação nas margens, e o tipo de vegetação aquática 

presente nos locais de observação de cada troço. 

Os dados recolhidos permitiram o cálculo dos índices Habitat Quality Assesement (HQA) e 

Habitat Modification Score (HMS). 

Com base nos valores de HMS obtidos na campanha de outono de 2017 verifica-se que tanto 

o rio Beça como a Ribeira de Lamas (afluente do rio Beça) apresentam uma reduzida 

artificialização do leito e margens que se traduzem em alterações ligeiras na sua morfologia. 

Verificou-se, no entanto, um reduzido hidrodinamismo, como consequência do período de 

seca que precedeu as amostragens realizadas na época de outono.  

Ainda assim, a qualidade ambiental, funcionalidade e naturalidade do ecossistema existente 

dos locais amostrados, permitiu obter uma classificação de Excelente no HQA. 

 

5.6.1.7 Classificação final da qualidade ecológica do sistema 

A classificação final da qualidade biológica com os elementos disponíveis da presente 

campanha resultam que todos os pontos se encontravam num estado de qualidade Ecológica 

de Bom. 
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Tabela 83 - Síntese das classificações do Estado Ecológico obtidas, por local de amostragem, para os 
elementos biológicos, elementos hidromorfológicos e elementos físico-químicos (de suporte aos 

elementos biológicos) e classificação final do Estado ecológico para os pontos de amostragem no Rio 
Beça. 

Pontos de 
amostragem 

Elementos Biológicos 

Elementos 
hidromorfológicos 

Elementos químicos e físico-
químicos 

Estado 
ecológico 

global 

River Habitat Survey 
Águas Superficiais Interiores 
(Anexo XXI do DL 236/98 e 
Norma Qualidade (PGRH) 

Fi
to

b
en

to
s 

M
ac

ró
fi

to
s 

M
ac

ro
in

ve
rt

eb
ra

d
o

s 

b
en

tó
n

ic
o

s 

Fa
u

n
a 

P
is

cí
co

la
 

HMS HQA 
Parâmetros 

físico-químicos 
gerais 

Substâncias 
prioritárias e 

poluentes 
específicos 

Beça 
Montante B

o
m

 

B
o

m
 

B
o

m
 

Ex
ce

l

en
te

 

Excelente Excelente Bom Bom Bom 

Beça Jusante 

B
o

m
 

B
o

m
 

B
o

m
 

Ex
ce

le
n

t

e Excelente Excelente Bom Bom Bom 

Beça 
Afluente B

o
m

 

B
o

m
 

B
o

m
 

Ex
ce

l

en
te

 

Excelente Excelente Bom Bom Bom 

 

De acordo com os resultados obtidos os locais amostrados para avaliação da qualidade da 

Água superficial apresentam um resultado Bom. 

 

5.6.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

A caracterização dos Recursos Hídricos Subterrâneos teve por base o Estudo de Hidrogeologia 

solicitado pela Lusorecursos à empresa Ecofirma, cujos resultados a seguir se descrevem e 

que podem ser consultados com maior detalhe no Plano de Lavra. 

O objetivo do estudo foi determinar a capacidade útil do escoamento superficial da área onde 

será implantada a exploração da mina do Romano, nomeadamente a área denominada «Área 

de Prospeção e Pesquisa 1», a qual se afigura como a área de exploração com maior 

probabilidade de exploração e maior dimensão ao nível de importância hidrogeológica.  

Pretendeu-se também inferir, a partir do escoamento superficial anteriormente determinado, 

quais os limites para o escoamento subterrâneo na mesma zona, nomeadamente aquele que 

vai ser intercetado pelo desenvolvimento da exploração mineira.  
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O estudo realizado teve também como objetivo determinar quais as produções de águas 

subterrâneas que poderão ser obtidas dentro da própria exploração mineira, nomeadamente 

na «Área de Prospeção e Pesquisa 1», por forma a usar esta exploração como uma fonte de 

água para o complexo mineiro / industrial a desenvolver no Romano, qualquer que seja o seu 

desenvolvimento.  

Pretendeu-se ainda determinar as condições para realizar as descargas de águas residuais 

após tratamentos que venham a ser produzidas pelo complexo mineiro / industrial do 

Romano, considerando um sistema misto de descargas no aquífero e descargas superficiais.  

A metodologia de trabalho consistiu em:  

(a) Delimitação da área das sub-bacias drenantes da Zona de Exploração.  

(b) Determinação dos volumes de escoamento superficial mensal e caudal instantâneo das 

bacias drenantes da Zona de Exploração, através de extrapolação pelos dados da bacia 

drenante da Albufeira do Alto Cávado, os quais são conhecidos. A escolha desta opção deve-

se ao facto de não haver dados tão próximos relativos à Bacia do Beça - onde se insere cerca 

de 80% da área das sub-bacias drenantes da Zona de Exploração - quanto os que existem para 

a bacia do Rabagão e, uma vez que a bacia do Rabagão é contígua às bacias drenantes da Zona 

de Exploração, abarcando inclusive cerca de 20% dessa mesma área, escolheu-se esta opção 

por se entender haver uma relação estreita no respeitante às variáveis do escoamento 

superficial do ano hidrológico.  

(c) Posteriormente serão extrapolados os volumes de escoamento mensal e caudal 

instantâneo do escoamento subterrâneo da bacia drenante da Zona de Exploração, 

nomeadamente da «Área de Prospeção e Pesquisa 1», por ser a mais significativa e a que 

poderá, dada a sua maior dimensão, ser a maior fonte de captação de água e consequente 

ponto de origem de efluentes.  

(d) A partir dos volumes de escoamento subterrâneo determinado, serão extrapolados os 

volumes de produção na zona de exploração por galerias/ cratera da «Área de Prospeção e 

Pesquisa 1», permitindo realizar uma tabela de intervalos de produções de água potenciais 

durante o ano hidrológico tipo.  

(e) A partir dos volumes produção na zona de exploração por galerias/ cratera da «Área de 

Prospeção e Pesquisa 1», é possível realizar uma tabela de intervalos de produções de 

efluentes e perspetivar as zonas de reposição das águas residuais do projeto de prospeção 

mineira / industrial durante o ano hidrológico tipo, definindo, já os pontos de descarga ao 

nível de injeções no aquífero e pontos de descarga superficial.  
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A opção por esta metodologia de trabalho, resulta do facto de não existirem dados disponíveis 

das estações hidrométricas de Sezelhe nem do Alto Cávado, pertencentes à APA – AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE, as quais são as mais próximas do local objeto deste e que seriam 

por isso as ideais para tal.  

Não existe bibliogafia sobre a dinâmica dos aquíferos intercetados pelo presente projeto 

mineiro e industrial.  

Não existem também dados de campo - nomeadamente procedentes de uma rede de 

piezómetros direcionada para a exploração mineira que se projeta – que possam basear este 

estudo, pelo que se opta por realizar, mesmo assim, um exercício lógico – dedutivo de 

determinação de valores, tendo em atenção as orientações técnico-científicas aplicáveis a 

este tipo de estudos.  

A metodologia de trabalho adotada apresenta as seguintes limitações:  

- O facto da série de dados de vinte e um anos não ser atual, i.e., não terminar nos anos mais 

recentes, introduz um erro no cálculo dos volumes de escoamento superficial, uma vez que 

existem variações climatológicas em relação à situação atual e, consequentemente, em 

relação ao futuro. Este erro é irrelevante, visto não haver grandes alterações no regime 

hidrológico da região nos últimos anos, nem estando previstas grandes alterações, de acordo 

com as projeções do 5º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas (IPCC), aplicáveis à região.  

- O facto de não existirem séries fidedignas relativas aos escoamentos da bacia do Bessa 

consideradas para este estudo, vão originar mais um erro relativamente à adaptação dos 

valores da bacia do Rabagão para a bacia do Bessa, no respeitante ao cálculo dos valores de 

escoamento superficial. Este erro é irrelevante, pois não há grandes alterações climatológicas 

pelo simples facto de passagem da cumeeira de uma sub-bacia para outra.  

- Ao fazer-se a passagem dos valores de escoamento superficial para valores de escoamento 

subterrâneo não se têm em conta valores experimentais de percolação da água superficial no 

solo, cometendo-se mais um erro de aproximação. Este erro é significativo.  

- A hidrodinâmica subterrânea de nível superficial (até 100 m de profundidade) proposta, 

realizada a partir da morfologia e topografia, não está confirmada por uma rede de 

piezómetros no terreno, pelo que poderá enfermar de erros também. Este erro é pouco 

significativo, uma vez que esta dinâmica mais superficial está confirmada pelas linhas de água 

e pelas nascentes indicadas na carta militar, nomeadamente ao nível da sua direção e sentido, 

sendo considerado este erro como significativo.  
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- A hidrodinâmica subterrânea de nível profundo (depois dos 100 m de profundidade) será 

realizada considerando os mesmos valores da hidrodinâmica subterrânea de nível superficial. 

Uma vez que se estima que poderão ser atingidas profundidades de escavação até aos 300 m 

de profundidade é de realçar a importância desta hidrodinâmica subterrânea de nível 

profundo na evolução futura do projeto nas suas vertentes hidrológicas. Esta aproximação 

pode revelar-se bastante especulativa quando confrontada com a realidade da exploração em 

profundidade, sendo de todo aconselhável a realização de acompanhamento por uma rede 

de piezómetros devidamente localizados e com as devidas profundidades. Este erro é 

significativo.  

Os dados de base para determinação das produtividades hídricas correspondem aos caudais 

afluentes à albufeira do Alto Cávado desde 1977 a 1997, fornecidos pela Companhia 

Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A. 

Os volumes de escoamento mensais e de caudais instantâneos médios afluentes à Albufeira 

do Alto Cávado calculados correspondem às médias aritméticas da série de 21 anos existente, 

variando entre 0,29 no mês de setembro e 17,72m3/s de caudal instantâneo no mês de 

fevereiro, e volume mensal médio de 0,76 Hm3 em setembro e 43,21 em fevereiro. 

A delimitação da área das sub-bacias drenantes da Zona de Exploração, foi feita através das 

linhas de festo representadas na carta militar. 

Concluindo-se que, 20% da área de exploração e 100% da área industrial, se encontram na 

bacia drenante do Rabagão e 80% da zona de exploração se encontra na bacia drenante do 

Beça. 

 

Cálculo dos Volumes de Escoamento Subterrâneos Médios Afluentes à Área da Sub-bacia 

Drenante à Zona de Exploração  

Os valores dos volumes subterrâneos que poderão afluir às galerias / crateras das futuras 

minas, resultantes do escoamento hidrogeológico, são resultantes de muitos fatores: a 

geologia, as condicionantes climáticas, o ordenamento do território, entre outros, os quais 

são dificilmente reproduzíveis em modelação teórica, devendo sempre haver análise de dados 

referentes a uma rede de piezómetros, estrategicamente colocados, com profundidades 

suficientes para atingir toda a profundidade máxima do desenvolvimento do sistema de lavra, 

cobrindo pelo menos um ano hidrológico – sendo o ideal uma série de alguns anos 

hidrológicos, dentro da lógica de que, quanto mais longa a série, mais significativa será.  



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 376 

No caso presente, tal como já foi referido, não existe nenhuma rede de piezómetros que possa 

servir de referente para a inferição dos volumes efetivamente captados, pelo que terão de ser 

efetuadas uma série de aproximações e definição de premissas sobre as condições limite do 

sistema. No presente caso assumem-se as seguintes condições prévias: 

- O sistema aquífero em estudo é um aquífero livre, essencialmente influenciado pela 

precipitação, escoamento superficial e percolação no solo, até uma profundidade de 

aproximadamente 100 m relativamente ao ponto base da escavação inicial da lavra que se 

situa sensivelmente à cota de 930 m. As razões para esta assunção são as de que, observando 

os perfis que cruzam esse ponto base, no eixo N - S e E – W, em perfis de cerca de 5 Km de 

comprimento, se verifica que a orografia baixa sensivelmente até esse diferencial de cota. 

Esta premissa pode ser relativamente confirmada em campo, pela ocorrência de linhas de 

água e nascentes, cuja direção e sentido confirmam um modelo de circulação do fluxo 

hidrogeológico. De realçar, por último, que neste tramo de profundidade até aos 100 m se 

aplica o sistema de escoamento variável, nomeadamente de acordo com a estação do ano ser 

mais ou menos chuvosa.  

- Para as cotas de escavação inferiores a 100 m – prevê-se uma exploração até 300 m de 

profundidade – o sistema assume outra complexidade e uma incerteza dificilmente solúveis 

com os dados disponíveis, havendo provavelmente um sistema aquífero de tipo semi-cativo. 

Pela análise dos perfis, é possível inferir que haverá escoamento nos sentidos N – S e W – E, 

portanto, permitindo a interceção do escoamento por parte das galerias a construir, sendo 

assim expectável alguma produtividade hídrica nessas cotas.  

 

Produtividades Hídricas.  

Os valores das produtividades hídricas que poderão ser esperadas serão, dependendo da 

profundidade, de acordo com as seguintes situações: 

• SITUAÇÃO 1. Profundidade até 100 m:Admitindo que vai ser possível intercetar 

totalmente as bacias drenantes afluentes até ao local onde se realizará a lavra, é 

possível calcular, a partir dos valores do escoamento superficial verificado, qual a 

percentagem desse mesmo escoamento que poderá infiltrar- se e, eventualmente 

infiltrar-se. De notar que o valor assim obtido é o valor máximo teórico que poderá 

ser obtido na prática, embora seja expectável ser menor, devido a fenómenos como 

o nível de emurchimento do solo, as temperaturas do ar, do solo e da água, interceção 
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pela vegetação, percolação até níveis mais baixos, entre outros.  

Para se efetuar o cálculo dos valores de aproveitamento potencial máximo do 

escoamento subterrâneo, vai utilizar-se a fórmula de cálculo do coeficiente de 

deflúvio, estima-se que 70% do volume precipitado escoa superficialmente. Dos 30% 

restantes, admite-se que 20% não vão ser eficazes ao nível da percolação no solo de 

forma efetiva. Chega-se assim ao valor de 10% do valor precipitado, como passível de 

produzir água captável nas estruturas da mina. Este valor deverá sempre ser 

entendido como o valor máximo que poderá ser produzido, podendo, na realidade, o 

valor produzido ser inferior.  

• SITUAÇÃO 2. Profundidade superior a 100 m: Admitindo que, a partir dos 100 m de 

profundidade, vão ocorrer dois fenómenos de fluxo subterrâneo de sentido N - S e W 

– E, que vão mobilizar recursos hídricos mais afastados, resultantes de um sistema de 

aquífero livre, ou parcialmente livre e semi- cativo, com forte influência na recarga 

resultante da precipitação; admitindo que, à distância que a exploração tem da 

albufeira do Alto Rabagão, de mais de 5 km, não vai haver uma grande influência da 

mesma sobre a produtividade hídrica na mina; admitindo que não será intercetado 

nenhum aquífero cativo que possa eventualmente existir a essas profundidades, 

calcula-se que, por cada 100 m de profundidade se consigam, no máximo, as 

produtividades conseguidas para os primeiros 100 m. 

Da análise realizada ao sistema hidrogeológico da área de implantação da mina do Romano, 

em Montalegre, podem conclui-se as seguintes conclusões: 

- O sistema aquífero existente é de tipo essencialmente livre, nomeadamente ao nível dos 

primeiros 100 m de profundidade, sendo previsivelmente do mesmo tipo, ou eventualmente 

de tipo misto livre /semi-cativo, para as profundidades superiores;  

- Os volumes de água produzida na mina terão um incremento à medida que se for 

aumentando a profundidade de exploração, com particular ênfase a partir dos 100 m de 

profundidade, onde se assistirá a uma influência mais pronunciada de camadas mais 

profundas de um sistema aquífero mais extenso e complexo do que o que se verifica até aos 

100 m.  

- Os volumes de água produzida na mina terão uma variação anual muito dependente da 

intensidade da precipitação ao longo do ano hidrológico. É expectável que a construção e o 

desenvolvimento da mina do Romano não tenham grande ou mesmo nenhuma influência na 
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hidrologia verificada na povoação de Carvalhais e suas imediações, nomeadamente enquanto 

não for atingida a profundidade dos 100 m. - É expectável que a construção e o 

desenvolvimento da mina do Romano tenham pequena influência na hidrologia verificada na 

povoação de Rebordelo e suas imediações, nomeadamente enquanto não for atingida a 

profundidade dos 100 m.  

- Afigura-se perfeitamente viável realizar um sistema de descarga de águas residuais, depois 

de devidamente tratadas, num sistema redundante de poços/ trincheiras de infiltração e 

recarga no aquífero, a jusante da mina, complementado com um sistema de descarga 

superficial por bocas de lobo para situações extremas, privilegiando assim a diminuição do 

impacte das descargas de efluentes e evitando-se qualquer tipo de descarga na albufeira do 

Alto Rabagão.  

Finalmente deve ser referido o caráter teórico associado a este estudo, o qual somente 

permite extrapolar algumas gamas de valores que serão expectáveis, dentro das condições 

fronteira atrás enunciadas. Tal como é habitual, dentro do estado da arte deste tipo de 

estudos, para se obter um refinamento maior nos valores quantitativos e na dinâmica do 

sistema aquífero, é essencial complementar este estudo com a instalação de uma rede de 

piezómetros a monitorizar pelo menos durante o período de um ano hidrológico, 

conseguindo-se assim compreender mais assertivamente a dinâmica deste sistema aquífero 

e a sua produtividade, assim como dos possíveis impactes que a exploração mineira poderá 

ter nos recursos hídricos subterrâneos. 

Além disso é também fundamental a inventariação das nascentes que ocorram na envolvente 

do projeto e determinação e monitorização da qualidade da água subterrânea desses locais.   
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5.7 Qualidade do Ar 

A caracterização do ambiente atual potencialmente afetado pelo presente projeto para o 

fator ambiental Qualidade do Ar teve por base: 

• Inventário das fontes de emissão de poluentes atmosféricos existentes na área do 

projeto; 

• Identificação de recetores sensíveis; 

• Análise de dados de qualidade do ar obtidos nas Estações de Monitorização da 

Qualidade do Ar de Lomba, Lamas de Olo (Vila Real) e na estação de Frossos (Braga), 

que correspondem às duas estações mais próximas da área de estudo e pertencentes 

à Rede Nacional de Medição da Qualidade do Ar; 

• Dados de qualidade do ar obtidos através de campanha de avaliação da qualidade do 

ar efetuada na área de implementação do projeto através de uma amostragem por 

difusão passiva para a determinação de concentrações de dióxido de azoto (NO2) no 

ambiente; 

• Cálculo de estimativas para as concentrações de poluentes atmosféricos: poeiras 

resultantes do desmonte, carga e movimentação de veículos e de gases de escape 

resultantes das maquinarias a usar no projeto; 

• Avaliação das poeiras em locais considerados importantes para não prejudicar a 

qualidade da vida das populações. 

O EIA baseou-se sobretudo na emissão de poeiras uma vez que a exploração de inertes está 

associada à produção de elevadas quantidades de poeira. Estas emissões serão minimizadas 

mediante a implementação de sistemas de despoeiramento do minerador de superfície e à 

implementação de sistemas de rega nos acessos internos da pedreira. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro procedeu à transposição para o direito interno 

da Diretiva n.º 2008/50/CE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente 

e a um ar mais limpo na Europa, a qual foi aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre 

Poluição Atmosférica da União Europeia. Este decreto-lei procedeu ainda à consolidação do 

regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se 

encontrava disperso por vários decretos-lei. O referido decreto-lei incluiu ainda a 

transposição da Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 380 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o 

regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. O Decreto-Lei fixa também, os 

valores limite das concentrações no ar ambiente dos poluentes monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), partículas em suspensão (PM10 - partículas 

em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido 

no método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma EN 12341, com uma 

eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 10 μm) e benzeno. 

 

5.7.1 Metodologias 

Foram monitorizados 4 recetores sensíveis na envolvente da área de projeto, definidos como 

AR1, AR2, AR3 e AR4 os quais se encontram na freguesia de Morgade, a oeste (AR1), a este 

(AR2) e a sul (AR3) e na freguesia de Sarraquinhos, a sudeste (AR4) da área de Concessão da 

Exploração Mineira Romano, tendo sido selecionados tendo em consideração a população 

que poderá vir a encontrar-se mais exposta às partículas provenientes do projeto em análise 

e de acordo com a disponibilidade dos moradores e condicionalismos associados à existência 

e disponibilidade de eletricidade com alimentação contínua e segurança do equipamento a 

atos de vandalismo. 

Foi avaliada a fração de PM10 (partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm) de 

partículas em suspensão na atmosfera. 

Os recetores monitorizados encontram-se identificados na Tabela 84 e Figura 106.  

Tabela 84 - Locais de amostragem para monitorização da qualidade do ar. 

LOCAL FREGUESIA LUGAR 
COORDENADAS 

PTTM06 / ETRS89 
TIPO DE RECETOR 

POSIÇÃO APROXIMADA DO 

RECETOR RELATIVAMENTE 

AO LIMITE DE PROJETO 

AR1 Morgade Carvalhais 
M: 17919 
P: 197812 

Conjunto de 
habitações 

650m a oeste 

AR2 Morgade - 
M: 34881 
P: 228059 

Habitação 
unifamiliar 

5m a sul 

AR3 Morgade Rebordelo 
M: 34728 
P: 230423 

Habitação 
unifamiliar 

0m a Este 

AR4 Sarraquinhos - 
M: 38658 
P: 236881 

Conjunto de 
habitações 

260m a sudeste 
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Local de medição AR1 

  

Local de medição AR2 

  

Local de medição AR3 

  

Local de medição AR4 

Figura 106 - Registo fotográfico dos locais de amostragem.  
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As técnicas e métodos de análise dos poluentes monitorizados foram os referidos no Decreto-

Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017 de 

10 de maio de 2017. O método de referência para a amostragem e determinação de PM10 

encontra-se descrito na norma NP EN12341: 2014. Os ensaios de amostragem e de 

gravimetria das frações de PM10 das partículas em suspensão no ar ambiente foram realizados 

pela Monitar, laboratório acreditado pelo IPAC. 

A avaliação dos dados deve ser efetuada por comparação com os Valores Limite para a 

Proteção da Saúde Humana estabelecidos no Ponto B, do Anexo XII, com o Valor Limite 

estipulado no Ponto E, do Anexo XV, e com os Limiares Superior e Inferior estabelecidos no 

Ponto 3A, do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio de 2017 e pode ser consultada na 

Tabela 85. 

Tabela 85 – Valor limite e limiares de avaliação definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro para as PM10. 

VALOR LIMITE 

PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
PM10 

(µg/m3) 

1 dia 
50 μg/m3 

(a não exceder mais de 35 vezes por ano civil) 

 

5.7.2 Resultados 

Na zona da Exploração Mineira e na sua envolvente próxima, as principais fontes de emissão 

de poluentes atmosféricos estarão relacionadas com trabalhos de extração, transformação e 

transporte de inertes da indústria extrativa em análise, bem como o tráfego rodoviário. 

No período de medição o valor limite diário para proteção da saúde humana definido no 

Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (50 μg/m3) não foi ultrapassado 

em nenhum local de medição. 

A concentração máxima atingida foi de 19 μg/m3, a 07 de dezembro de 2017 (quinta-feira), 

no local de medição designado por AR2. 

Para uma análise mais detalhada de todos os resultados obtidos, poderá ser consultado os 

Relatório de Ensaio (Anexo III). 
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5.8 Ambiente sonoro 

A caracterização atual do ambiente afetado pelo projeto para o fator ambiental Ruído baseou-

se na identificação das fontes de ruído existentes na área do projeto em estudo, na 

identificação dos recetores sensíveis, no estudo do Mapa de Ruído do concelho de 

Montalegre, no Plano Diretor Municipal (PDM) do Município de Montalegre em vigor e nos 

dados de uma campanha de avaliação acústica. 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

e alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 

visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

O RGR aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído 

suscetíveis de causar incomodidade, sendo assim aplicável no âmbito do projeto "Exploração 

Mineira Romano” na fase de construção de acordo com o artigo 14.º relativo a atividades 

ruidosas temporárias e na fase de exploração de acordo com o artigo 13º relativo a atividades 

ruidosas permanentes. 

 

5.8.1 Metodologias 

Foram selecionados cinco locais de medição por forma a caracterizar os recetores sensíveis 

potencialmente mais expostos ao ruído proveniente do projeto de “Exploração Mineira 

Romano – Montalegre”, encontrando-se estes na envolvente à área do Projeto, 

nomeadamente nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, concelho de Montalegre, distrito 

de Vila Real. 

Os locais de amostragem monitorizados encontram-se identificados na Tabela 86 e Figura 

107. 

Tabela 86 - Locais de amostragem para monitorização do ambiente sonoro. 

Local de medição Freguesia 
Coordenadas 

(ETRS89/ PT-TM06) 
Tipo de recetor 

R1 

Morgade 

M: 32627 

P: 229736 

Conjunto de 

habitações 

R2 
M: 34723 

P: 230423 
Habitação isolada 
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Local de medição Freguesia 
Coordenadas 

(ETRS89/ PT-TM06) 
Tipo de recetor 

R3 
M: 34869 

P: 228072 
Habitação isolada 

R4 

Sarraquinhos 

M: 37746 

P: 237529 

Conjunto de 

habitações 

R5 
M: 38670 

P: 236884 

Conjunto de 

habitações 

 

As medições foram realizadas pela Monitar laboratório acreditado pelo IPAC e efetuadas em 

conformidade com o disposto na normalização portuguesa e documentos de referência 

aplicáveis, nomeadamente: a Norma Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 (Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de 

avaliação) e NP ISO 1996-2:2011 (Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. 

Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente). 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição, os indicadores de ruído diurno-

entardecer-noturno e noturno, obtidos para os recetores sensíveis, foram comparados com 

os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR e tido em consideração que o 

concelho de Montalegre atribui, segundo o seu Plano Diretor Municipal em vigor, classificação 

de zona mista aos locais R1 e R5, não atribuindo classificação de zona aos locais R2, R3 e R4. 

  

Local de medição R1 Zona envolvente ao local de medição R1 
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Local de medição R2 Zona envolvente ao local de medição R2 

  

Local de medição R3 Zona envolvente ao local de medição R3 

  

Local de medição R4 Zona envolvente ao local de medição R4 
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Local de medição R5 Zona envolvente ao local de medição R5 

Figura 107 - Registo fotográfico dos locais de amostragem. 

 

5.8.2 Resultados 

Os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e noturno, obtidos junto dos recetores 

sensíveis monitorizados, foram comparados com os valores limite de exposição definidos no 

artigo 11.º do RGR, sendo possível verificar que os indicadores de ruído determinados se 

encontravam abaixo dos valores limite. 

Para uma análise mais detalhada de todos os resultados obtidos, deverá ser consultado os 

Relatório de Ensaio (Anexo III). 
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5.9 Sistemas ecológicos 

5.9.1 Biótopos e flora 

5.9.1.1 Metodologia 

Para a caracterização da flora e habitats da área de estudo foram considerados vários pontos 

de amostragem em função dos biótopos existentes. 

Foi considerada para a amostragem toda a área afeta ao projeto, bem como uma área 

envolvente de cerca de 500 m em redor da mesma. Nas duas zonas (área de estudo e zona 

envolvente) foram identificados os diferentes biótopos presentes com base em duas 

campanhas de campo (Outono e Primavera) bem como através da análise de trabalhos, 

relatórios ou artigos disponíveis sobre a zona e região envolvente. 

Em cada ponto de amostragem foi implementado o método dos quadrados com as dimensões 

1 m x 1 m, 5 m x 5 m ou 10 m x 10 m, consoante o estrato dominante fosse herbáceo, arbustivo 

ou arbóreo, respetivamente. Nos quadrados identificados foi realizado o levantamento de 

todas as espécies de flora existentes. Adicionalmente, para uma caracterização mais ampla 

do elenco florístico, em cada biótopo foram realizados percursos a pé, sendo registadas todas 

as espécies de flora detetadas. Sempre que não seja possível identificar as espécies in situ 

efetuou-se a recolha de um exemplar ou registo fotográfico, para posterior identificação. 

 

5.9.1.2 Resultados 

No decorrer das campanhas realizadas no Outono/Inverno e primavera foram registadas 155 

espécies de flora (Tabela 87). Para esta região, estão inventariadas 314 espécies de flora, pelo 

que nas 2 campanhas realizadas foram registadas 50% das espécies que potencialmente 

podem ocorrer na zona de influência da Concessão. 

Foram identificados os biótopos: 

• Agrícola em pousio, que correspondem a pastagens permanentes; 

• Floresta de resinosas em povoamentos puros ou mistos com Pinus pinaster e Pinus 

sylvestris; 

• Zonas de matos os quais apresentam por vezes exemplares de regeneração natural 

de Pinus pinaster ou Quercus spp.; 

• Florestas de eucalipto em pequenas manchas; 
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• Floresta de folhosas; 

• Habitats ribeirinhos em redor de linhas de água, da ribeira de Lamas e do rio Beça; 

• Lameiros; 

• Floresta mista com folhosas (Quercus spp., Betula celtiberica e Castanea sativa e 

resinosas). 

As espécies presentes em cada um dos biótopos identificados encontram-se descritas na 

tabela seguinte. 

No decorrer das amostragens de flora e habitats foram inventariados 155 taxa de flora no 

interior da zona de Exploração Mineira Romano, dos quais 18 pertencem ao estrato arbóreo, 

24 ao estrato arbustivo, 4 ao estrato lianóide e 109 ao estrato herbáceo (Tabela 87). 

A maior riqueza específica foi registada no Biótopo habitat ribeirinho com 60 espécies, 

seguida dos lameiros com 59 espécies, do agrícola em pousio com 54 espécies e dos matos 

com 49 espécies. O habitat com menor diversidade de espécies foi a floresta de eucaliptos 

com apenas 8 espécies. 

Entre as espécies amostradas, as espécies arbóreas de maior relevância são o carvalho-negral 

(Quercus sylvestris), Sobreiro (Quercus suber) – detetado apenas na área envolvente do 

projeto, carvalho-roble (Quercus robur), o amieiro-negro (Frangula alnus), os salgueiros (Salix 

atrocinerea) e o freixo (Fraxinus angustifolia). 

De entre as espécies arbustivas as mais relevantes são as Erica spp., Cistus spp., Ulex spp., 

Calluna vulgaris, Pterospartum tridentatum, Rosa canina, Rubus ulmifolius e Daphne gnidium, 

e as espécies classificadas na Lista Vermelha de Flora: Ruscus aculeatus e Narcissus 

bulbocodium. As espécies lianóides observadas como a Lonycera periclymenum, Rubia 

peregrina e a Hedera helix são também de salientar. 

O número de espécies invasoras registadas foi relativamente baixo, embora tenham sido 

identificados alguns exemplares de Acacia dealbata e Eucalyptus globulus. 
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Tabela 87 - Espécies de flora inventariadas nos biótopos presentes na Concessão Romano e na zona envolvente. 

Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Arbóreo 
(19) 

Acacia dealbata mimosa  X  X       X  

Alnus glutionosa amieiro      X       

Arbutus unedo medronheiro   X          

Betula pubescens vidoeiro        X     

Castanea sativa castanheiro     X   X     

Eucalyptus 
globulus 

eucalipto    X       X  

Ficus carica figueira X     X       

Frangula alnus 
sanguinho-

de-água 
     X       

Fraxinus 
angustifolia 

freixo      X       

Olea europaea oliveira X            

Pinus pinaster 
pinheiro-

bravo 
 X X X X   X     

Pinus silvestris 
pinheiro-
silvestre 

 X      X     

Prunus spinosa 
abrunheiro-

bravo 
X     X       

Sambucus nigra sabugueiro      X       
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Salix 
atrocinerea 

borrazeira-
negra 

     X       

Quercus 
pyrenaica 

carvalho-
negral 

    X   X     

Quercus robur 
carvalho-

roble 
    X   X     

Quercus suber sobreiro     X   X     

Ulmus minor 
Ulmeiro-das-
folhas- lisas 

     X  X     

Arbustivo 
(24) 

Calluna vulgaris torga  X X X X X  X     

Cistus ladanifer esteva  X X X    X     

Cistus 
populifolius 

esteva-
macho 

 X X          

Cistus 
psilosepalus 

sanganho  X X X    X     

Crataegus 
monogyna 

pilriteiro     X X  X     

Cytisus 
multiflorus 

-  X X   X  X     

Cytisus 
scoparius 

giesta-brava   X          

Cytisus striatus 
giesteiras-
das-serras 

  X          

Daphne gnidium trovisco   X   X       

Erica arborea urze-arbórea   X   X       
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Erica australis 
torga-

vermelha 
  X          

Erica cinerea queiró   X          

Erica tetralix margariça   X   X       

Erica umbellata queiró  X X X    X     

Halimium 
umbellatum 

   X X     X     

Halimium 
lasianthum 

sargaço   X          

Lavandula 
pedunculata 

rosmaninho-
maior 

 X X     X     

Pterospartum 
tridentatum 

carqueja   X          

Rosa canina 
roseira-
silvestre 

 X   X X  X     

Rubus lainzii -      X X      

Rubus ulmifolius silva-brava X X   X X  X     

Ruscus 
aculeatus 

gilbardeira  X   X X  X    LC 

Ulex europaeus tojo  X X  X X  X     

Ulex minor tojo-molar   X          

Herbácea 
(109) 

Achillea 
millefolium 

mil-folhas       X      
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Agrostis 
truncatula 

barbas-de-
raposa 

X X X     X     

Allium 
spaerocephalon 

alho X      X      

Anagalis 
arvensis 

morrião-dos- 
campos 

X      X      

Anarrhinum 
bellidifolium 

samacalo X  X   X  X     

Andryala 
integrifolia 

alface-do-
monte 

X X X    X      

Anthoxanthum 
odoratum 

erva-de-
cheiro 

      X      

Apium 
nodiflorum 

rabaça      X       

Arenaria 
montana 

arisaro     X        

Asplenium 
onopteris 

      X X       

Asplenium 
trichomanes 

fentilho X     X       

Athyriu filix-
femina 

feto-fêmea      X       

Avena barbata 
aveia-

vermelha 
X            

Brachypodium 
sylvaticum 

braquipódio-
bravo 

    X X       
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Briza maxima 
bole-bole-

maior 
X X X  X  X      

Briza minor 
bole-bole-

menor 
X X X  X  X      

Bromus 
hordeaceus 

bromo-
cevada 

X      X      

Bromus sterilis - X  X          

Campanula 
lusitanica 

campainhas  X X          

Campanula 
rapunculus 

campaínhas-
rabanete 

  X          

Capsella bursa-
pastoris 

Bolsa-de-
pastor 

X      X      

Carex binervis -     X  X X     

Carex elata -      X       

Carex leporina -       X      

Carex pendula -      X       

Centranthus 
calcitrapae 

calcitrapa       X      

Chelidonium 
majus 

celidônia-
maior 

     X       

Cirsium vulgare cardo-roxo X  X          
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Clinopodium 
vulgare 

Clinopódio X  X  X   X     

Conopodium 
majus 

-     X   X     

Conyza 
canadensis1 

avoadinha X            

Cruciata glabra -       X X     

Cynosurus 
echinatus 

  X  X    X X     

Dactylis 
glomerata 

panasco X X X   X X X     

Digitalis 
purpurea 

dedaleira  X X  X X  X     

Digitaria 
sanguinalis 

milhã X            

Dryopteris filix-
mas 

fentanha-
macha 

     X       

Echium 
lusitanicum 

soajos       X      

Echium 
rosulatum 

marcavala-
preta 

      X      

Fumaria muralis fumária      X       

Galium aparine 
amor-de-
hortelão 

    X  X      



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório 
Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 
DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 395 

Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Geranium 
lucidum 

- X      X X     

Geranium molle 
bico-de-
pomba-
menor 

      X      

Geranium 
purpureum 

erva-de-são-
roberto 

X    X  X      

Heracleum 
sphondylium 

canabraz      X       

Holcus lanatus erva-mole X      X      

Holcus mollis erva-molar       X      

Hypericum 
perforatum 

erva-de-são-
joão 

X      X      

Hypochaeris 
radicata 

leituga X  X    X      

Jasione 
montana 

botão-azul  X X X         

Juncus effusus junco-solto      X       

Lactuca serriola alface-brava X            

Lactuca virosa 
alface-brava-

maior 
X            

Lamium 
maculatum 

chuchapitos      X X      

Lolium perenne azevém       X      
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Lotus 
pedunculatus 

erva-
coelheira 

  X          

Luzula 
campestris 

-      X X      

Lycopus 
europaeus 

marroio-de-
água 

     X X      

Lythrum 
salicaria 

erva-carapau      X       

Malva sylvestris malva X            

Mentha 
pulegium 

poêjo X     X X      

Mentha 
suaveolens 

mentastro      X X      

Narcissus 
bulbocodium 

campainhas-
amarelas 

      X     LC 

Oenanthe 
crocata 

arrabaça      X X      

Omphalodes 
nitida 

-      X       

Ornithopus 
compressus 

serradela-
amarela 

X  X    X      

Papaver rhoeas 
Papoila-

brava 
X      X      

Parentucellia 
viscosa 

erva-
peganhenta 

X      X      
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Pentaglottis 
sempervirens 

olhos-de-
gato 

     X       

Plantago 
coronopus 

- X  X    X      

Plantago 
lanceolata 

língua-de-
ovelha 

X  X    X      

Plantago major tanchagem X      X      

Poa annua 
cabelo-de-

cão 
X      X      

Poa pratensis 
erva-de-

febra 
X      X      

Polygonum 
aviculare 

erva-da-
ferradeira 

X            

Polygonum 
persicaria 

erva-das-
pulgas 

     X       

Polypodium 
vulgare 

polipódio-
do-norte 

    X X       

Portulaca 
oleracea 

bseldroegas X            

Primula acaulis prímula      X       

Prunella 
vulgaris 

consolda-
menor 

     X X      

Pteridium 
aquilinum 

feto-
ordinário 

 X X   X  X     
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Ranunculus 
ficaria 

-       X      

Ranunculus 
repens 

botão-de-
oiro 

      X      

Raphanus 
raphanistrum 

saramago X            

Rumex acetosa azedas      X X      

Rumex 
acetosella 

erva-
vinagreira 

    X  X X     

Rumex 
obtusifolius 

azeda-de-
folha-larga 

X            

Sanguisorba 
minor 

pampinela  X X  X X X X     

Senecio 
sylvaticus 

- X X X    X X     

Serapias lingua erva-língua       x      

Sesamoides 
purpurascens 

estrelêta X      X      

Setaria pumila 
milhã-de-
cabecinha 

X            

Solanum nigrum erva-moira X     X       

Sonchus asper 
serralha-
áspera 

X            

Sonchus 
oleraceus 

serralha X            
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Spergularia 
purpurea 

-   X    X X     

Stellaria 
graminea 

-      X X      

Stellaria media erva-canária       X      

Teucrium 
scorodonia 

salva-
bastarda 

     X X      

Tolpis barbata 
olhos-de-

mocho 
X X X          

Trifolium 
glomeratum 

trevo-
aglomerado 

  X    X      

Trifolium 
pratense 

trevo-
comum 

      X      

Trifolium repens trevo-branco       X      

Tuberaria 
guttata 

tuberária-
mosqueada 

 X X     X     

Typha latifolia -      X       

Umbilicus 
rupestris 

umbigo-de-
vénus 

X     X  X     

Urtica dioica urtiga X     X       

Vicia 
angustifolia 

ervilhaca-
miúda 

X      X      

Xolantha 
guttata 

tuberária-
mosqueada 

  X          
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Estrato Espécies 
Nome-
comum 

Romano Estatutos 

Agrícola 
em 

pousio 

Floresta 
de 

resinosas 
Matos 

Floresta 
de 

eucalipto 

Floresta 
de 

folhosas 

Habitats 
Ribeirinhos 

Lameiros 
Floresta 

mista 

Anexo V 
da 

Diretiva 
Habitats 

Ende-
mismo 

Espécie 
Invasora 

Lista Vermelha da 
Flora Vascular de 

Portugal 
Continental 

Lianoide (4) 

Tamus 
communis 

arrebenta-
boi 

    X X  X     

Lonicera 
periclymenum 

madressilva   X  X X       

Rubia peregrina ruiva-brava X    X X  X     

Tamus 
communis 

arrebenta-
boi 

    X X  X     
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5.9.2 Fauna 

A caracterização geral de fauna teve por objetivo identificar e caracterizar as principais comunidades 

faunísticas presentes na área de implantação do Projeto e numa área envolvente de 500 metros, em 

redor desta. A compilação de informação referente à fauna foi realizada recorrendo às seguintes 

fontes: 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) dos Rios Cávado, Ave e Leça e Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro integradas na Região Hidrográfica 2 e 3 (APA, 2012); 

• PDM da Câmara Municipal de Montalegre; 

• Artigos, relatórios e publicações existentes para a área e região de implementação do projeto; 

• Campanhas de campo Outono de 2017 e Primavera de 2018 para avaliação da Qualidade da 

Água Superficial e Sistemas Ecológicos. 

Quer no interior da área de estudo como na sua envolvente foram definidos locais de amostragem de 

forma a englobar todos os biótopos representativos da área, e que por isso apresentam um grupo de 

nichos ecológicos mais diversificado para as comunidades faunísticas, permitindo a sua melhor 

caracterização. 

Neste sentido, foram aplicadas metodologias específicas para cada grupo faunístico, nomeadamente 

anfíbios, répteis, mamíferos terrestres e quirópteros, aves e ictiofauna. 

Complementarmente, a caracterização do elenco faunístico foi enquadrada num âmbito regional 

tendo por base diversos estudos realizados nas áreas protegidas e classificadas associadas ao Parque 

Nacional da Peneda-Gerês. 

Foram consideradas espécies confirmadas, todas aquelas que foram identificadas nos levantamentos 

de campo deste estudo. Todas as espécies que foram apenas confirmadas no âmbito de outros 

projetos ou trabalhos científicos realizados na região foram consideradas espécies com ocorrência 

provável, mas não confirmada para a área de estudo. 

A caracterização das comunidades existentes, a sua sensibilidade e relevância ecológica, assim como 

a previsão da evolução da situação atual na ausência de projeto constituem as bases de informação 

para a posterior identificação, caracterização e avaliação de impactes decorrentes da implementação 

do projeto.  
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5.9.2.1 Herpetofauna (anfíbios e répteis) 

Face à diversidade de períodos de atividade, hábitos e biótopos utilizados pelos anfíbios a sua 

monitorização resultou da implementação de diversas metodologias para se conseguir obter registos 

de todas as espécies que potencialmente podem ocorrer na área de estudo.  

Para tal foram realizadas prospeções em locais favoráveis, para deteção visual e/ou acústica de 

indivíduos adultos e foram usados camaroeiros de forma a encontrar posturas e/ou girinos. 

Registaram-se também indivíduos observados ao longo dos transectos efetuados para mamíferos e 

répteis.  

Todos os indivíduos detetados foram identificados, quantificados e registou-se a sua localização 

geográfica e habitat envolvente. 

Para a monitorização dos répteis foram realizados transectos em todos os biótopos identificados na 

área de estudo, sempre que possível numa extensão mínima de 500m. Ao longo dos transectos 

realizados procedeu-se a uma procura ativa em locais suscetíveis à ocorrência de répteis (debaixo de 

pedras, muros, troncos, pontos de água, etc.). 

Todos os répteis observados foram identificados e registou-se a sua localização geográfica e biótopo 

envolvente. 

Os dados recolhidos irão permitir a determinação da riqueza específica das comunidades e da 

abundância relativa de cada espécie. 

Na região onde se insere a Exploração Mineira Romano, correspondente às quadrículas UTM 10 km X 

10 km onde se insere o projeto, estão referenciadas 11 espécies de anfíbios com ocorrência possível 

de acordo com informação recolhida em trabalhos de prospeção realizados em estudos anteriores, 

bibliografia disponível (Godinho et al. 1999, Ferrand de Almeida et al. 2001, Loureiro et al. 2010) e 

contactos com técnicos (Tabela 88). 

Nas campanhas realizadas e agrupando a informação recolhida por todas as metodologias de 

amostragem, foi possível confirmar a ocorrência de 8 espécies de anfíbios (72,7% do total de espécies 

com ocorrência possível) (Tabela 88), resultante da observação de indivíduos adultos e em fase larvar. 

Tabela 88– Espécies de anfíbios com presença possível e presença confirmada no decorrer das amostragens 
realizadas na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente. 

Espécie Estatuto de 
Conservação 

LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos 
legais de proteção 

Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome 

científico 
Nome comum Berna 

Diretiva 
Habitats 

Salamandra 
salamandra 

Salamandra-
de-pintas-
amarelas 

LC residente III  X X 
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Espécie Estatuto de 
Conservação 

LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos 
legais de proteção 

Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome 

científico 
Nome comum Berna 

Diretiva 
Habitats 

Chioglossa 
lusitanica 

Salamandra- 
lusitânica 

VU 
residente; 

endemismo 
ibérico 

II 
B-II 
B-IV 

X  

Triturus 
marmoratus 

Tritão-
marmorado 

LC residente III B-IV X X 

Lissotriton 
boscai 

Tritão-de-
ventre-laranja 

LC 
residente; 

endemismo 
ibérico 

III  X X 

Alytes 
obstetricans 

Sapo-parteiro LC residente II B-IV X X 

Discoglossus 
galganoi 

Rã-de-focinho-
pontiagudo 

NT 
residente; 

endemismo 
ibérico 

II 
B-II 
B-IV 

X X 

Bufo bufo Sapo-comum LC residente III  X X 

Epidalea 
calamita 

Sapo-corredor LC residente II B-IV X  

Hyla arborea Rela-comum LC residente II B-IV X  

Rana iberica Rã-ibérica LC 
residente; 

endemismo 
ibérico 

II B-IV X X 

Pelophylax 
perezi 

Rã verde LC residente III B-V X X 

Legenda: LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em 
perigo; CR – Criticamente em perigo; DD – Informação insuficiente; NA – Não aplicável; EXO – Exótica. 

 

A maioria dos anfíbios foram registados nas linhas de água, charcos e também nos caminhos existentes 

na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente próxima. 

As espécies que não foram detetadas durante as campanhas de amostragem, surgem geralmente em 

densidades baixas ou em habitats muito específicos, justificando assim a sua ausência durante o 

trabalho de campo. Estas espécies foram a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), o tritão-

palmado (Triturus helveticus), a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), o sapo-corredor 

(Epidalea calamita) e a rela-comum (Hyla arborea). 

De todas as espécies passíveis de ocorrer na área de estudo sete constam nos Anexos B-II e/ou B-IV do 

Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, ou do 

Anexo II - espécies da fauna estritamente protegidas da Convenção de Berna. Apesar de não estarem 

abrangidas por legislação tão restritiva, as restantes espécies de anfíbios passíveis de ocorrer na área 

de estudo, também constam do Anexo III - espécies da fauna protegidas da Convenção de Berna 

(Tabela 88).  

Três das espécies com ocorrência possível na área de estudo apresentam estatuto de conservação 

desfavorável a nível nacional, nomeadamente a salamandra-lusitânica e o tritão-palmado com 

estatuto de conservação Vulnerável (VU) e a rã-de-focinho-pontiagudo com estatuto de conservação 

Quase Ameaçado (NT) (Tabela 88). 
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No decorrer das campanhas realizadas não foram observadas espécies exóticas de anfíbios. 

Das espécies com estatuto de conservação desfavorável salientamos a observação do endemismo-

ibérico rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) detetada nas linhas de águas, pequenos 

charcos e à noite nos caminhos. Esta espécie apresenta uma distribuição altamente fragmentada, 

sobretudo, sendo conhecidas apenas algumas populações distribuídas de forma esparsa. Esta espécie 

apresenta um conjunto de características biológicas, tais como dispersão limitada e elevada 

mortalidade juvenil, que o tornam particularmente sensível a alterações dos seus habitats. 

Foram ainda observados os endemismos-ibéricos tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai) e rã-

ibérica (Rana iberica), que a par das restantes espécies de anfíbios observadas apresentam estatuto 

de conservação pouco preocupante (LC). 

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2010) e outra bibliografia 

existente (Godinho et al. 1999, Ferrand de Almeida et al. 2001), com informação recolhida em 

trabalhos de prospeção realizados em estudos anteriores e contactos com técnicos, para as 

quadrículas UTM 10x10 km, nas quais a área de estudo da Exploração Mineira Romano e sua 

envolvente se inserem, estão registadas 18 espécies de répteis (Tabela 89). 

Nas campanhas realizadas e agrupando a informação recolhida por todas as metodologias de 

amostragem, foi possível confirmar a ocorrência de 8 espécies de répteis (44,4% do total de espécies 

com ocorrência possível) (Tabela 89). 

Tabela 89 – Espécies de répteis com presença possível e presença confirmada no decorrer das amostragens 
realizadas na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente. 

Espécie Estatuto de 
Conservação 

LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos 
legais de proteção 

Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum Berna 

Diretiva 
Habitats 

Chalcides 
bedriagai 

Cobra-de-pernas-
pentadáctila 

LC 
residente; 

endemismo 
ibérico 

II B-IV X  

Chalcides striatus 
Cobra-de-pernas-

tridáctila 
LC residente III  X  

Timon lepidus Sardão LC residente II  X X 

Lacerta 
schreiberi 

Lagarto-de-água LC 
residente; 

endemismo 
ibérico 

II 
B-II 
B-IV 

X  

Podarcis 
hispanica 

Lagartixa-ibérica LC residente III  X X 

Podarcis bocagei 
Lagartixa-de-

Bocage 
LC 

residente; 
endemismo 

ibérico 
III  X  

Psammodromus 
algirus 

Lagartixa-do-
mato 

LC residente III  X X 

Anguis fragilis Licranço LC residente III  X  

Coronella 
austriaca 

Cobra-lisa-
europeia 

VU residente II B-IV X  
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Espécie Estatuto de 
Conservação 

LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos 
legais de proteção 

Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum Berna 

Diretiva 
Habitats 

Coronella 
girondica 

Cobra-lisa-
meridional 

LC residente III  X  

Rhinechis scalaris Cobra-de-escada LC residente III  X X 

Malpolon 
monspessulanus 

Cobra-rateira LC residente III  X X 

Natrix natrix 
Cobra-de-água-

de-colar 
LC residente III  X  

Natrix maura 
Cobra-de-água-

viperina 
LC residente III  X X 

Vipera latastei Víbora-cornuda VU residente II  X X 

Vipera seoanei 
Víbora-de-

Seoane 
EN residente III B_IV X  

Mauremys 
leprosa 

Cágado-
mediterrânico 

LC residente II 
B-II 
B-IV 

X X 

Emys orbicularis 
Cágado-de-

carapaça-estriada 
EN residente II 

B-II 
B-IV 

X  

Legenda: LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em 
perigo; CR – Criticamente em perigo; DD – Informação insuficiente; NA – Não aplicável; EXO – Exótica. 
 
De todas as espécies de répteis passíveis de ocorrer na área de estudo apenas quatro apresentam 

estatuto de conservação desfavorável e constam nos Anexos B-II e/ou B-IV do Decreto-lei n.º 140/99 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, e dos Anexos II e III da 

Convenção de Berna: cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca) e víbora-cornuda (Vipera latastei), 

ambas com estatuto de conservação Vulnerável (VU) e víbora-de-Seoane (Vipera seoanei) e cágado-

de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) com estatuto de conservação Em perigo (EN). Para além 

destas, importa também referir a possível presença dos endemismos-ibéricos lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi) e cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai) assim como das espécies cobra-de-

ferradura (Hemorrhois hippocrepis) e cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), que apesar de 

deterem estatuto Pouco Preocupante (LC), constam dos anexos B-II e/ou B-IV do Decreto-lei n.º 

140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro,  e do Anexo II da 

Convenção de Berna. 

As restantes espécies, apesar de não estarem abrangidas por estatutos de proteção tão restritivos 

constam nos Anexos II e III da Convenção de Berna. 

A ocorrência de répteis na área de estudo estará principalmente associada a zonas com edifícios 

abandonados, muros de pedra, depósitos de pedra e zonas com vegetação arbustiva que criam 

condições favoráveis para o refúgio da maioria das espécies de répteis passíveis de aqui ocorrer. 

Espécies como a cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix), a cobra-de-água-viperina (Natrix maura), o 

lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), o cágado-de-carapaça-estriada e o cágado-mediterrânico 
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alimentam-se de espécies aquáticas como peixes e anfíbios e ocorrem normalmente nas linhas de água 

com caudais permanentes.  

 

5.9.2.2 Mamofauna (mamíferos terrestres não voadores) 

Os mamíferos são animais geralmente de difícil observação, com hábitos discretos e período de 

atividade predominantemente crepuscular ou noturno, levando a que sua presença na maioria das 

vezes seja assinalada através de indícios. 

Para a monitorização dos mamíferos terrestres em cada biótopo existente, foi realizado um transecto 

a pé, com uma extensão mínima de 500 m. 

Ao longo dos transectos realizados procedeu-se a um registo sistemático de todos os indivíduos 

observados e/ou indícios de presença detetados (pegadas, dejetos, tocas, marcações, vestígios 

alimentares, etc.), registando-se sempre que possível a espécie, o nº de indivíduos/indícios, o biótopo 

envolvente e a localização geográfica, de forma a permitir a determinação da riqueza das comunidades 

e a sua abundância relativa. 

Para as quadrículas UTM 10 X 10 km da região em que se insere a área de estudo, em diversos estudos 

desenvolvidos (Bencatel et al. 2017, trabalhos de prospeção, referências bibliográficas, contactos com 

técnicos) foram já inventariadas 32 espécies de mamíferos terrestres, a maioria das quais são 

micromamíferos ou carnívoros e por isso apresentam período de atividade maioritariamente 

crepuscular ou noturno e comportamentos secretivos (Tabela 90). 

Destas espécies, nas amostragens realizadas apenas foi confirmada a presença de 22 espécies de 

mamíferos terrestres. De facto, as espécies detetadas podem ser consideradas espécies relativamente 

comuns e adaptáveis a situações de pressão Humana. 

Contudo, podem ocorrer na zona espécies com estatuto de proteção. O Lobo-ibérico (Canis lupus 

signatus) apresenta estatuto de “Em Perigo” (EN) e o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) apresenta 

estatuto de “Quase Ameaçada” NT).  Duas espécies possuem o estatuto de Vulnerável (VU): Toupeira-

de-água (Galemys pyrenaicus) e Gato-bravo (Felis silvestris). Seis espécies estão classificadas como 

tendo informação insuficiente (DD): Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius), Musaranho-

anão-de-dentes-vermelhos (Sorex minutus), Musaranho-de-água (Neomys anomalus), Arminho 

(Mustela erminea), Toirão (Mustela putorius) e Marta (Martes martes). 
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Tabela 90 – Espécies de mamíferos com presença possível e presença confirmada no decorrer das amostragens 
realizadas na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente. 

Espécie 
Estatuto de 

Conservação 
LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada 

nas 
quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum Berna Bona CITES 

Diretiva 
Habitats 

Erinaceus 
europaeus 

Ouriço-
cacheiro 

LC residente III    X X 

Sorex granarius 
Musaranho-
de-dentes-
vermelhos 

DD 
residente; 

endemismo 
ibérico 

III    X  

Sorex minutus 

Musaranho-
anão-de-
dentes-

vermelhos 

DD residente III    X  

Neomys anomalus 
Musaranho-

de-água 
DD residente III    X  

Crocidura russula 
Musaranho-
de-dentes-

brancos 
LC residente III    X X 

Galemys pyrenaicus 
Toupeira-de-

água 
VU residente II   

B-II 
B-IV 

X  

Talpa occidentalis Toupeira LC 
residente; 

endemismo 
ibérico 

    X X 

Arvicola sapidus Rata-de-água LC residente     X X 

Microtus lusitanicus Rato-cego LC residente     X X 

Microtus agrestis 
Rato-do-

campo-de-
rabo-curto 

LC residente     X X 

Apodemus 
sylvaticus 

Rato-do-
campo 

LC residente     X X 

Rattus norvegicus Ratazana NA Não nativa     X X 

Rattus rattus Rato-preto LC residente     X X 

Mus musculus Rato-caseiro LC residente     X X 

Mus spretus 
Rato-das-

hortas 
LC residente     X X 

Sciurus vulgaris 
Esquilo-

vermelho 
LC residente III    X X 

Oryctolagus 
cuniculus 

Coelho-bravo NT residente     X X 

Lepus granatensis Lebre LC residente III    X X 

Canis lupus 
signatus 

Lobo-ibérico EN residente II  II A 
B-II* 
B-IV 

X  

Vulpes vulpes Raposa LC residente     X X 

Mustela nivalis Doninha LC residente III    X X 

Mustela erminea Arminho DD residente III    X  

Mustela putorius Toirão DD residente III   B-V X  

Neovison vison 
Visão-

americano 
NA Não nativa     X  

Martes foina Fuinha LC residente III    X X 

Martes martes Marta DD residente III   B-V X  

Meles meles Texugo LC residente III    X X 

Lutra lutra Lontra LC residente II  I A 
B-II 
B-IV 

X X 

Genetta genetta Geneta LC Não nativa III   B-V X X 

Felis silvestris Gato-bravo VU residente II  II A B-IV X  
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Espécie 
Estatuto de 

Conservação 
LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada 

nas 
quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum Berna Bona CITES 

Diretiva 
Habitats 

Sus scrofa Javali LC residente     X X 

Capreolus 
capreolus 

Corço LC residente III    X X 

LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em perigo; CR 
– Criticamente em perigo; DD – Informação insuficiente; NA – Não aplicável; EXO – Exótica. 

 

É assim, de salientar a deteção de lontra (Lutra lutra), no Rio Beça espécie que consta dos anexos B-II 

e B-IV do Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro, e do anexo II da Convenção de Berna, e por isso considerada uma espécie mais sensível em 

termos de conservação. 

Ainda que a sua presença não tenha sido confirmada na área de estudo e zona envolvente, destacam-

se ainda, o toirão (Mustela putorius) e a marta (Martes martes) que constam dos anexos B-V do 

Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, e do 

anexo III da Convenção de Berna. A geneta (Genetta genetta) consta dos mesmos anexos, mas a sua 

presença foi confirmada nas amostragens realizadas. 

Para as espécies toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), gato-bravo (Felis silvestris) e lobo-ibérico 

(Canis lupus signatus), abrangidos por diversos instrumentos legais de proteção, não foi possível 

detetar a sua presença na área da Exploração Mineira Romano, durante as campanhas realizadas. 

Com base no levantamento de prejuízos de lobo-ibérico no efetivo pecuário, efetuado pelo ICNF 

(período 2016-2017), não há registos de ataques na área de estudo, sendo que a zona com prejuízos 

mas próximos ocorreu a sul de Sarraquinhos (Figura 108), o que indica que a espécie poderá fazer uma 

utilização ocasional da área envolvente ao projeto. 
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Figura 108 - Localização dos Prejuízos de Lobo para o período de 2016-2017. 

5.9.2.3 Quirópteros 

Para a monitorização de quirópteros em cada biótopo foram definidos locais de amostragem e 

efetuaram-se escutas com um detetor de ultrassons (modelo D240X da Pettersson Elektronik AB). As 

escutas foram efetuadas durante as duas primeiras horas após o ocaso, com uma duração fixa de 10 

minutos em cada ponto. Os contactos auditivos foram registados, em tempo expandido, num gravador 

áudio digital para posterior análise dos ficheiros acústicos obtidos e identificação da espécie ou grupo 

de espécies de morcegos e avaliação da utilização espacial que este grupo faz da área de estudo. Em 

cada ponto foram contabilizados o número total de passagens de morcegos (Bat Passes), atividade de 

alimentação (Feeding Buzzes) e comunicação social entre indivíduos (Social Calls). O número de 

passagens foi obtido in loco, com recurso ao sistema de heterodino, complementado com a análise de 

gravações em tempo expandido. 

A identificação das espécies ou grupos de espécies de morcegos foi realizada posteriormente com 

recurso à análise das gravações de vocalizações através de software específico (BatSound Pro 3.31 da 

Pettersson Elektronik AB). Este software produz informação gráfica (oscilogramas, espectogramas, 

etc.) que permite a medição de variáveis sonoras como a estrutura do pulso (EP), frequência de 

máxima energia (FmaxE), frequência mínima, duração do pulso (DP), intervalo entre pulsos (IP) entre 

outras. Com base nas características de cada sequência de pulsos analisada e por comparação com 

bases de dados e registos bibliográficos (Russo & Jones, 2002) identificou-se sempre que possível a 

espécie, complexo de espécies ou género. 
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Com base na informação existente (trabalhos de prospeção, referências bibliográficas, contactos com 

técnicos) foi possível compilar uma lista de 25 espécies de quirópteros com ocorrência possível na 

região onde se insere o projeto Exploração Mineira Romano (Rainho et al. 2017), tendo sido possível 

identificar as espécies com ocorrência referenciada para as quadrículas UTM 10 x 10km em que se 

insere a área de estudo, assim como as espécies com presença confirmada no decorrer das 

amostragens realizadas (Tabela 91). 

Tabela 91 – Espécies de quirópteros com presença possível e presença confirmada no decorrer das 
amostragens realizadas na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente. 

Espécie 
Estatuto de 

Conservação 
LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada 

nas 
quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada na 
área de estudo Nome científico Nome comum Berna Bona CITES 

Diretiva 
Habitats 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-
ferradura-grande 

VU residente II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-
ferradura-pequeno 

VU residente II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Rhinolophus 
euryale 

Morcego-de-
ferradura-

mediterrânico 
CR residente II II  

B-II 
B-IV 

X  

Rhinolophus 
mehelyi 

Morcego-de-
ferradura-mourisco 

CR residente II II  
B-II 
B-IV 

  

Myotis myotis 
Morcego-rato-

grande 
VU residente II II  

B-II 
B-IV 

X  

Myotis blythii 
Morcego-rato-

pequeno 
CR residente II II  

B-II 
B-IV 

  

Myotis bechsteinii 
Morcego-de-

Bechstein 
EN residente II II  

B-II 
B-IV 

  

Myotis 
emarginatus 

Morcego-lanudo DD  II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Myotis escalerai 
Morcego-de-franja-

do-sul 
VU  II II  

B-II 
B-IV 

X  

Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes DD  II II  
B-II 
B-IV 

  

Myotis 
daubentonii 

Morcego-de-água LC  II II  
B-II 
B-IV 

X  

Nyctalus leisleri 
Morcego-arborícola-

pequeno 
DD residente II II  

B-II 
B-IV 

X  

Nyctalus noctula 
Morcego-arborícola-

grande 
DD residente II II  

B-II 
B-IV 

  

Nyctalus 
lasiopterus 

Morcego-arborícola-
gigante 

DD residente II II  
B-II 
B-IV 

X  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Morcego-anão LC residente II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Pipistrellus kuhlii Morcego-de-Kuhl LC residente II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Morcego-pigmeu LC residente II II  
B-II 
B-IV 

X  

Plecotus auritus 
Morcego-orelhudo-

castanho 
DD residente II II  

B-II 
B-IV 

X  

Plecotus 
austriacus 

Morcego-orelhudo-
cinzento 

LC residente II II  
B-II 
B-IV 

X  

Barbastella 
barbastellus 

Morcego-negro DD residente II II  
B-II 
B-IV 

X  
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Espécie 
Estatuto de 

Conservação 
LVVP 

Tipo de 
ocorrência 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada 

nas 
quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada na 
área de estudo Nome científico Nome comum Berna Bona CITES 

Diretiva 
Habitats 

Eptesicus 
serotinus 

Morcego-hortelão-
escuro 

LC residente II II  
B-II 
B-IV 

X X 

Eptesicus 
isabellinus 

Morcego-hortelão-
claro 

* residente II II  
B-II 
B-IV 

  

Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD residente II II  
B-II 
B-IV 

X  

Miniopterus 
schreibersi 

Morcego-de-
peluche 

VU residente II II  
B-II 
B-IV 

  

Hypsugo savii Morcego de Savi DD residente  II   X  

LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em perigo; CR 
– Criticamente em perigo; DD – Informação insuficiente; NA – Não aplicável; EXO – Exótica. 

*sem estatuto de conservação definido, devido à confirmação recente da ocorrência da espécie no país. 

 

Na proximidade do projeto, podem surgir condições para o abrigo de espécies fissurícolas e 

sinantrópicas, que beneficiem da presença de orifícios em telhados, edifícios e pontes, mas também 

em rochas, assim como espécies com carácter arborícola, ocupando preferencialmente cavidades de 

diferentes espécies de árvores antigas ou espécies cavernícolas que utilizam preferencialmente minas 

como local de abrigo. 

Entre as espécies passíveis de ocorrer na área de estudo, o morcego-rabudo (Tadarida teniotis), o 

morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), o morcego-de-

água (Myotis daubentonii), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o 

morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) estão entre as espécies mais comuns em 

território nacional, sendo a sua presença muito provável na área de estudo. 

De entre as espécies com ocorrência possível, 9 apresentam estatuto de conservação desfavorável: o 

morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e o 

morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) com estatuto “Criticamente em Perigo” 

(CR); o morcego de Bechstein (Myotis bechsteinii) classificado como “Em Perigo” (EN); o morcego-de-

peluche (Miniopterus schreibersii), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai), o morcego-rato-

grande (Myotis myotis), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-

de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) com estatuto “Vulnerável” (VU). Todas as espécies 

com estatuto de conservação desfavorável enumeradas constituem espécies cavernícolas (abrigam-se 

em minas e grutas) (Palmeirim & Rodrigues, 1992). Refere-se ainda que para 8 das espécies elencadas 

existe um grande desconhecimento acerca do estado das suas populações a nível nacional, pelo que 

se encontram classificadas com estatuto “Informação Insuficiente” (DD) (Cabral et al., 2006). 

No decorrer das amostragens realizadas foi efetuada uma procura ativa de quirópteros ou de indícios 

de utilização em potenciais locais de abrigo, nomeadamente em antigas infraestruturas de apoio às 
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antigas zonas de exploração de minério presentes na zona, edifícios abandonados, minas de água e 

em algumas cavidades de minas antigas tendo sido registados indivíduos em hibernação das espécies 

Myotis emarginatus e Rhinolophus ferrumequinum, mas em nenhum caso foram registados elevadas 

concentrações de indivíduos ou de indícios da sua presença (guano). A deteção acústica permitiu 

confirmar a presença das espécies Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhli e Eptesicus serotinus. 

No entanto, atendendo aos habitats predominantes e à tipologia da área envolvente, considera-se que 

a presença de pontos de água, nomeadamente charcos temporários, ribeiras e o rio Beça além de 

beneficiarem espécies dependentes deste recurso, também funcionam como elemento atrativo para 

alimentação de algumas espécies de morcegos e como disponibilidade hídrica também para este grupo 

faunístico, pelo que o número de espécies presentes deverá ser superior ao já confirmado. 

 

5.9.2.4 Avifauna 

A amostragem direcionada para o grupo das aves seguiu a metodologia das estações de escutas 

proposta por Bibby et al (1992). Em cada biótopo foram realizados vários pontos de amostragem, no 

período diurno, nos quais foram registadas todas as espécies de aves vistas e/ou ouvidas num período 

de 10 minutos, após 5 minutos de habituação, bem como o número total de indivíduos por espécie 

registado. 

No período noturno foram também realizados chamamentos de rapinas noturnas, com o objetivo de 

confirmar a sua presença através das suas respostas aos chamamentos efetuados ou observação de 

indivíduos. 

As aves foram o grupo faunístico que apresentaram uma maior riqueza específica, tendo sido possível 

identificar 114 espécies de aves com ocorrência provável nas quadrículas UTM 10 X 10 km onde se 

insere a zona de influência da Exploração Mineira Romano e a zona envolvente, de acordo com 

informação recolhida em referências bibliográficas, trabalhos de prospeção e contactos com técnicos 

(Rufino 1989, Pimenta & Santarém 1996, Atlas 2008) (Tabela 92). 

No decorrer da primeira amostragem dedicada a este grupo faunístico apenas foram identificadas 54 

espécies de aves na área de estudo. 
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Tabela 92 – Espécies de aves com presença possível e presença confirmada no decorrer das amostragens 
realizadas na zona de influência da Exploração Mineira Romano e sua envolvente. 

Espécie 
Estatuto de 
conservação 

LVVP 
Fenologia 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum  Berna Bona CITES 

Diretiva 
Aves 

Accipiter gentillis Açor VU Res II II II A   X  

Accipiter nisus Gavião LC Res II II II A A-I X  

Aegithalos 
caudatus 

Chapim-
rabilongo 

LC Res III    X X 

Alauda arvensis Laverca LC Res/Vis III       X  

Alcedo atthis Guarda-rios LC Res II     A-I X  

Alectoris rufa Perdiz-comum LC Res III     D X X 

Aquila chrysaetos Águia-real EN Res II II II A A-I X X 

Anas 
platyrhynchos 

Pato-real LC Res/Vis III II   D X  

Anthus 
campestris 

Petinha-dos-
campos 

LC MigRep II     A-I X  

Anthus pratensis 
Petinha-dos-

prados 
LC Vis II       X X 

Anthus trivialis 
Petinha-das-

árvores 
NT MigRep II       X  

Apus apus 
Andorinhão-

preto 
LC MigRep III       X  

Ardea cinerea Garça-real LC Res/Vis III    X X 

Athene noctua Mocho-galego LC Res II   II A   X X 

Bubo bubo Bufo-real NT Res II   II A A-I X  

Buteo buteo 
Águia-d’asa-

redonda 
LC Res II II II A   X X 

Caprimulgus 
europaeus 

Noitibó-da-
Europa 

VU MigRep III     A-I X  

Carduelis 
cannabina 

Pintarroxo-
comum 

LC Res II    X  

Carduelis 
carduelis 

Pintassilgo LC Res II    X X 

Carduelis chloris 
Verdilhão-

comum 
LC Res II    X  

Carduelis spinus Lugre LC Vis II    X  

Cecropis daurica 
Andorinha-

dáurica 
LC MigRep II       X  

Certhia 
brachydactyla 

Trepadeira-
comum 

LC Res II    X X 

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC Res II II   X  

Charadrius dubius 
Borrelho-

pequeno-de-
coleira 

LC Rep II II   X  

Ciconia ciconia 
Cegonha-

branca 
LC 

MigRep/Re
s 

II II   A-I X  

Cinclus cinclus Melro-d’água LC Res/Vis II       X  

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT* MigRep II II II A A-I X  

Circus cyaneus 
Tartaranhão-

cinzento 
CR/VU Res/Vis II II II A A-I X X 

Circus pygargus 
Tartaranhão-

caçador 
EN MigRep II II II A A-I X  

Clamator 
glandarius 

Cuco-rabilongo VU* MigRep II       X  

Coccothraustes 
coccothraustes 

Bico-grossudo LC Res II    X  
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Espécie 
Estatuto de 
conservação 

LVVP 
Fenologia 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum  Berna Bona CITES 

Diretiva 
Aves 

Columba livia 
Pombo-das-

rochas 
DD Res III   A D X  

Columba 
palumbus 

Pombo-torcaz LC Res/Vis       D X X 

Corvus corax Corvo NT Res III       X X 

Corvus corone Gralha-preta LC Res       D X X 

Coturnix coturnix Codorniz LC 
MigRep/Vi

s/Res 
III II   D X  

Cuculus canorus Cuco-canoro LC MigRep III       X  

Cyanistes 
caeruleus 

Chapim-azul LC Res II    X X 

Delichon urbicum 
Andorinha-dos-

beirais 
LC MigRep II       X  

Dendrocopus 
major 

Pica-pau-
malhado-

grande 
LC Res II       X X 

Emberiza 
calandra 

Trigueirão LC Res III    X  

Emberiza cia Cia LC Res II    X X 

Emberiza cirlus 
Escrevedeira-
de-garganta-

preta 
LC Res II    X  

Erithaculus 
rubecula 

Pisco-de-peito-
ruivo 

LC Res/Vis II II   X X 

Falco subbuteo Ógea VU MigRep II II II A   X  

Falco tinnunculus 
Penereiro-

vulgar 
LC Res II II II A   X X 

Fringilla coelebs 
Tentilhão-

comum 
LC Res III    X X 

Galerida cristata 
Cotovia-de-

poupa 
LC Res III       X X 

Gallinula 
chloropus 

Galinha-d’água LC Res III   D X  

Garrulus 
glandarius 

Gaio-comum LC Res       D X X 

Gyps fulvus Grifo NT* Res II II II A A-I X X 

Hieraaetus 
fasciatus 

Águia-de-
Bonelli 

EN Res II II II A A-I* X  

Hieraaetus 
pennatus 

Águia-calçada NT MigRep II II II A A-I X X 

Hippolais 
polyglotta 

Felosa-poliglota LC MigRep II II   X  

Hirundo rustica 
Andorinha-das-

chaminés 
LC MigRep II       X  

Jynx torquilla Torcicolo DD 
MigRep/Vi

s 
II       X  

Lanius collurio 
Picanço-de-
dorso-ruivo 

NT* MigRep II     A-I X  

Lanius 
meridionalis 

Picanço-real LC Res II       X  

Lanius senator 
Picanço-

barreteiro 
NT MigRep II       X  

Lophophanes 
cristatus 

Chapim-de-
poupa 

LC Res II    X X 
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Espécie 
Estatuto de 
conservação 

LVVP 
Fenologia 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum  Berna Bona CITES 

Diretiva 
Aves 

Lullula arborea 
Cotovia-dos-

bosques 
LC Res/Vis III     A-I X X 

Luscinia 
megarhynchos 

Rouxinol-
comum 

LC MigRep II II   X X 

Merops apiaster Abelharuco LC MigRep II II     X  

Milvus migrans Milhafre-preto LC MigRep II II II A A-I X X 

Montícola 
saxatilis 

Melro-das-
rochas 

EN MigRep II II   X  

Montícola 
solitarius 

Melro-azul LC Res II II   X X 

Motacilla alba Alvéola-branca LC Res/Vis II       X X 

Motacilla cinerea 
Alvéola-
cinzenta 

LC Res/Vis II       X  

Motacilla flava 
Alvéola-
amarela 

LC MigRep II       X X 

Oenanthe 
hispanica 

Chasco-ruivo VU MigRep II II   X  

Oenanthe 
oenanthe 

Chasco-
cinzento 

LC MigRep II II   X  

Oriolus oriolus Papa-figos LC MigRep II    X  

Otus scops 
Mocho-

d’orelhas 
DD MigRep II   II A   X  

Parus major Chapim-real LC Res II    X X 

Passer 
domesticus 

Pardal-comum LC Res     X X 

Passer montanus Pardal-montês LC Res III    X X 

Periparus ater 
Chapim-
carvoeiro 

LC Res II    X X 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro VU MigRep II II II A A-I X X 

Petronia petronia Pardal-francês LC Res II    X  

Phoenicurus 
ochruros 

Rabirruivo-
preto 

LC Res II II   X X 

Phylloscopus 
bonelli 

Felosa de 
Bonelli 

LC MigRep II II   X  

Phylloscopus 
collybita 

Felosa-comum LC Vis II II   X X 

Phylloscopus 
ibericus 

Felosinha-
ibérica 

LC MigRep II II   X  

Pica pica Pega-rabuda LC Res       D X  

Picus viridis 
sharpei 

Peto-verde LC Res II       X X 

Podiceps cristatus 
Mergulhão-de-

poupa 
NT Res III    X  

Prunella 
modularis 

Ferreirinha-
comum 

LC Res II    X  

Ptyonoprogne 
rupestris 

Andorinha-das-
rochas 

LC Res II       X  

Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe LC Res III    X  

Regulus 
ignicapilla 

Estrelinha-de-
cabeça-listada 

LC Res/Vis II II   X  

Riparia riparia 
Andorinha-das-

barreiras 
LC MigRep II       X  

Saxicola rubetra 
Cartaxo-
nortenho 

VU* MigRep II II   X  
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Espécie 
Estatuto de 
conservação 

LVVP 
Fenologia 

Instrumentos legais de proteção Presença 
referenciada nas 

quadrículas 
10x10 Km 

Presença 
confirmada 
na área de 

estudo 
Nome científico Nome comum  Berna Bona CITES 

Diretiva 
Aves 

Saxicola 
torquatus 

Cartaxo-comum LC Res II II   X X 

Scolopax rusticola Galinhola DD Vis III II   D X  

Serinus serinus Chamariz LC Res II    X X 

Sitta europaea Trepadeira-azul LC Res II    X X 

Streptopelia 
decaocto 

Rola-turca LC Res III       X  

Streptopelia 
turtur 

Rola-comum LC MigRep III   A D X X 

Strix aluco Coruja-do-mato LC Res II   II A   X X 

Sturnus unicolor 
Estorninho-

preto 
LC Res II    X X 

Sylvia atricapilla 
Toutinegra-de-
barrete-preto 

LC Res II II   X X 

Sylvia borin 
Toutinegra-das-

figueiras 
VU MigRep II II   X  

Sylvia cantillans 
Toutinegra de 

bigodes 
LC MigRep II II   X  

Sylvia communis Papa-amoras LC MigRep II II   X  

Sylvia 
melanocephala 

Toutinegra-de-
cabeça-preta 

LC Res II II     X X 

Sylvia undata Felosa-do-mato LC Res II     A-I X X 

Troglodytes 
troglodytes 

Carriça LC Res II    X X 

Turdus iliacus 
Tordo-ruivo-

comum 
LC Vis III II   D X X 

Turdus merula Melro-preto LC Res III II   D X X 

Turdus philomelos Tordo-comum NT*/LC Rep/Vis III II   D X X 

Turdus viscivorus Tordoveia LC Res III     D X X 

Tyto alba 
Coruja-das-

torres 
LC Res II   II A   X X 

Upupa epops Poupa LC 
MigRep/Re

s 
II       X X 

 
Legenda: LVVP – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Em 
perigo; CR – Criticamente em perigo; DD – Informação insuficiente; NA – Não aplicável; EXO – Exótica. 

 
 

Ainda assim, o número de espécies com presença provável na área de influência da Exploração Mineira 

Romano e na sua envolvente corresponde apenas a 77,5% do total de espécies já inventariados no SIC 

Peneda-Gerês (147 espécies). 

Nas amostragens de aves realizadas na área de influência da Exploração Mineira Romano e na sua 

envolvente, temos a salientar a ocorrência confirmada de várias espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, nomeadamente a Águia-real (Aquila chrysaetus) com estatuto de conservação “Em 

Perigo” (EN), o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) com uma população residente “Criticamente em 

Perigo” (CR) e uma população visitante “Vulnerável” (VU), o Corvo (Corvus corax) e a Águia-calçada 

(Hieraaetus pennatus) “Quase Ameaçadas” (NT), o Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) “Vulnerável” (VU) 
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e o Grifo (Gyps fulvus) e o Tordo-comum (Turdus philomelos) espécies com populações residentes com 

estatuto de “Quase Ameaçadas” (NT) mas que possuem populações invernantes numerosas e com 

estatuto de conservação “Pouco Preocupante” (LC) (Cabral et al. 2006). 

Além destas é ainda possível vir a registarem-se outras espécies de aves com estatuto de conservação 

desfavorável, nomeadamente: o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), a Águia-de-Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus) e o Melro-das-rochas (Monticola saxatilis) que apresentam estatuto de 

conservação “Em Perigo” (EN); as espécies Águia-cobreira (Circaetus gallicus) e Picanço-de-dorso-ruivo 

(Lanius callurio), que apresentam populações estivais e nidificantes com estatuto de “Quase 

Ameaçadas” (NT) mas que possuem populações migradoras mais numerosas e com estatuto de 

conservação “Pouco Preocupante” (LC); com estatuto de “Vulnerável” (VU) poderão ocorrer as 

espécies Açor (Accipiter gentillis), Noitibó-da-Europa (Caprimulgus europaeus), Cuco-rabilongo 

(Clamator glandarius), a Ógea (Falco subbuteo), o Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), o Cartaxo-

nortenho (Saxicola rubetra) e a Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin); as espécies Petinha-das-árvores 

(Anthus trivialis), Bufo-real (Bubo bubo), Picanço-barreteiro (Lanius senator) e Mergulhão-de-poupa 

(Podiceps cristatus) com estatuto “Quase Ameaçadas” (NT) poderão também ocorrer na área de 

estudo, assim como as espécies que apresentam “Informação Insuficiente” (DD): Mocho-d’orelhas 

(Otus scops), Torcicolo (Jynx torquila), Pombo-das-rochas (Columba livia) e Galinhola (Scolopax 

rusticola) (Cabral et al. 2006). 

 
 

5.10 Património Arqueológico e Arquitetónico. 

O estudo apresentado nos pontos seguintes, e cujo relatório integral se encontra no Anexo IV do 

presente EIA, foi elaborado pelo arqueólogo Vítor Dias e materializa o esboço preliminar do 

cumprimento das condicionantes patrimoniais e respetivas medidas de minimização consagradas pela 

legislação de ambiente e património. Teve como objetivo fundamental a identificação de possíveis 

ocorrências arqueológicas e/ou patrimoniais na área do projeto. As ações desenvolvidas visaram 

principalmente diagnosticar/evitar qualquer tipo de afetação patrimonial e a consequente 

identificação, caracterização e estudo de ocorrências/sítios arqueológicos. 

Toda a pesquisa efetuada teve por base a identificação de achados (isolados ou dispersos), 

construções, monumentos, conjuntos, sítios e ainda, indícios toponímicos, topográficos ou de outro 

tipo de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de 

proteção ou valor patrimonial. 
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Os principais objetivos do estudo do Património Arqueológico e Arquitetónico foram os seguintes: 

• Pesquisa documental de forma a realizar o levantamento de todas as ocorrências de interesse 

patrimonial constantes em documentação bibliográfica, dentro da área do projeto; 

• Identificação de ocorrências arqueológicas e apresentação de propostas metodológicas 

minimizadoras para a sua caracterização/preservação. 

O projeto em causa situa-se nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, concelho de Montalegre, 

distrito de Vila Real, englobando uma área de afetação cartografada e localizada nas C.M.P. n.º 33 e 

46.  

A ligação é consumada pelo IP2 (ou E802) e pela N102, seguindo de Montalegre em direção a Chaves. 

Todo o enquadramento da região é essencialmente rural registando-se tendência na zona para 

práticas florestais e extrativas. A paisagem aparenta uniformidade fisiográfica, modelada pelo caráter 

árido e xistoso do solo e pela exploração agrícola e florestal.  

O presente estudo tem como objetivo o cumprimento das condicionantes preconizadas pela legislação 

patrimonial, de acordo com a descrição do património arquitetónico e arqueológico (Anexo V, n.º 4 do 

Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março,  

pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto,  pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro). 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro - Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos, os futuros trabalhos de prospeção arqueológica serão previamente autorizados pela 

DRCN e pela DGPC. Informa-se que o PATA já foi submetido 06-12-2019 e recebido a 10-12-2019. 

O atual documento reporta-se aos trabalhos de pesquisa bibliográfica realizados nos meses de 

novembro e dezembro de 2017. Na Tabela 93 é apresentada a ficha técnica referente ao estudo do 

fator ambiental em causa. A equipa de campo foi constituída pelo Arqueólogo responsável e por dois 

técnicos auxiliares. 

Tabela 93 – Ficha técnica, património Arquitetónico, Arqueológico e Etnográfico. 

Designação 
EIA (prospeção arqueológica) 
Exploração Mineira “Romano” - Montalegre 

Localização do projeto 

Distrito Concelho Freguesia 

Vila Real Montalegre, Boticas 
Morgade, Cervos, Beça; 
Solveira, Sarraquinhos 

Promotor Lusorecursos 

Fase Estudo Prévio 
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Autoria do 
Licenciamento 

DRCN / DGPC 

Arqueólogos 
responsáveis 

Vítor Manuel da Silva Dias 
Licenciado e Mestre pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra e Doutor pela Universidade de Évora 

Constituição da equipa Arqueólogo responsável 

Aparelhos utilizados GPS II Plus Garmin 3.02; (Coordenadas UTM/ (World Geodetic System) 
WGS 84; Máquina Digital Lumix; Smartphone Sony Xperia Z2 

Execução de pesquisa 

documental 
Novembro e dezembro de 2017 

Enquadramento do 

Projeto 

Conforme cartografia referente à localização do projeto (C.M.P. 33, 46 e 
ficheiro KMZ; coordenadas: latitude a verificar; longitude: a verificar; 
datum WGS 84) 

Âmbito do estudo Ocorrências arqueológicas, arquitetónicas e etnográficas de interesse e 
valor patrimonial. 

Pesquisa documental Abrange toda a área de estudo (área de incidência + zona envolvente); 

 

A metodologia utilizada pretendeu alcançar uma solução processual intermédia e conciliadora, , numa 

fase em que não se tinham ainda definido quais as áreas cartográficas do presente projeto, 

consentindo salvaguardar impactes patrimoniais negativos durante os trabalhos que possam originar 

afetação no subsolo e simultaneamente possibilitar o registo da informação possível no sentido da 

contextualização estratigráfica e patrimonial da área intervencionada.  

A identificação de ocorrências arqueológicas durante os futuros trabalhos de prospeção arqueológica 

pressupõe a aplicação de medidas minimizadoras com a concordância da tutela, e a possibilidade de 

alterações metodológicas que carecem de novo de enquadramento metodológico e processual.  

De referir que a prospeção arqueológica é uma medida com carácter preventivo que permite avaliar a 

ausência/presença de níveis arqueológicos. De todas as metodologias aplicadas em contexto de obra 

é das que melhor facilita a elaboração das fases de trabalho ulteriores de todos os intervenientes 

sendo racionalizada e mais equilibrada a utilização espacial, tornando menos prováveis afetações 

diretas e indiretas. 

Fase 1 – Trabalhos prévios (recolha de informação) Análise de documentação relacionada com o 

projeto a executar: 

a) Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto e avaliação e recolha dos dados 

existentes na área de influência geográfica do projeto; 

b) Realização de pesquisa bibliográfica e documental: recolha de informações bibliográficas 
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específicas da zona passível de impacte (publicações científicas, revistas especializadas, 

catálogos, teses e inventários), consulta das diversas bases de dados disponíveis (de entidades 

oficiais) na Internet, dos Planos Diretores Municipais e Carta Arqueológica do 

concelho/freguesia abrangido(s) pelo projeto;  

c) Recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário; 

d) Contacto com os investigadores e museus que desenvolvam projetos de investigação e 

trabalhem na área em estudo acedendo às últimas informações fornecidas pela investigação 

científica; 

e) Análise toponímica e fisiográfica da cartografia; 

f) Sistematização e cruzamento de toda a informação obtida mediante as fontes referidas nas 

alíneas anteriores, possibilitando a criação de um inventário arqueológico/patrimonial 

microrregional, incluindo uma base cartográfica (escala 1:25 000; 1: 1000 e/ou escala do 

projeto) da zona a intervencionar.   

Fase 2 – Prospeção arqueológica: 

a) Relocalização no terreno dos dados previamente recolhidos. 

b) Realização de prospeções sistemáticas dentro da área de incidência, com vista à observação, 

descrição e (re)localização (coordenadas GPS) das ocorrências identificadas na pesquisa 

documental; 

c) Identificação, descrição e localização (coordenadas GPS) de ocorrências de interesse 

patrimonial não referidas na pesquisa documental e identificadas durante a prospeção 

arqueológica; 

Fase 3 – Tratamento de dados e Elaboração de relatório: 

a) Tratamento e compilação da informação recolhida.  

b) No presente relatório final constará a descrição das atividades descritas, entretanto alvo de 

um registo digital. Esta informação é complementada por um registo cartográfico e fotográfico 

(de acordo com a circular n.º 4 datada de 5 de janeiro de 2007). Neste constará a descrição 

das condições de visibilidade do solo e sua representação cartográfica; a cartografia do projeto 

com sinalização das ocorrências identificadas à escala 1: 25 000; uma avaliação sumária das 

ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua importância 

científica e patrimonial; a identificação e avaliação dos impactes com explicitação dos critérios 
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utilizados e as propostas de medidas de minimização. 

c) O relatório final descrevendo o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos destina-se à 

tutela: DRCN (Direção Regional de Cultura Norte), DGPC (Direção-Geral do Património 

Cultural) e ao adjudicatário respeitando a legislação em vigor. 

 

5.10.1 Enquadramento Histórico-Arqueológico e geográfico. Estado atual dos 
conhecimentos e caracterização sumária do património histórico-arqueológico da área 
envolvente 

O património arqueológico identificado na área envolvente às duas áreas concessionadas localiza-se 

na região do Alto Portugal setor do Barroso, sub-região de Alturas e Beça, localizando-se os sítios 

arqueológicos na maioria consideravelmente distantes do atual projeto. Implantado na zona de 

influência da vila de Montalegre, na província histórica do Nordeste Transmontano, no designado setor 

do Barroso, documenta igualmente grande proximidade com a sub-região do Leiranco localizada para 

nascente. Regista localização inserida maioritariamente na paisagem de montanhas de granito e xisto 

de nível florestal nas cotas mais altas e de nível pastoril nas cotas mais baixas. 

O bloco A, insere-se numa área dominada pelo complexo litológico das formações sedimentares e 

metamórficas, designados xistos grauvaques (complexo xisto-grauváquico) do período geológico do 

Cambrico ao Précambrico, com pequenas áreas de quartzitos do período geológico do Divonico ao 

Ordovicico. O bloco B regista formações idênticas estando igualmente próximo de composição 

litológica de rochas eruptivas plutónicas, designadamente granitos e rochas afins.  

O solo regista essencialmente cambissolos húmicos e rankers, dominantemente ácidos registando a 

zona dos rankers valores iguais ou inferiores a (4,5 pH) e a área dos cambissolos (4,6 – 5,5 pH). A dureza 

total varia entre 0 e 50 mg/l. 

A análise hidrográfica atesta na região forte influência da barragem do Alto Rabagão e respetiva 

albufeira. A proximidade do lago artificial criado por esta infraestrutura torna-o mesmo visível das 

cotas mais elevadas do bloco A (cfr. por exemplo a elevação e marco geodésico da Gateira). Nesta área 

destaca-se o Rio Beça e correspondentes afluentes como a Ribeira do Cargual e Ribeira da Lama 

localizadas a Norte, a Ribeira da Portalagem e o Corgo dos Mouros a Oeste e o Corgo do Couce situado 

a este do rio Beça. A Ribeira do Rabagão localizada a cerca de 1500 m do atual projeto destaca-se da 

análise hidrográfica e toponímica pelo simbolismo e papel central que desempenha na região. 
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O bloco B pelas elevadas cotas que regista encontra documentado somente o regueiro de malhão nas 

proximidades da zona concessionada. Situado a cerca de 1200 m a NE do projeto é o recurso hídrico 

que mais se destaca na CMP n. º33. 

As características fisiográficas dos terrenos envolventes registam genericamente no bloco A plantio 

regularizado de pinheiro, e no bloco B vegetação rasteira dominada pelos fetos, silvas e urzes. 

A análise toponímica destaca a pertinência e proximidade dos topónimos: Fernão Mouro, Cepeda 

(cepa, Pé de videira, Raízes grossas …) e Sarraquinhos (Derivado de serra, assim como Sarraque, 

Sarraquinhos, Sarrasqueira, Sarrazola, Serrasqueira, Serrascosa, Serrina, Serrinha e Serrinho). 

Localizado mais distante da área de influência do projeto, distingue-se o frequente topónimo: Crasto, 

correspondendo ao povoado fortificado com o CNS 3037 localizado a cerca de 1500 metros. 

O significado da maioria dos topónimos do bloco A salienta as características geomorfológicas e a 

atividade agrícola da área envolvente: Ceara, Poças, Gargalões (gargalos, garrafões, gargantões), 

Felgueira (terreno onde há muita felga ou fetos), Alto da Queimada, Telheiro, Cova do Forno, 

Panascosa, Carvalhal. Sobressaem pela dimensão e importância das povoações Cervos (veado), Beça 

(em grande quantidade, à farta), Morgade (morgado, primogénito). As designações refletem 

genericamente a importância que a geomorfologia e a atividade agrícola assumem para a 

toponomástica da região envolvente. Desta análise também sobressai naturalmente a importância 

económica e cultural assumida pelas atividades agrícolas, singularmente expressa no topónimo 

“Morgade” «Do baixo-latim [Villa] Mauricati, 'a quinta de Mauricato'; note-se a semelhança com 

maioricatus, 'morgado'. Tem os derivados Morgada, Morgadinha, Morgadinho e Morgado (de 

morgado). Documenta este registo a antiguidade da atividade agrícola e a importância que ainda 

assume para a economia da região.  

Constata-se que a localização dos sítios arqueológicos inventariados já conhecidos (da Tabela 95 à 

Tabela 98), se localiza consideravelmente distante de ambos os Blocos (A e B) da área de concessão, 

distando entre 30 m a 2800 m do limite exterior das áreas concessionadas. A principal exceção é o 

Castro de Fernão Mouro CNS (Código Nacional de Sítio) 5442 (Bloco B), cuja localização aconselha 

que seja ponderada a definição da área do projeto e/ou a zona de afetação do mesmo nesta área. 

A área prospetada encontra-se subdividida em ambos os Blocos em quatro zonas de visibilidade 

(Tabela 94) com progressão por vezes amplamente condicionadas pela assimetria e inclinação 

altimétrica, e com a elevada vegetação rasteira. As características fisiográficas da área de estudo 

registam domínio das zonas de visibilidade A e B. Predominam na paisagem a vegetação rasteira com 

urze e fetos e o plantio regularizado de pinheiro e eucalipto, respetivamente no Bloco A e no Bloco B. 
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As práticas intensivas de florestação não só, afetaram os sedimentos localizados a cotas mais 

superficiais como condicionou fortemente os índices de visibilidade nos locais onde a vegetação 

rasteira assume dimensões mais generosas. 

Os sítios arqueológicos da região envolvente relacionam-se essencialmente com povoados fortificados 

de altitude e com monumentos megalíticos (da Tabela 95 à Tabela 98). A localização do Castro de 

Fernão Mouro CNS (Código Nacional de Sítio) 5442, aconselha a séria ponderação quanto à definição 

das áreas de projeto e zonas alvo de afetação futura. De acordo com a legislação em vigor o sítio 

arqueológico CNS 5442 não poderá ser afetado. 

Tabela 94- Caracterização da área prospetada em termos de ocupação do solo (Zonas de ocupação e 

visibilidade do solo). 

Bloco A 

Zona 
Visibilidade 

para Estruturas 

Visibilidade 
para 

Artefactos 
Caracterização 

A Média/Má Má 

Características da paisagem: área densamente 
plantada com pinheiro ora adulto ora jovem. Com 
sedimento não visível (cfr. fotografias 1-2; cd: 1-20); 
Tipo de solo: granito; 

B Média Média/Má 

Características da paisagem: área com densa 
vegetação rasteira dominada pelos fetos, silvas e 
urzes (cfr. fotografias 3-4; cd: 22, 49); 
Tipo de solo: granito; 

C Boa Média/Boa 

Características da paisagem: área densamente 
plantada com pinheiro ora adulto ora jovem ardido. 
Com sedimento visível (cfr. fotografias 5-6; cd: 50-
67); 
Tipo de solo: granito; 

D Boa Boa 

Características da paisagem: plantio regular de 
castanheiro (pequenos soutos) e terreno agricultado 
(cfr. fotografias 7-8; cd: 68-71); 
Tipo de solo: granito; 

Bloco B 

Zona Visibilidade 
para Estruturas 

Visibilidade 
para 

Artefactos 
Caracterização 

A Média Média/Má 

Características da paisagem: área com densa 
vegetação rasteira dominada pelos fetos, silvas e 
urzes (cfr. fotografias 9-10; cd: 72-145); 
Tipo de solo: granito; 

B Média/Má Má 

Características da paisagem: área densamente 
plantada com eucalipto ora adulto ora jovem. Com 
sedimento não visível (cfr. fotografias 11-12; cd: 
146-151); 
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Tipo de solo: granito; 

C Boa Média/Boa 

Características da paisagem: plantio regular de 
castanheiro (pequenos soutos) e terreno agricultado 
(cfr. fotografias 13-14; cd: 0, 152-158); 
Tipo de solo: granito; 

D Boa Boa 
Características da paisagem: plantio regular de 
oliveira (cfr. fotografias 15-16; cd: 159-161); 
Tipo de solo: granito. 

 

Delimitou-se a área de prospeção arqueológica à zona de afetação do projeto. Resultou da prospeção 

arqueológica do Bloco A, essencialmente ocorrências de cronologia contemporânea associadas à 

anterior extração mineira de estanho na região (Martins, 2010 e R, 2010). No Bloco B a identificação e 

relocalização da primeira linha de muralha e respetivo núcleo amuralhado, do Castro de Fernão Mouro 

CNS 5442.  

A recolha de informação atualizada, a comparação das diferentes fontes e a localização dos sítios 

arqueológicos e locais com interesse patrimonial está sintetizada nas Tabela 95 à Tabela 98, que 

posteriormente se cartografa através da implantação das respetivas coordenadas.  

Os trabalhos de pesquisa arqueológica proporcionaram a identificação de 16 sítios com interesse 

patrimonial/arqueológico, localizado dentro da zona de afetação do Bloco A e 1 sítio dentro do Bloco 

B. Durante a fase de pesquisa documental e estudo bibliográfico que correspondeu a uma vasta área 

para além da zona envolvente da exploração mineira “Romano”, foram identificados 12 sítios 

arqueológicos inventariado pela DGPC na envolvente do Bloco A e 10 sítios na envolvente do Bloco B 

(ver da (da Tabela 95 à Tabela 98).  

Tabela 95- Sítios arqueológicos e com interesse patrimonial localizados dentro da área do projeto (Bloco A - 

área de ampliação do projeto – prospeção sistemática). 

Nº 
Designaçã

o 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

1 Ceara 1 - 33 
Corta de 
extração 
mineira 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.737423° 
Longitude: -
7.728750° 

Cartográfic
a 

2 Ceara 2 - 33 
Estrutura 
mineira 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.737172° 

Cartográfic
a 
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Nº 
Designaçã

o 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

Longitude: -
7.729984° 

3 Ceara 3 - 33 
Estrutura 
mineira: 
tanque 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.736674° 
Longitude: -
7.730934° 

Cartográfic
a 

4 Ceara 4 - 33 
Estrutura 
mineira 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.736559° 
Longitude: -
7.731349° 

Cartográfic
a 

5 Ceara 5 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.733206° 
Longitude: -
7.727644° 

Cartográfic
a 

6 Ceara 6 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.733174° 
Longitude: -
7.726529° 

Cartográfic
a 

7 Ceara 7 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.731703° 
Longitude: -
7.726294° 

Cartográfic
a 

8 Felgueira 1 - 33 

Estrutura 
mineira: 
dormitóri
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.728762° 
Longitude: -
7.728626° 

Cartográfic
a 

9 Felgueira 2 - 33 
Estrutura 
mineira 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.728848° 
Longitude: -
7.729039° 

Cartográfic
a 

10 Felgueira 3 - 33 
Estrutura 
mineira 

Não 
Classificado/ 

WGS 84 
(graus decimais) 

Cartográfic
a 
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Nº 
Designaçã

o 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

contemporân
ea 

Latitude: 
41.729008° 
Longitude: -
7.729118° 

11 Felgueira 4 - 33 
Estrutura 
mineira: 
Paiol (?) 

Não 
Classificado/ 
Contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.729697° 
Longitude: -
7.729187° 

Cartográfic
a 

12 Felgueira 5 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.730513° 
Longitude: -
7.726484° 

Cartográfic
a 

13 Felgueira 6 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.726765° 
Longitude: -
7.722496° 

Cartográfic
a 

14 Felgueira 7 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.726229° 
Longitude: -
7.723054° 

Cartográfic
a 

15 
Carvalhosa 
1 

- 33 
Alinhame
nto 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.730057° 
Longitude: -
7.721296° 

Cartográfic
a 

16 Varejela 1 - 33 
Corta de 
exploraçã
o 

Não 
Classificado/ 
contemporân
ea 

WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.723266° 
Longitude: -
7.720028° 

Cartográfic
a 
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Tabela 96- Sítios arqueológicos e com interesse patrimonial localizados dentro da área do projeto (Bloco B - 

área de ampliação do projeto – prospeção sistemática). 

Nº Designação 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

1 

Castro de 
FernanMour
o/ 
Muralhas 

5442 33 
Povoado 
fortificad
o 

Não 
Classificado/ 
Idade do 
Ferro/ 
(BAPTISTA, 
1989; 
BARREIROS, 
1915 e 1020; 
FONTES, 1992; 
SILVA, 1886) 

30 m  dentro da 
área de estudo / 
WGS 84: 
Latitude: 
41°49'1.35"N 
Longitude: -
7°40'20.91"W 

Bibliografi
aDGPC 
PDM 

 

Tabela 97 - Sítios arqueológicos e com interesse patrimonial localizados fora da área do projeto (na 

proximidade do Bloco A - área de ampliação do projeto – prospeção sistemática). 

Nº Designação 
Nº 

CNS 
CM
P 

Tipo 
Classificação/ 

Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

1 
Moinho do 
Inferno 1 

- 33 
Estrutura 
mineira: 
tanque 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

30 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.731453° 
Longitude: -
7.730550° 

Cartográfica 

2 
Moinho do 
Inferno 2 

- 33 
Estrutura 
mineira: 
tanque 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

35 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.731347° 
Longitude: -
7.730630° 

Cartográfica 

3 
Moinho do 
Inferno 3 

- 33 Escombreira 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

85 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.731361° 
Longitude: -
7.731027° 

Cartográfica 

4 
Moinho do 
Inferno 4 

- 33 Escombreira 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

85 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.731328° 

Cartográfica 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 428 

Nº Designação 
Nº 

CNS 
CM
P 

Tipo 
Classificação/ 

Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

Longitude: -
7.731285° 

5 
Moinho do 
Inferno 5 

- 33 Escombreira 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

40 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.730952° 
Longitude: -
7.730499° 

Cartográfica 

6 
Moinho do 
Inferno 6 

- 33 
Estrutura 
mineira: 
tanque 

Não 
Classificado/ 
contemporâne
a 

42 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.730781° 
Longitude: -
7.730434° 

Cartográfica 

7 

Corda do 
Castro/ 
Castro de 
Morgade 

5444 46 
Povoado 
fortificado 

Não 
Classificado/ 
Indeterminado
/(BARREIROS, 
1915); 
FONTES, 1992; 
SILVA, 1886) 

1700 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 41.75005° 
Longitude: -
7.759217° 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 

8 
Marouco 
Castro 

3256
1 

46 
Monumento 
Megalítico 

Não 
Classificado/ 
Neo-Calcolítico 

2800 m/ 
WGS 84 
Latitude: 
41.716643° 
Longitude: -
7.760756° 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 

9 

Castro de 
Lama Chã/ 
Castro da 
Lamacha 

5383 46 
Povoado 
fortificado 

Não 
Classificado/ 
Idade do 
Ferro/ 
(BARREIROS, 
1915 E 1920; 
COFFYN 1983; 
SANTOS 
JÚNIOR, 1968) 

2600 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 41.72289° 
Longitude: -
7.757602° 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 

10 
Castro de 
Carvalhelhos 

26 46 
Povoado 
fortificado 

Classificado 
como IIP - 
Imóvel de 
Interesse 
Público/Idade 
do Ferro/ 

2800 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.698641° 
Longitude: -
7.732605° 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 
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Nº Designação 
Nº 

CNS 
CM
P 

Tipo 
Classificação/ 

Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

SANTOS 
JÚNIOR, 1968; 
SILVA, 1986) 

11 
Castro dos 
Cortiços 

5384 46 
Povoado 
fortificado 

Não 
Classificado/Br
onze 
Final/Idade do 
Ferro/ 
(BAPTISTA, 
1975-77-78-
80-82-83-84-
85; MARTINS, 
1984; SILVA, 
1986) 

2400 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 41.766081 
Longitude: -
7.701629 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 

12 
Castro de 
Cervos 

5382 46 
Povoado 
fortificado 

Não 
Classificado/ 
Idade do 
Ferro/romano/ 
(BAPTISTA, 
1989) 

2500 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.730398° 
Longitude: -
7.677601° 

Bibliografia: 
DGPC 
PDM 

 

 

Tabela 98- Sítios arqueológicos e com interesse patrimonial localizados fora da área do projeto (na 

proximidade do Bloco B - área de ampliação do projeto – prospeção sistemática). 

Nº Designação 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

1 

Mamoa 
Baixa do 
Monte 
Gordo 

32550 33 
Arte 
Rupestre 

Não Classificado/ 
Paleolítico 

1000 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
DGPC: 
Latitude: 
41.812751° 
Longitude: -
7.700775° 
Campo (cfr: 
wpt_444 
Latitude: 
41.812527° 
Longitude: -
7.700324° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 
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Nº Designação 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

2 
Vale 
Travasso 

32740 33 
Achado(s) 
Isolado(s) 

Não Classificado 
/Bronze final ?/ 
(COFFYN, 1985; 
COSTA, 1963 e 
1987; KALB, 1980; 
FONTES, 1992) 

560 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.828391° 
Longitude: -
7.680086° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

3 Pai Mantela 36035 33 Povoado 
Não Classificado 
/romano 

1400 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.833545° 
Longitude: -
7.687209° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

4 
Castro do 
Pedrário 

3037 33 
Povoado 
Fortificado 

Classificado como 
IIP - Imóvel de 
Interesse 
Público/Idade do 
Ferro/ 
(BAPTISTA, 1989; 
BARREIROS, 1915 
e 1020; COSTA, 
1987; SANTOS 
NETO, 1989) 

1500 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.819254° 
Longitude: -
7.653865° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

5 
Mamoa 2 
do Castro 
Portal 

32742 33 
Monument
o 
Megalítico 

Não Classificado 
/Neolítico 

1500 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.831598° 
Longitude: -
7.664763° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

6 
Mamoa 1 
do Castro 

32741 33 
Monument
o 
Megalítico 

Não Classificado 
/Neolítico 

1600 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.832560° 
Longitude: -
7.664528° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

7 
Mamoa 1 de 
Chã de 
Casteleira 

32743 33 

Monument
o 
Megalítico 
Monument
o 
Megalítico 

Não Classificado 
/Neolítico/ 
(COSTA, 1987; 
FONTES, 1992) 

1750 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude:  
41.839054° 
Longitude: -
7.678819° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 
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Nº Designação 
Nº 

CNS 
CMP Tipo 

Classificação/ 
Cronologia 

Coordenadas/ 
distância para o 

projeto 
Fonte 

8 
Mamoa 2 de 
Chã de 
Casteleira 

32744 33 
Monument
o 
Megalítico 

Não Classificado 
/Neolítico/ 
(COSTA, 1987; 
FONTES, 1992) 

1600/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.837863° 
Longitude: -
7.675866° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

9 
Castro de 
Solveira 

5385 33 
Povoado 
Fortificado 

Não Classificado 
/Idade do Ferro/ 
(BARREIROS, 
1915; COSTA, 
1987; FONTES, 
1992; SILVA, 
1986) 

1800 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude:  
41.834579° 
Longitude: -
7.662912° 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

10 

Senhora dos 
Galegos/Sen
hora da 
Natividade 

32156 33 Necrópole 
Povoado 
fortificado 

2700 m/ 
WGS 84 
(graus decimais) 
Latitude: 
41.787446° 
Longitude: -
7.699237 

Bibliografi
a: DGPC 
PDM 

 

Refira-se que o presente trabalho de pesquisa arqueológica bibliográfica funcionou de forma 

preliminar, de modo a auxiliar na definição das áreas finais do projeto. O hiato compreendido entre a 

pesquisa bibliográfica e a formalização do PATA (Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos e 

contatos institucionais à DRCN (Direção Regional de Cultura do Norte) aguardou a definição final das 

áreas do projeto. Tendo já sido submetido o PATA (Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos) 

a 06-12-2019 e recebido a 10-12-2019. 

Compilaram-se os resultados para o conjunto dos blocos em 22 sítios arqueológicos localizados fora 

da área do presente projeto (Bloco A: 12; Bloco B: 10), a uma distância considerável: (30 m e 2800 m), 

e 17 sítios com interesse arquitetónico e etnográfico, localizados dentro da área do projeto (Bloco A: 

16; Bloco B: 1). 

A implantação cartográfica do inventário que se materializa (ver da Tabela 95 à Tabela 98) documenta 

essencialmente estruturas mineiras e valas de corta nas áreas de estudo, destacando-se a acentuada 

proximidade do castro de Fernão Mouro no Bloco B. 

No Bloco A, são diversas as cortas mineiras de extração de estanho identificadas. Optou-se por registar 

principalmente as de maior dimensão, como sítios de interesse etnográfico depois de ponderado não 
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só, o elevado número destas ocorrências, como as suas características estruturais negativas e ausentes 

de espólio com interesse patrimonial. 
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5.11 Sócioeconomia 

A presente caraterização socioeconómica foi efetuada com base nos dados estatísticos mais recentes 

disponíveis em várias fontes, desagregados, sempre que possível, até ao nível da freguesia, e 

apresentados de forma evolutiva.  

Os dados estatísticos foram obtidos no portal do Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt/) 

e posteriormente tratados para apresentação gráfica. 

Em termos administrativos, considerando a CAOP 2018, a área prevista para o projeto em avaliação 

localiza-se, nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, 

na região NUTS II, sub-região NUTS III (Alto Tâmega). 

5.11.1 Caraterização socioeconómica da área de influência do projeto  

5.11.1.1 Dados Demográficos 

Na Tabela 99 são apresentados os dados demográficos desagregados pelas seguintes unidades 

territoriais: Portugal; NUT I (Portugal continental); NUT II (Norte); NUT III (Alto Tâmega); concelho de 

Montalegre e freguesias de Morgade e Sarraquinhos.  

Tabela 99 – População residente por local de residência e grupo etário para os anos de 2001 (censos 2001) e 

2011 (censos 2011). 

Unidade 
territorial 

Ano 0–14 anos 15–24 anos 25–64 anos 65 e mais anos Total 

Portugal 
2001 1656602 1479587 5526435 1693493 10356117 

2011 1572329 1147315 5832470 2010064 10562178 

Continente 
2001 1557934 1399635 5283178 1628596 9869343 

2011 1484120 1079493 5546220 1937788 10047621 

Norte 
2001 644948 558278 1969309 514758 3687293 

2011 557233 425876 2075134 631439 3689682 

Alto Tâmega 
2001 14888 14446 52008 23426 104768 

2011 10684 9337 48130 25992 94143 

Montalegre 
2001 1666 1643 5966 3487 12762 

2011 1003 979 5074 3481 10537 

Morgade 
2001 23 28 132 92 275 

2011 16 16 112 84 228 

Sarraquinhos 
2001 51 47 165 115 378 

2011 27 27 145 95 294 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 434 

Na Tabela 99 são apresentados os dados da população residente por local de residência e grupo etário 

para os anos de 2001 (censos 2001) e 2011 (censos 2011). Na Figura 109 é apresentada a taxa de 

variação da população residente por local de residência e grupo etário para os anos de 2001 (censos 

2001) e 2011 (censos 2011). 

Figura 109 - Taxa de variação da população residente por local de residência e grupo etário para os anos de 

2001 (censos 2001) e 2011 (censos 2011). 

Observa-se que nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, tal como no concelho de Montalegre e na 

região do Alto Tâmega, ocorreu uma diminuição da população de 2001 para 2011, ao contrário da 

tendência nacional. Relativamente à variação da população por faixa etária verifica-se, entre 2001 e 

2011, uma diminuição da população de todos os grupos etários, tanto nas freguesias de Morgade e 

Sarraquinhos como no concelho de Montalegre (Tabela 99 e Figura 109). A diminuição da população 

jovem está em concordância com o verificado a nível nacional, mas a diminuição da população idosa 

não encontra esta mesma concordância. 

Em relação ao índice de dependência total (relação entre a população jovem e idosa e a população em 

idade ativa - quociente entre o número de pessoas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as 

pessoas com 65 anos ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 

os 64 anos) da população da freguesia de Sarraquinhos, este diminuiu de 2001 para 2011, apesar de 

ter aumentado nas restantes unidades territoriais. O índice de dependência dos jovens (relação entre 

a população jovem e a população em idade ativa - quociente entre o número de pessoas entre os 0 e 

os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) diminuiu e 
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aumentou o índice de dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em idade 

ativa - quociente entre o número de pessoas com 65 anos ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos), como consequência do envelhecimento da 

população. Na freguesia de Sarraquinhos, o aumento do índice de dependência dos idosos foi menos 

acentuado, e a diminuição do índice de dependência dos jovens foi mais acentuada quando 

comparados às restantes unidades territoriais. 

Os índices de envelhecimento e os índices de dependência de idosos e de jovens são apresentados na 

Tabela 100. Em 2001, o índice de envelhecimento (número de pessoas idosas (65 e mais anos) por 

cada 100 jovens (0-14 anos)) nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos era de 400,0 e 225,5, 

respetivamente, mais elevados que o valor para o território nacional que à data era de 102,2. 

Relativamente ao ano de 2011, o índice de envelhecimento aumentou para as freguesias de Morgade 

e Sarraquinhos e para Portugal, ficando os valores 525.0, 351.9 e 127.8 respetivamente.  

Tabela 100 - Índice de envelhecimento e de dependência para os anos de 2001 (censos 2001) e 2011 (censos 

2011). 

Unidade 
territorial 

Ano 
Índice de 

envelhecimento 

Índice de 
dependência de 

idosos 

Índice de 
dependência de 

jovens 

Índice de 
dependência 

total 

Portugal 
2001 102,2 24,2 23,6 47,8 

2011 127,8 28,8 22,5 51,3 

Continente 
2001 104,5 24,4 23,3 47,7 

2011 130,6 29,3 22,4 51,7 

Norte 
2001 79,8 20,4 25,5 45,9 

2011 113,3 25,3 22,3 47,6 

Alto Tâmega 
2001 157,3 35,3 22,4 57,7 

2011 243,3 45,2 18,6 63,8 

Montalegre 
2001 209,3 45,8 21,8 67,6 

2011 347,1 57,5 16,6 74,1 

Morgade 
2001 400,0 57,5 14,3 71,8 

2011 525,0 65,6 12,5 78,1 

Sarraquinhos 
2001 225,5 54,2 24,0 78,2 

2011 351,9 55,2 15,7 70,9 

Os dados das densidades populacionais e de alojamentos por local de residência, para os anos de 2001 

(censos de 2001) e 2011 (censos 2011), são apresentados na seguinte. A região Norte apresenta uma 

densidade populacional superior à média de Portugal, mas a sub-região do Alto Tâmega e as freguesias 

de Morgade e Sarraquinhos apresentam uma densidade populacional muito inferior à média de 

Portugal. A área em estudo, freguesias de Morgade e Sarraquinhos, apresentam uma densidade 
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populacional e de alojamentos relativamente baixas  e, em 2011, apresentavam uma densidade de 

10,8 e 8,8 habitantes/km2 e 9,5 e 10,0 alojamentos/ km2 ( Tabela 101). 

Tabela 101 - Densidade populacional e densidade de alojamentos por unidade territorial, 2001 (censos 2001) e 

2011 (censos 2011). 

Unidade 
territorial 

Ano 
Densidade populacional 

(hab./km2) 
Densidade de alojamentos 

(aloj./km2) 

Portugal 
2001 112,4 54,8 

2011 114,5 63,8 

Continente 
2001 110,8 54,6 

2011 112,8 63,3 

Norte 
2001 173,2 75,8 

2011 173,3 87,0 

Alto Tâmega 
2001 35,9 22,1 

2011 32,2 24,6 

Montalegre 
2001 15,8 12,0 

2011 13,1 13,1 

Morgade 
2001 13,0 7,9 

2011 10,8 9,5 

Sarraquinhos 
2001 11,3 8,3 

2011 8,8 10,0 

 

Na Tabela 102 são apresentados os dados do nível de escolaridade da população residente, por local 

de residência, para o ano 2011 (censos 2011). Relativamente ao nível de escolaridade em 2011, nas 

freguesias de Morgade e Sarraquinhos, para os níveis de ensino de grau mais elevado (ensino 

secundário e ensino superior) a percentagem da população que os completou é na generalidade 

inferior à realidade encontrada em Portugal. Na freguesia de Morgade, 20% da população é analfabeta 

e a maior percentagem da população (41%) concluiu o 1º ciclo do ensino básico. Na freguesia de 

Sarraquinhos o cenário é semelhante, com 18% da população sendo analfabeta e 45%, a maior fração, 

concluiu o 1º ciclo do ensino básico. Numa abrangência regional, no Alto Tâmega a maioria da 

população (40%) concluiu o 1º ciclo do ensino básico, sendo que a taxa de analfabetismo na ordem 

dos 11%. 

 Tabela 102 – Nível de escolaridade por unidade territorial para o ano 2011 (censos 2011). 

Nível de 
escolaridade 

Portugal Continente Norte 
Alto 

Tâmega 
Montalegre Morgade Sarraquinhos 

Analfabetismo 
n.º 499936 472919 167451 9364 1471 43 50 

% 5,23 5,20 5,01 10,69 14,74 19,72 17,61 

n.º 895140 852608 298201 11449 1752 47 57 
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Nível de 
escolaridade 

Portugal Continente Norte 
Alto 

Tâmega 
Montalegre Morgade Sarraquinhos 

Sem nível de 
escolaridade 
completo 

% 8,47 8,49 8,08 12,16 16,63 20,61 19,39 

Ensino Pré-
escolar 

n.º 261805 246408 87951 1766 162 2 0 

% 2,48 2,45 2,38 1,88 1,54 0,88 0 

1.º ciclo 
n.º 3152778 2989494 1183901 37544 4335 93 132 

% 29,85 29,75 32,09 39,88 41,14 40,79 44,90 

2.º ciclo 
n.º 1098656 1031355 453161 9318 1025 27 37 

% 10,40 10,26 12,28 9,90 9,73 11,84 12,59 

3.º ciclo 
n.º 1660964 1579333 583622 11915 1215 21 37 

% 15,73 15,72 15,82 12,66 11,53 9,21 12,59 

Ensino 
secundário 

n.º 1770324 1691252 556011 12079 1168 16 19 

% 16,76 16,83 15,07 12,83 11,08 7,02 6,46 

Ensino pós-
secundário 

n.º 92611 87432 27976 479 41 3 3 

% 0,88 0,87 0,76 0,51 0,39 1,32 1,02 

Ensino 
superior 

n.º 1629900 1569739 498859 9593 839 19 9 

% 15,43 15,62 13,53 10,19 7,96 8,33 3,06 

 

O saldo migratório no concelho de Montalegre é negativo em todo o período de tempo analisado (1991 

a 2013), isto é, o concelho de Montalegre mostra uma tendência de emigração. Na Sub-região do Alto 

Tâmega, essa tendência verifica-se a partir de 2002, antecipando a mesma tendência na região Norte 

em 2003 (Figura 110 e Figura 111). Salienta-se que o saldo natural da população em Portugal têm 

vindo a decair desde 2009. 
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Figura 110 - Saldo natural entre os anos de 1991 e 2013. 

Figura 111 – Saldo migratório entre os anos de 1991 e 2013.   
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5.11.1.2 Dados da Estrutura Produtiva 

Na Tabela 103 são apresentadas as atividades económicas com maior população afeta nas freguesias 

de Morgade e Sarraquinhos, no concelho de Montalegre e na sub-região do Alto Tâmega. Em 2011, na 

freguesia de Morgade, no concelho de Montalegre e na sub-região Alto Tâmega, os sectores de 

atividade com maior percentagem de população afeta eram culturas temporárias, construção de 

edifícios (residenciais e não residenciais) e administração pública em geral, económica e social. 

Diferente destas, a freguesia de Sarraquinhos tem como segundo setor de atividade com maior 

percentagem de população afeta a agricultura e produção animal combinadas. 

Tabela 103 – População por atividade económica e local de residência (censos 2011). 

Local de 
Residência 

Atividade Económica (CAE Ver. 3) 

População 

(n.º) 
(%
) 

Freguesia de 
Morgade 

Culturas temporárias 19 28 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 6 9 

Administração pública em geral, económica e social 5 7 

Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis) 4 6 

Ensino básico (1º e 2º ciclo) 3 4 

Ensinos básico (3º ciclo) e secundário 3 4 

Freguesia de 
Sarraquinhos 

Culturas temporárias 35 39 

Agricultura e produção animal combinadas 8 9 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 8 9 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 8 9 

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, com alojamento 6 7 

Produção animal 4 4 

Concelho de 
Montalegre 

Culturas temporárias 432 14 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 304 10 

Administração pública em geral, económica e social 229 7 

Produção animal 154 5 

Ensinos básico (3º Ciclo) e secundário 125 4 

Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis) 122 4 

Sub-Região do 
Alto Tâmega 

Culturas temporárias 2777 9 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 2718 9 

Administração pública em geral, económica e social 1895 6 

Ensinos básico (3º Ciclo) e secundário 1416 5 

Negócios estrangeiros, defesa, justiça, segurança, ordem pública e proteção civil 1053 4 
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Local de 
Residência 

Atividade Económica (CAE Ver. 3) 

População 

(n.º) 
(%
) 

Comércio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados 1023 3 

 

Embora a população ativa, na freguesia de Sarraquinhos tenha aumentado (9%) de 2001 para 2011, 

esse aumento refletiu apenas num incremento de 8 pessoas. No concelho de Montalegre e sub-região 

Alto Tâmega, a percentagem da população ativa manteve-se relativamente estável (Tabela 104). 

Apesar de esta se manter estável, de janeiro de 2004 a outubro de 2019 (dados das estatísticas mensais 

por concelho do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) disponíveis no sítio internet 

www.iefp.pt/estatísticas) os inscritos no centro de emprego com residência no concelho de 

Montalegre aumentaram, com o pico em setembro de 2013, diminuindo de seguida, como se pode 

observar na  

Figura 112. Juntamente com este pico de 2013, observa-se um acréscimo dos desempregados de curta 

duração e os que procuram novo emprego (Figura 113). 

Tabela 104 – População ativa (censos 2001) e 2011 (censos 2011). 

Unidade territorial 
2001 2011 

n.º % n.º % 

Portugal 4990208 48,2 5023367 47,6 

Continente 4778115 48,4 4780963 47,6 

Norte 1775015 48,1 1756065 47,6 

Alto Tâmega 38531 36,8 34464 36,6 

Montalegre 4223 33,1 3485 33,1 

Morgade 103 37,5 73 32,0 

Sarraquinhos 85 22,5 93 31,6 
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Figura 112 – Número de inscritos no centro de emprego de Montalegre de 2004 a 2019 (IEFP, 2019). 

Figura 113 – Situação da população desempregada inscrita no centro de emprego de Montalegre de 2004 a 

2019 (IEFP, 2019). 

A taxa de desemprego mais elevada, registada entre 2004 e 2019, em Portugal foi de 17,9% no mês de 

janeiro 2013 (Figura 114). 
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Figura 114 – Variação da taxa de desemprego estimada de 2004 a 2019, para Portugal. 

 

O indicador local de desemprego registado (ILDR) (%) exprime o desemprego registado em 

percentagem da população residente do grupo etário no qual se concentra a maior parte da população 

ativa. O ILDR para a região Norte, Alto Tâmega e Concelho de Montalegre pode observar-se na Figura 

115. Verifica-se que para o concelho de Montalegre, os valores mais elevados concentraram-se nos 

anos de 2013 a 2016, decrescendo em 2017. 

 

Figura 115 – Variação do Indicador Local de Desemprego Registado entre 2010 a 2017, para a Região Norte, 

Alto Tâmega e Concelho de Montalegre. 
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5.11.1.3 Setor da indústria extrativa - Minas 

O Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” 

corresponde à implantação de uma nova Exploração Mineira de pegmatito, que tem por objetivo 

reforçar a extração de lítio com elevada pureza. Em Portugal, o lítio ocorre em pegmatitos que 

possuem uma ou várias das seguintes fases minerais: espodumena, petalite, lepidolite e montebrasite-

ambligonite.  

Segundo os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia (2019), a produção 

comercial de minas teve um decréscimo entre 2008 e 2011, reduzindo acentuadamente no período 

compreendido entre 2012 e 2017, tendo recuperado no ano 2018 ( Figura 116). 

 

Figura 116 – Produção comercial de minas para os anos 2008 a 2018 (DGEG, 2019). 

 

No entanto, no que se refere ao subsector dos minérios metálicos, a produção anual embora tenha 

decrescido até 2010, teve uma evolução positiva ao longo dos anos, culminando numa produção de 

619.000 toneladas com um valor de 561.725.000€ no ano de 2018 (Figura 117). 
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Figura 117 – Produção comercial de minas para o subsector dos minérios metálicos para os anos 2008 a 2018 
(DGEG, 2019) 

No que se refere aos estabelecimentos em atividade, estes oscilaram entre 51 em 2014 e 67 em 2012, 

sendo que para a exploração de minérios metálicos não ferrosos, o número de estabelecimentos 

manteve-se em 5 durante o período de 2008 a 2018 (Figura 118). 

 

Figura 118 – Número de estabelecimentos em atividade para o subsector de minérios metálicos e subsector de 

minerais industriais nos anos 2008 a 2018 (DGEG, 2019) 
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Na Figura 119 pode observar-se o número de trabalhadores no subsetor dos minérios metálicos. Nos 

anos de 2008 e 2009, o número de trabalhadores foi de 1354 e 1349, respetivamente. A partir de 2010, 

o número de trabalhadores aumentou, oscilando em redor de uma média de 2733 (2010-2018). 

 

Figura 119 – Pessoal ao serviço de minas, no subsector de minérios metálicos, para os anos 2008 a 2018 
(DGEG, 2019). 

No distrito de Vila Real, são 6 os contratos de concessão de exploração de depósitos minerais em vigor 

à data de 05 de julho de 2019 (Tabela 105), sendo que 2 estão no Concelho de Montalegre, 

considerando o projeto em estudo pertença da empresa Lusorecursos Portugal Lithium, SA.. 

Tabela 105 – Cadastro de concessões de exploração para o distrito de Vila Real (DGEG, 2019). 

Nº Cadastro Denominação Entidade Registada Substância Concelho 

MNC000111 Alijó 
José Aldeia Lagoa & Filhos, 
SA 

Feld., Qz Ribeira de Pena 

MNC000151 Alto das Forcadas 
Rocávia - Rochas de Viana, 
Lda 

Qz., Feld. Montalegre 

MNC000108 Gondiães 
Felmica - Minerais 
Industriais, SA 

Feld., Qz, 
Li 

Boticas/Cabeceiras 
de Basto 

MNC000110 Lousas 
Felmica - Minerais 
Industriais, SA 

Feld., Qz, 
Li 

Boticas 

MNC000100 Mina do Barroso Savannah Lithium, Lda 
Feld., Qz, 
Li 

Boticas 

MNC000152 Romano 
Lusorecursos Portugal 
Lithium, SA 

W, Sn, Li Montalegre 

 
 
 
 
 
3.1.1.1 Identificação e Caracterização das Acessibilidades 
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O concelho de Montalegre é servido pelas estradas nacionais EN 308 e EN 103-9. A estrada nacional 

EN 308 atravessa o concelho de Montalegre de oeste a este, fazendo ligação ao concelho de Vieira do 

Minho a oeste e ao concelho de Chaves a este e com a autoestrada A24 que liga Viseu a Chaves e 

Espanha. 

A EN 103-9, que apresenta um sentido norte/sul e faz a ligação da EN103 à sede do Concelho, seguindo 

em direção ao Concelho espanhol de Xinzo de Limia. A EN 103 que liga Braga (90 Km) e Chaves (35 

Km), atravessa o sul do concelho de Montalegre, fazendo a ligação ao concelho de Vieira do Minho a 

oeste e ao concelho de Chaves a este. Faz um percurso que passa desde Salamonde até Fafião, 

contornando a serra da Cabreira com os penhascos do Gerês, avistando as albufeiras dos rios Cávado 

e Rabagão.  

Referenciadas como estradas regionais estão a ER 311 e a ER 311-1, vias que apresentam alguma 

importância supramunicipal pois estabelecem um eixo de ligação entre os quatro Concelhos – Chaves, 

Boticas, Cabeceiras de Basto e Montalegre. A ER 311 passa por Fafe, Cabeceiras de Basto, Montalegre, 

Boticas e Chaves. 

A área de projeto localiza-se nas freguesias de Morgade e Sarraquinhos, freguesias do núcleo oriental 

do concelho de Montalegre. A freguesia de Morgade dista de cerca de 14 Km da sede do concelho, 3,5 

Km da EN 103 e 33 Km ao nó 20 da A24. A freguesia de Sarraquinhos dista de cerca de 13,8 Km da sede 

do concelho e 33 Km ao nó 21 da A24.  

 

5.11.2 Compensações Financeiras  

5.11.2.1 Contratual 

Encargos de Exploração 

Para além dos encargos tributários legais, a Lusorecursos terá como encargo de exploração, a 

obrigação de pagar anualmente à DGEG, de acordo com o exclusivo critério e opção desta:  

a) Pagamento de uma percentagem de 10% dos lucros líquidos da exploração;  

b) Pagamento de uma percentagem progressiva cujo mínimo é de 4% do valor à boca da mina 

dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados. 

Entende-se por lucro líquido da exploração o resultado líquido do exercício constante da Declaração 

de Rendimentos referente ao ano a que respeita o encargo de exploração. É importante também 
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perceber que o valor à boca da mina dos minérios ou dos concentrados de Lítio expedidos (ou 

utilizados) ao longo de um ano civil, sobre a qual incide o cálculo do Encargo de Exploração é: 

a) O somatório das quantidades dos concentrados de Lítio constantes em cada uma das faturas 

emitidas pela Lusorecursos Portugal Lithium, S.A. em cada mês do ano civil a que se reporta o Encargo, 

com indicação do seu teor (%) em óxido de lítio, bem como de todos os outros metais contratualmente 

pagáveis contidos nesses concentrados, deduzindo o valor dos penalizantes, a que corresponderá um 

valor faturado; 

b) São dedutíveis ao valor faturado as seguintes despesas: 

i) Até ao limite de 6% do valor faturado, todos os encargos com transporte (terrestre e 

marítimo), trasfegas, seguros, transitários, agentes de navegação, encargos 

alfandegários e portuários, análises, preparação de amostras e armazenamento a 

partir da carga sobre camião na mina e até CIF (valor CIF-Cliente), bem como encargos 

de comercialização); 

ii) Até ao montante máximo de 25%, custos de Tratamento (Conversion Cost). 

c) O valor faturado referente ao lítio contido está sujeito a não divergir, positiva ou negativamente, 

em 10% da cotação média do mês da data da fatura nos mercados internacionais para o equivalente 

em carbonato de lítio ou de hidróxido de lítio; 

d) Toma-se como referência para a cotação o London Metal Exchange (LME) tendo em conta os preços 

que aí forem estabelecidos sob diferentes formas para a comercialização nomeadamente 

carbonato de lítio e hidróxido de lítio, sem excluir outros produtos litiníferos objeto de cotação 

que venham a ocorrer; 

e) Enquanto o valor da cotação não for fixado no LME, como referencial da cotação internacional para 

o lítio, tomar-se-á como referencial o preço médio publicado no London Metal Bulletin; 

f) Para conversão dos valores de óxido de lítio contido em equivalente em carbonato de lítio (LCE- 

Lithium Carbonate Equivalent) e hidróxido de lítio, multiplicar-se-ão os valores de óxido lítio pelos 

fatores 2.473 e 2.81, respetivamente. 

Para efeitos de cálculo do encargo de exploração relativo ao valor à boca da mina, tendo em conta os 

concentrados de lítio expedidos (ou utilizados), utilizam-se os valores em percentagem que constam 
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do quadro seguinte, estabelecidos por intervalos em função da cotação média do mês da data da 

fatura, para o carbonato de lítio ou para o hidróxido de lítio, em US$/kg, reportadas às cotações 

internacionais publicadas, referidas nas alíneas anteriores. 

Tabela 106 - Valores em US$/kg do Carbonato de lítio (Li2Co3) (Conforme Contrato de Concessão com N.º de 

cadastro C-152 e a denominação de “Romano”). 

Carbonato de lítio (Li2Co3) – em US$/kg 
Até $13,00 4,00% 

De $13,00 Até $15,00 4,25% 

De $15,00 Até $17,00 4,50% 

De $17,00 Até $19,00 4,75% 

De $19,00 Até $21,00 5,00% 

 >$21,00, acresce 0,5% por cada $2,00 

 

Tabela 107 - Valores em US$/kg do Hidróxido de lítio (LiOH) (Conforme Contrato de Concessão, N.º de cadastro 

C-152 e a denominação de “Romano”). 

Hidróxido de lítio (LiOH) – em US$/kg 
Até $15,00 4,00% 

De $15,00 Até $17,00 4,25% 

De $17,00 Até $19,00 4,50% 

De $19,00 Até $21,00 4,75% 

De $21,00 Até $23,00 5,00% 

 >$23,00, acresce 0,5% por cada $2,00 

 

Valor do Encargo de 
Exploração 

= Valor à boca da Mina x 
Percentagem 
constante no quadro 

 

O Valor do Encargo de Exploração mensal do concentrado de Lítio, em € (euros), é igual ao Valor do 

Encargo de Exploração mensal do concentrado de Lítio em dólares americanos multiplicado pelo 

câmbio médio mensal USD/€ referente ao mês em causa, publicado pelo Banco de Portugal/Banco 

Central Europeu. 

Caso a Lusorecursos inicie a produção e expedição de concentrados de outros metais, serão 

desenvolvidas fórmulas de cálculo do valor à boca da mina dos concentrados expedidos (ou utlizados) 

e fixada uma % para o cálculo do valor do encargo de exploração, calculado em Dólares USD, para cada 

lote, tomando por metodologia o estabelecido para o lítio e com o valor base do encargo de exploração 
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de 4%.  Enquanto não forem acordadas as fórmulas de cálculo, tomar-se-ão por referência os valores 

do quadro para o carbonato de lítio. 

Uma vez que a Lusorecursos prevê a comercialização de outros produtos, como por exemplo, o 

feldspato, a estes produtos aplicar-se-á uma percentagem de 4%, tomando por referência os preços 

publicados pela DGEG. Caso os concentrados contenham outros metais, que estes sejam incluídos 

como metais pagáveis, aplicar-se-á esta mesma percentagem. 

Importa também referir que, mesmo não sendo um encargo de exploração propriamente dito, mas 

uma garantia financeira, com vista a acautelar o futuro do concelho onde se localiza a mina após o seu 

encerramento, a Lusorecursos irá constituir, a partir do décimo ano de exploração, um fundo com uma 

dotação anual mínima no valor correspondente a 0,5% do Resultado Líquido, devendo este fundo, no 

final da concessão, ser entregue à DGEG e ao Município de Montalegre, que em conjunto, aplicarão 

no prossecução dos interesses das populações do concelho. 

5.11.2.2 Voluntária 

Substituição dos subsídios ao pastoreio 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020), a medida “Manutenção 

da atividade agrícola em zonas desfavorecidas”, visa contribuir para manutenção da paisagem rural e 

a conservação e promoção da atividade agrícola nas zonas sujeitas a condicionantes naturais e outras 

condicionantes específicas, diminuindo o risco de abandono que resulta das condições naturais 

desfavoráveis inerentes a essas zonas e potenciando condições para uma maior coesão territorial. 

Esta medida é aplicável nas zonas desfavorecidas, que abrangem as zonas de montanha (9.0.1) e as 

restantes zonas desfavorecidas, compreendendo as zonas que não as de montanha, sujeitas a 

condicionantes naturais significativas (9.0.2) e as zonas afetadas por condicionantes especificas (9.0.3), 

definidas na Portaria n.º 22/2015, de 5 de fevereiro, que procede à sua delimitação. 

Esta medida apresenta como objetivos: 

▪ Compensar parcialmente os agricultores pelos custos adicionais e perda de rendimentos 

resultantes dos condicionantes naturais inerentes ao exercício da atividade agrícola nas zonas 

desfavorecidas; 
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▪ Contribuir para a manutenção da paisagem rural e a promoção de sistemas agrícolas 

sustentáveis; e 

▪ Promover o desenvolvimento económico das zonas rurais e a coesão territorial, combatendo 

a desertificação das zonas desfavorecidas. 

Podem beneficiar deste apoio os agricultores ativos, pessoa singular ou coletiva, de natureza pública 

ou privada, cujas explorações tenham dimensão igual ou superior a um hectare de superfície agrícola 

localizada em cada uma das zonas desfavorecidas a que se candidate. 

Os candidatos ao apoio devem ser detentores de um efetivo pecuário que reúna cumulativamente as 

seguintes condições: 

▪ Seja constituído, pelo menos, por uma fêmea reprodutora explorada em linha pura, ou por um 

macho reprodutor, no caso de efetivos constituídos exclusivamente por um máximo de dois 

machos reprodutores; 

▪ Pertença a raça autóctone prevista na Tabela 108; 

▪ Esteja registado no respetivo livro genealógico ou registo fundador. 

 

Tabela 108 - Escalões de superfície agrícola elegível da exploração (Fonte: IFAP). 

Escalões de superfície agrícola elegível da 
exploração 

9.0.1. Zonas de Montanha 

Até 3 ha 260€/ha 

Mais de 3 ha até 10 ha 190€/ha 

Mais de 10 ha até 30 ha 60€/ha 

Mais de 30 ha até 150 ha 20€/ha 

 

Tabela 109 - Raças Autóctones Ameaçadas de Extinção (Fonte: IFAP). 

Raças Autóctones Ameaçadas de Extinção 

Espécie Raça Autóctone Grau de Risco de Extinção 

Bovina Barrosã Grau C 

Cachena Grau B 

Maronesa Grau B 

Minhota Grau C 

Mirandesa Grau B 

Bordaleira entre Douro e Minho Grau B 
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Ovino 

 
Churra do Minho Grau B 

Caprina 

 

Bravia Grau C 

Serrana Grau C 

Suína Bísara Grau A 

Equídea Burro de Miranda Grau A 

Garrana Grau A 

 

Os montantes anuais de apoio por Cabeças Normais (CN) de fêmeas reprodutoras exploradas em linha 

pura ou machos reprodutores serão de 200, 140 e 100 € para as espécies de Grau A, B e C, 

respetivamente (Fonte: IFAP). 

Para cálculo do apoio às fêmeas reprodutoras, consideram-se aquelas que se encontrem inscritas no 

livro de adultos com: 

• Pelo menos um filho registado e nascido nos últimos 24 meses ou, se ainda não se 

reproduziram, com idade entre 12 e 36 meses, nos bovinos; 

• Pelo menos um filho registado e nascido nos últimos 18 meses ou, se ainda não se 

reproduziram, com idade entre 12 e 27 meses, nos ovinos e caprinos; 

• Pelo menos um filho registado e nascido nos últimos 16 meses ou, se ainda não se 

reproduziram, com idade entre 6 e 24 meses, nos suínos. 

 
No que diz respeito ao valor unitário por cada ovino ou caprino, são atribuídos 19€/animal 

anualmente. Relativamente às vacas em aleitamento, são atribuídos 120€. 

Tabela 110 - Valor pago à ajuda nos lameiros e MZD (Fonte: IFAP). 

Valor pago à ajuda 

Lameiros (ha) Valor (€) 

0 a 2,5 ha 180€ 

2,5 a 5 ha 90€ 

Mais de 5 ha 45€ 

  

MZD1 (ha) Valor (€) 

0 a 3 ha 130€ 
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3 a 10 ha 95€ 

10 a 30 ha 27€ 

30 a 100 ha 18€ 

 

A Tabela 110, demonstra o valor pago à ajuda, tanto nos lameiros como nas zonas desfavorecidas, 

podendo esta quantia variar entre 45€ a 180€ e 18€ a 130€, respetivamente. 

No que diz respeito ao valor unitário por cada ovino ou caprino, são atribuídos 19€/animal e o prémio 

é concedido anualmente. Relativamente às vacas em aleitamento, são atribuídos 120€. 

No âmbito do pagamento redistributivo, este consiste num pagamento anual concedido até aos 

primeiros 5 ha elegíveis, desde que sejam ativados com direitos ao pagamento do Regime de 

Pagamento Base (RPB). O montante anual é apurado através da multiplicação do valor unitário 

indicativo de 50€ pelo número de direitos ativados, no máximo de cinco, podendo estes direitos incidir 

nos animais, baldios, pastagens permanentes. O concelho de Montalegre, com 133 aldeias e 2 vilas, 

vive essencialmente da agropecuária e deste modo, com a implementação do projeto da Mina do 

Romano, existirão subsídios de compensação a estes proprietários, com as mesmas regras referidas 

anteriormente, pois a natureza e o ambiente, a cultura, o património e os produtos locais que têm de 

continuar a merecer o melhor apoio, porque é daí que provém o desenvolvimento socioeconómico 

que se pretende para Montalegre e para os seus habitantes.  

Pegada ecológica 

As alterações climáticas são, atualmente, uma preocupação a nível mundial e estão diretamente 

associadas ao aquecimento global causado, em grande parte pelas elevadas emissões de GEE’s para a 

atmosfera. Foi, sobretudo, com o Protocolo de Quioto, e agora com o acordo celebrado na COP21 em 

Paris, que surgem preocupações em reduzir ou compensar os níveis de emissões gerados, tendo sido 

mesmo estabelecidas metas de redução para os países desenvolvidos e ainda mecanismos que 

permitem a criação de créditos de redução de emissões de carbono. 

Desta forma, a Lusorecursos, pretende compensar a sua pegada ecológica, seja pela exploração ou 

utilização dos recursos naturais, através de investimento em projetos de desenvolvimento sustentável 

no território do Alto Barroso e do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Reserva da Biosfera Gerês-Xurés), 

no concelho de Montalegre. Este mecanismo, terá como ferramenta uma plataforma de crowdfunding, 

que consiste num mercado voluntário de créditos de carbono. Este sistema contribuirá 

significativamente para a “Neutralidade Carbónica 2050”. Com isto, a Lusorecursos apresenta como 
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objetivo a neutralização do impacte das emissões produzidas pelas suas atividades, através da compra 

de créditos de compensação. Estes são, normalmente, instrumentos financeiros negociáveis 

chamados Reduções Verificadas de Emissão (VER’s - Verified Emission Reductions), os quais 

representam uma tonelada de dióxido de carbono reduzida ou deixada de ser emitido. 

Atendendo que a promoção do desenvolvimento sustentável, exige um financiamento contínuo, 

credível e eficaz, entende-se que este mecanismo satisfaz os requisitos de compensação e mitigação 

do projeto da Mina do Romano. 

Mitigação 

No mercado regulado, ao abrigo do Protocolo de Quioto, as organizações dos países desenvolvidos 

têm uma cota máxima de créditos de carbono gerados através de MDL em países em desenvolvimento, 

que podem comprar e utilizar para cumprir as metas do Protocolo de Quioto, no máximo 1% das suas 

emissões, multiplicado por cinco. O resto das reduções deve ser promovido nos próprios países. No 

mercado voluntário não existe qualquer tipo de limitações deste género, já que estes não estão sob 

qualquer tipo de compromisso ou obrigação, e apenas participam neste mecanismo para compensar, 

voluntariamente, as suas emissões de GEE’s. 

A Lusorecursos pretende fazer um inventário de emissões e mensurar as emissões de GEE que são 

geradas com as suas atividades e processos. Este tipo de informação permitirá certificar a organização 

e avaliar os gases emitidos. Ao assumir este tipo de propósito e adotar estratégias de gestão ambiental, 

permite à Lusorecursos adotar a Gestão de Qualidade Total através da otimização continua dos seus 

processos, o que representará uma melhoria da eficiência dos recursos utilizados. Assim, permite uma 

utilização racional e sustentável dos recursos e energia utilizados, melhorando, paralelamente o seu 

rendimento e desempenho, ao tornar os seus processos, as suas estratégias e a sua gestão, mais 

eficientes. Estas ações, marcadas por critérios de antecipação, em relação ao impacte da sua atividade, 

acaba por assegurar o cumprimento de regras, leis e exigências já existentes e outras que venham a 

ser estabelecidas, evitando, desta forma, possíveis multas ou penalizações devido ao seu 

incumprimento.  

Mercado Voluntário de Ativos Ambientais 

O mercado de carbono ativos ambientais contempla negociações de créditos de carbono e 

neutralizações de emissões de gases de efeito de estufa realizadas por organizações que não têm como 

objetivo utilizar essas ações para cumprir metas, pelo que são consideradas ações voluntárias. São 
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características como a inovação, a flexibilidade de certificação de créditos e os custos de transação 

mais reduzidos que podem beneficiar os compradores e os fornecedores dos mercados voluntários de 

carbono. 

Pretende-se, em parceria com as instituições públicas e associativas ambientais regionais e locais, 

desenvolver um mercado voluntário de ativos ambientais, num ambiente de “financiamento 

colaborativo”, no âmbito da Lei n.º 102/2015, de 24 de agosto. A Global Association for Life surge neste 

contexto, no sentido de garantir a criação e desenvolvimento de projetos que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável nas suas diversas áreas de atuação, assegurando padrões ambientais 

exigentes, práticas sociais exemplares e a criação de valor, posicionando a empresa como farol de 

inovação e de referência ambiental. 

O objetivo desta iniciativa e adoção desta plataforma é criar uma ponte de ligação entre a 

Lusorecursos, que pretende reduzir as suas emissões e, ao mesmo tempo, mitigar a sua pegada, 

financiando projetos que asseguram e promovam o bem-estar e a sustentabilidade social e ambiental 

da região do Barroso e do Parque Nacional da Peneda Gerês (Reserva da Biosfera Gerês-Xurés), 

promovidos por entidades locais, sejam proprietários/representantes do território como as autarquias 

locais. A Lusorecursos identificou e reconhece a Associação de Baldios do Parque Nacional da Peneda-

Gerês e a Organização de Produtores Agroflorestais do Gerês-Barroso (em criação), sempre que 

possível, em parceria, com as Câmaras Municipais de Montalegre e Boticas e a Junta de Freguesia de 

Morgade, Sarraquinhos e Beça, como promotores dos projetos de desenvolvimento sustentável a 

financiar.  

Pretende-se promover e financiar, de uma forma responsável, projetos que integrem os 3 vetores do 

desenvolvimento sustentável – o ambiente, o social e o económico – através da adoção da 

metodologia do carbono social. 

Os créditos de carbono terão a certificação de Reduções Verificadas de Emissão (VER’s - Verified 

Emission Reductions), os quais representam uma tonelada de dióxido de carbono reduzida ou deixada 

de ser emitida. 

Deste modo, proporcionar-se-á o desenvolvimento sustentável da região do Barroso e do PNPG 

(Reserva da Biosfera Gerês-Xurés). Este modelo, para além da redução do investimento público 

nacional direto, nesta região, possibilitará também uma alavancagem substancial do investimento no 

território, complementando o financiamento privado, através da atividade normal da exploração. 
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5.12 A População e saúde humana 

O objeto do presente capítulo é a caracterização da População e Saúde Humana da região em que se 

insere o Projeto da exploração da concessão de depósitos minerais de lítio e minerais associados - 

Projeto “Romano”. 

A avaliação e caracterização deste fator integra diversos elementos relevantes como, o perfil da 

população e dados demográficos, indicadores ligados à saúde humana, bem como infraestruturas e 

equipamentos de saúde na área geográfica (local e regional) onde o mesmo se insere, como:  

• a caraterização do Concelho de Montalegre e região onde se localiza o Projeto em termos de 

população destacando aspetos de análise demográfica, taxas e índices associados 

interrelacionando o fator Saúde Humana e aspetos do fator Sócio Economia;  

• a identificação, descrição e caracterização da tipologia e número de equipamentos direta ou 

indiretamente relacionados com a prestação de cuidados de saúde existentes no concelho e 

região onde o projeto se irá desenvolver;  

• a caracterização da população, na zona envolvente, em termos de saúde, prevalência e tipo 

de doenças associadas à mortalidade.  

Para essa análise e caracterização, foram utilizados os dados disponíveis do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE) PORDATA, do ministério da Saúde, bem como os estudos e análises de outros fatores 

ou itens deste EIA. 

 

 

5.12.1 Localização do Projeto 

A localização do Projeto integra a sub-região Alto Tâmega que compreende 6 concelhos: Boticas, 

Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Em termos administrativos, os 

concelhos pertencem ao distrito de Vila Real.  

O concelho de Montalegre abrange 25 freguesias, sendo que a área de Concessão “Romano” se situa 

no limite sudeste (freguesias de Morgade e Sarraquinhos) do concelho de Montalegre. 
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As populações que terão um maior interesse e que poderão ser mais afetadas pelo projeto pertencem 

assim às localidades de Carvalhais, Rebordelo, Criande e Morgade (Freguesia de Morgade) e Barracão 

(Freguesia de Cervos).  

Embora as populações de Carvalhais e de Rebordelo se encontrem a uma distância inferior a 500 m 

dos limites do bloco A da Área de Concessão, todos os aglomerados populacionais existentes na 

envolvente do projeto encontram-se a mais de 500 m das áreas onde decorrerão atividades associadas 

ao Projeto. 

Para a caracterização da população e saúde humana na zona envolvente ao projeto, foram 

considerados dados estatísticos do Concelho de Montalegre e a nível regional e nacional. 

5.12.2 A População na zona do Projeto 

Conforme se pode constatar na Tabela 111, onde se apresenta o enquadramento de dados geográficos 

e territoriais e populacionais nos anos relativos aos censos, 2001 e 2011, nesse período, verifica-se 

que, no concelho de Montalegre e na sub-região do Alto Tâmega, ocorreu uma diminuição da 

população de 2001 para 2011, ao contrário da tendência nacional. 

O concelho de Montalegre, registou uma diminuição de população de 17,43%, neste período de 10 

anos entre os censos (taxas de variação intercensitária). 

Tabela 111 – Enquadramento do Território e Demografia Regional e Local (censos 2001 e 2011). 

Unidade 

territorial 
Ano Total 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

Taxa de variação 

intercensitária 

(%) 

Continente 
2001 9869343 110,8 

1,77 
2011 10047621 112,8 

Norte 
2001 3687293 173,2 

0,06 
2011 3689682 173,3 

Alto Tâmega 
2001 104768 35,9 

-10,14 
2011 94143 32,2 

Montalegre 2001 12762 15,8 -17,43 
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Unidade 

territorial 
Ano Total 

Densidade 

Populacional 

(hab./km2) 

Taxa de variação 

intercensitária 

(%) 

2011 10537 13,1 

 

Relativamente à variação da população por faixa etária verifica-se, entre 2001 e 2011, uma diminuição 

da população de todos os grupos etários, no concelho de Montalegre (Tabela 112). A diminuição da 

população jovem está em concordância com o verificado a nível nacional, mas a diminuição da 

população idosa não encontra esta mesma concordância. 

Tabela 112 – População residente por local de residência e grupo etário para os anos de 2001 (censos 2001) e 

2011 (censos 2011). 

Unidade 

territorial 
Ano 0–14 anos 15–24 anos 25–64 anos 65 e mais anos Total 

Continente 
2001 1557934 1399635 5283178 1628596 9869343 

2011 1484120 1079493 5546220 1937788 10047621 

Norte 
2001 644948 558278 1969309 514758 3687293 

2011 557233 425876 2075134 631439 3689682 

Alto Tâmega 
2001 14888 14446 52008 23426 104768 

2011 10684 9337 48130 25992 94143 

Montalegre 
2001 1666 1643 5966 3487 12762 

2011 1003 979 5074 3481 10537 

Pela análise da Tabela 113, com dados de um maior intervalo temporal, de 26 anos, é importante 

realçar que a população, quer na sub-região do Alto Tâmega quer no concelho de Montalegre, diminui. 

Contudo, a faixa etária dos 65 e mais anos teve um aumento considerável. Estes dados vêm confirmar 

a tendência para o envelhecimento da população nesta região. 
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Tabela 113 – População média anual residente na sub-região do Alto Tâmega e concelho de Montalegre, por 

sexo e grupo etário, nos anos de 1992 e 2018. 

Sexo 
Grupo 

etário 

População média anual (nº habitantes) 

Alto Tâmega Montalegre 

1992 2018 1992 2018 

Masculino/Feminino 

Total 111376,5 86811,5 15101,5 9156 

0 - 14 21451,5 8320,5 2797 707,5 

15 - 24 17583,5 8366 2065 852,5 

25 - 64 52620 43952 6947,5 4333,5 

65 e mais 19721,5 26173 3292 3262,5 

Masculino 

Total 55051,5 40872 7557,5 4287,5 

0 - 14 11062,5 4269 1430,5 336,5 

15 - 24 9342,5 4274,5 1125,5 443,5 

25 - 64 25766 21356,5 3416 2161,5 

65 e mais 8880,5 10972 1585,5 1346 

Feminino 

Total 56325 45939,5 7544 4868,5 

0 - 14 10389 4051,5 1366,5 371 

15 - 24 8241 4091,5 939,5 409 

25 - 64 26854 22595,5 3531,5 2172 

65 e mais 10841 15201 1706,5 1916,5 

A Tabela 114 apresenta um conjunto de indicadores, que traduzem as dinâmicas demográficas na 

região e concelho em 2018, para melhor se perceber e complementar as tendências e dinâmicas 

demográficas em análise. Verifica-se que Montalegre apresenta taxas brutas de Natalidade inferiores 

às nacionais e de Mortalidade superiores às médias nacionais e regionais. Apresenta também uma 

Taxa de Crescimento Natural negativa superior do que o continente e regiões. 
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Tabela 114 – Indicadores demográficos para as NUTS I (Continente), II (região Norte) e III (sub-região Alto 

Tâmega) e concelho de Montalegre (2018). 

Local de 

residência 

Taxa de 

crescimento 

efetivo 

Taxa de 

crescimento 

natural 

Taxa bruta 

de 

natalidade 

Taxa bruta 

de 

mortalidade 

Taxa de 

fecundidade 

geral 

% ‰ 

Continente -0,13 -0,26 8,5 11 38,1 

Norte -0,1 -0,22 7,7 9,9 33,6 

Alto Tâmega -0,8 -1 5,4 15,5 28,6 

Montalegre -1,44 -1,47 5,9 20,6 35,6 

 

O índice de envelhecimento corresponde ao número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 

pessoas menores de 15 anos, sendo que um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que 

jovens. Como se pode observar na Tabela 115 entre 2001 e 2011, assistiu-se ao envelhecimento da 

população (patente no incremento do índice de envelhecimento), tendência essa que se agravou nos 

últimos anos (Tabela 116). 

Tabela 115 - Evolução do índices de envelhecimento nas unidades territoriais em estudo para os anos de 2001 

(censos 2001) e 2011 (censos 2011). 

Local de residência 
Índice de envelhecimento (%) 

2001 2011 

Continente 104,5 130,6 

Norte 79,8 113,3 

Alto Tâmega 157,3 243,3 

Montalegre 209,3 347,1 

 

O forte aumento da proporção da população idosa resulta, em boa parte, da conjugação do processo 

normal de envelhecimento da população residente e do esvaziar do peso das camadas mais jovens, 

devido ao declínio da natalidade e aos fluxos migratórios. A redução do peso das classes etárias mais 

jovens tem conduzido a um progressivo aumento do índice de envelhecimento. 
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Tabela 116 – Indicadores demográficos para as NUTS I, II, III e concelho de Montalegre (2018). 

Local de 

residência 

Índice de 

envelhecimento 

(%) 

Índice de 

dependência 

de idosos (%) 

Índice de 

longevidade 

(N.º) 

Relação de 

masculinidade 

(N.º) 

Continente 162,2 34,5 48,6 89,4 

Norte 159,6 30,7 46,6 89,4 

Alto Tâmega 320,8 50,3 55,3 88,6 

Montalegre 463,3 63,5 59,3 87,7 

 

5.12.3 Indicadores de Saúde 

No que concerne à esperança média de vida, tanto à nascença como aos 65 anos, a sub-região do Alto 

Tâmega teve uma evolução similar quando comparada com os dados nacionais (Tabela 117). 

Tabela 117 – Esperança de vida à nascença e aos 65 anos para as NUTS I, II e III para os triénios 2008-2010, 

2011-2013 e 2016-2018. 

Local de 

residência 

Esperança de vida à nascença Esperança de vida aos 65 anos 

2008-2010 2011-2013 2016-2018 2008-2010 2011-2013 2016-2018 

Continente 79,38 80,13 80,99 18,6 19,05 19,66 

Norte 79,64 80,32 81,18 18,61 19,04 19,71 

Alto Tâmega 78,09 78,51 79,34 18,55 19,4 19,95 

 

Na Tabela 118, pode observar-se a taxa de mortalidade em função da doença. Pela análise da tabela 

verifica-se que no concelho de Montalegre existe uma mortalidade mais elevada associada a doenças 

do aparelho circulatório, tumores malignos, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 

digestivo e diabetes em comparação com a média nacional e regional. 

Tabela 118 – Taxas de mortalidade por algumas causas para NUTS I, II, III e concelho de Montalegre, no ano de 

2017. 

Local de residência 

Taxa de mortalidade (‰) 

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

Tumores 

malignos 

Doenças do 

aparelho 

respiratório 

Doenças do 

aparelho 

digestivo 

Diabetes 

Continente 3,1 2,7 1,2 0,5 0,4 
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Norte 2,8 2,4 1,2 0,4 0,3 

Alto Tâmega 4,0 3,5 1,9 0,7 0,4 

Montalegre 4,2 3,9 1,9 1,1 0,6 

 

A Tabela 119 representa alguns dos principais diagnósticos que contribuem fortemente para a 

morbilidade da população. Importa realçar que os principais factores de risco para outro tipo de 

doenças mais graves (Alterações do metabolismo dos lípidos e a Hipertensão) são os que se encontram 

com maior prevalência, tanto a nível nacional, como na sub-região do Alto Tâmega e Barroso. De 

referir, que estes factores são consideravelmente mais elevados na sub-região do Alto Tâmega e 

Barroso do que na região Norte e Continente. 

Tabela 119 – Taxas de morbilidade (Registo nos cuidados de saúde primários), Proporção de inscritos (%) por 

diagnóstico ativo (dezembro 2016). 

Local de 

residência 

Alterações 

do 

metabolism

o dos 

lípidos 

Hipertensã

o 

Diabete

s 

Perturbaçõ

es 

depressivas 

Obesidad

e 

Osteoporos

e 

Osteartros

e do 

joelho 

Continent

e 
21,3 22,2 7,8 10,4 8 2,4 4,6 

ARS Norte 22,9 21,7 7,9 10,8 9,6 2,3 5 

ACeS Alto 

Tâmega e 

Barroso 

33,8 29 9,5 8,6 7,2 4,5 6,7 

 

5.12.4 Organização e Acesso a Serviços de Saúde 

Os cuidados de saúde públicos no Alto Tâmega são essencialmente assegurados por uma rede que 

engloba um hospital e 7 centros de saúde. A Unidade Hospitalar de Chaves, que integra o Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, é o único hospital no território do Alto Tâmega. Com uma 

lotação para 149 indivíduos e três salas de operação, a oferta da Unidade Hospitalar de Chaves é 

diversificada e engloba, para além da cirurgia e de outros serviços, mais de uma dezena de 

especialidades, tais como a cardiologia, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e a endocrinologia. Este 

hospital é o mais próximo, estando a 44 Km de distância de Montalegre. O Hospital de Vila Real dista 

de 93 Km de Montalegre. 
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No Alto Tâmega, existem várias estruturas públicas de cuidados de saúde, entre o hospital de Chaves 

e vários centros de saúde e respetivas extensões.  

Na Tabela 120, apresenta-se um conjunto de indicadores de resposta dos sistemas de saúde e da 

capacidade de resposta de cuidados de saúde para a população na área de inserção do projeto. Da 

leitura do conjunto de indicadores, regista-se que, em média, considerando o número de enfermeiros 

e de médicos por cada 1000 habitantes, os níveis de atendimento do concelho de Montalegre, são 

substancialmente inferiores às restantes unidades territoriais em análise. Inversamente, regista-se um 

maior número de farmácias e postos farmacêuticos móveis quando comparado com a região Norte e 

o Continente. 

Tabela 120 - Indicadores de saúde por região e concelho, em 2018. 

Local de 

residência 

Enfermeiras/os por 

1000 habitantes 

Farmácias e postos 

farmacêuticos móveis 

por 1000 habitantes 

Médicas/os por 1000 

habitantes 

Continente 7,1 0,3 5,3 

Norte 7,1 0,3 5,2 

Alto Tâmega _ 0,4 3,4 

Montalegre _ 0,6 1,3 

 

Através da análise dos dados da Tabela 121, verifica-se que se registou uma evolução positiva quanto 

ao número de habitantes por médico e por farmacêutico no concelho de Montalegre entre 2011 e 

2018. No entanto, quando se comparam estes valores com a média nacional e regional, verifica-se que 

existe ainda uma grande discrepância, mais acentuada em relação ao número de habitantes por 

médico. 

Tabela 121 – População residente ou número de habitantes por médico e farmacêutico, para os anos de 2011 e 

2018. 

Local de residência 
Habitantes por médico Habitantes por farmacêutico 

2011 2018 2011 2018 

Continente 242 189,1 873,1 750,3 

Norte 260 193,6 1101 893,6 

Alto Tâmega 365,8 297,3 1287,7 964,6 

Montalegre 1310,3 763 1497,5 1308 
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Como se pode verificar na Tabela 122, em 18 anos houve uma redução significativa do número de 

habitantes por centro de saúde no concelho de Montalegre em comparação com a média no restante 

continente. 

Tabela 122 – População residente ou número de habitantes por centro de saúde, para os anos de 2011 e 2018. 

Local de residência 
Habitantes por centro de saúde e extensão 

1993 2011 

Continente 4172,1 7068,6 

Norte 5579,7 9535,9 

Alto Tâmega 3143,9 4947,5 

Montalegre 1475,4 1048,3 
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6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO 
PROJETO 

A previsão do estado da evolução do ambiente na ausência de projeto é difícil de traçar, dado 

que existe um número elevado de fatores imprevisíveis que podem ou não afetar a evolução 

do mesmo, alterando a caracterização feita na situação atual, para os vários Fatores 

Ambientais. 

De seguida irá promover-se uma breve análise à evolução no estado do Ambiente na ausência 

de projeto, também denominada “opção zero”, optando-se por fazer o enquadramento desta 

opção em cada um dos descritores caracterizados neste estudo.   

No que diz respeito ao fator ambiental Clima, é expectável que este não seja influenciado pelo 

projeto dado a tipologia e escala do mesmo. Assim, caso se verifique a “opção zero”, ou seja, 

a não implementação do projeto, as condições climáticas continuarão semelhantes ao 

panorama atual, descrito na caracterização de referência. 

No que diz respeito à Qualidade do Ar e ao Ruído, a ausência de projeto faz supor que na zona 

de implementação do mesmo, a qualidade do ar e os níveis de ruído mantenham os mesmos 

níveis caracterizados na situação atual. 

Em termos de Geologia e Geomorfologia a “opção zero” implicaria a manutenção das 

condições atuais e a sua evolução natural. No entanto, é importante referir que o projeto se 

encontra inserido numa área onde já foram desenvolvidos trabalhos mineiros do antigo Couto 

Mineiro do Beça, onde foram extraídas grandes quantidades do minério, resultando num 

passivo ambiental considerável, motivado pela falta de mecanismos de preservação 

ambiental na altura. De facto, o funcionamento do projeto e a posterior recuperação 

ambiental e paisagística após a exploração, poderá representar melhorias significativas no 

que a este descritor diz respeito, permitindo uma recuperação e valorização de uma área 

afetada anteriormente. 

Na ausência do projeto é expectável que na área prevista para a implementação do mesmo, 

não ocorram grandes alterações ao Solo e Uso do Solo tendo em conta a situação atual, não 

se prevendo qualquer objetivo, reorganização ou valorização do solo e do uso do solo num 

futuro próximo. 
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A “opção zero” implicaria a manutenção do estado atual da Paisagem, sendo expectável a sua 

evolução natural ao longo do tempo. Tendo em conta que se trata de uma paisagem já 

demarcada por intervenção antropogénica, seja pela antiga exploração do Couto Mineiro, seja 

por uma gestão deficitária dos baldios, a recuperação paisagística da área em cenário de 

implementação do projeto em análise, poderá representar uma evolução positiva e ordenada 

na paisagem, quando comparada com a “opção zero”.  

No que ao Fator Ambiental Recursos Hídrico, não se perspetiva alterações significativas no 

estado do ambiente, no caso da não execução do projeto, sendo espectável a manutenção 

das condições atuais.  

No que toca aos descritores ambientais Biótopos e Flora, e Fauna é de assumir que num 

cenário sem projeto, e na ausência de objetivos específicos e ausência de vantagens em 

investir na recuperação de habitats degradados, é expectável que não se verifique um esforço 

de recuperação dos biótopos naturais existentes e com um passivo ambiental considerável, 

motivados pela antiga exploração mineira e gestão de baldios pouco eficiente. Por outro lado, 

é de supor que a zona de implementação da exploração iria continuar a ter um uso similar ao 

que é observado na atualidade, sendo expectável uma expansão, de espécies de flora 

pioneiras e possivelmente invasora, o que não iria contribuir para o enriquecimento ecológico 

e paisagístico da área.  Assim, mais uma vez, a fase de recuperação ambiental e paisagística 

posterior à fase de exploração, pode representar uma oportunidade para a valorização 

ecológica, com a reflorestação das áreas afetadas, controlo de invasoras, aumento de 

diversidade florística em especial com espécies autóctones e bem-adaptadas às condições 

edafoclimáticas da região e disponibilização de áreas de refúgio e alimentação para uma 

maior diversidade de fauna.  

Na ausência de projeto não se prevê qualquer alteração no Fator Ambiental Património 

Arqueológico e Arquitetónico, pelo que as condições irão manter-se inalteradas e de acordo 

com a situação atual descrita ao longo do Capítulo 5. 

A ausência de projeto não irá permitir a criação de uma cadeia de valor ligada à produção de 

baterias de lítio e não haverá uma contribuição positiva no Fator Ambiental Sócioeconomia. 

Para além da não criação dos postos de trabalho previstos em todas as fases da exploração 

mineira, sendo conhecidos os volumes e as necessidades de matéria prima consumida pela 

indústria de baterias, quer no plano nacional, quer internacional, e o volume em quantidade 
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de oferta de Lítio, qualquer acréscimo desse parâmetro permite reconhecer o seu 

escoamento e o desenvolvimento direto e indireto de postos de trabalho gerados. A “opção 

zero” removerá a possibilidade de aumento de produção nacional de modo alimentar as 

necessidades nacionais e internacionais, levando a que as entidades que acordaram 

comercialmente garantias de escoamento, considerem outros locais fora do espaço 

comunitário para investimento/aquisição de matéria prima.   
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7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

7.1 Metodologia a adotar para a identificação e avaliação de 
impactes 

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes ambientais associados às principais 

atividades a desenvolver na fase de preparação/ construção, exploração e desativação/ 

recuperação do projeto. 

Para a identificação e avaliação dos impactes ambientais teve-se como base as principais 

ações, que nas diferentes fases do projeto, são suscetíveis de causar alterações significativas 

no ambiente, permitindo ter um maior controlo na identificação dessas ações e de quais os 

impactes previstos daí decorrentes de forma a serem propostas medidas mitigadoras 

eficientes. 

As principais atividades associadas à preparação do terreno para instalação das 

infraestruturas necessárias quer de apoio à atividade extrativa como inerentes às atividades 

mineralúrgicas ou às atividades complementares, como a central de biomassa ou a fábrica de 

produtos cerâmicos, à beneficiação ou construção de acessos ou à extração de recursos 

minerais e seu processamento (propriamente ditos) e às quais estão associados possíveis 

impactes ambientais (negativos ou positivos), para cada fase do projeto (preparação/ 

construção, exploração e desativação/ recuperação) consideradas na avaliação de impactes 

para os fatores ambientais em análise são as constantes da Tabela 123. 

Tabela 123 – Principais ações/atividades associadas às fases de preparação/ construção, exploração, 

desativação/ recuperação e pós-desativação inerentes à Atividade Extrativa (AE), à Atividade 

Mineralúrgica (AM) e às Atividades Complementares (AC). 

Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

Contratação de 
serviços e de 
mão-de-obra 

X X 
 

X X X 
 

X X X 
 

X   
 

Circulação de 
peões, 

veículos, 
máquinas 
pesadas e 

outros 
equipamentos 

X X 

 
 
 

X X X 

 
 
 

X X X 

 
 
 

X   
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Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

Remoção de 
vegetação 
arbórea ou 
arbustiva 

(desmatação) 

X X 

 
X 

X  

 
X 

  

 

  

 

Movimentaçõe
s do solo 

(decapagem e 
escavação) e 

terraplanagens 
– desaterros e 

aterros 
(depósito 

temporário de 
terras e 

modelação de 
terrenos para 
recuperação 
paisagística) 

X X 

 
 
 
 
 
 

X 
 

X  

 

X X 

 
 
 
 
 
 

X 
  

 

Armazenamen
to de 

explosivos de 
exploração 

  

 

X  

 

  

 

  

 

Subcontrataçã
o de 

empreiteiros 
licenciados 

para o uso de 
explosivos 

  

 

X  

 

  

 

  

 

Abertura e 
beneficiação 

de vias de 
circulação 
internas 

X X 

 
 

X   

 

  

 

  

 

Beneficiação 
e/ou 

construção de 
vias de 

transporte de 
água, energia e 

efluentes 

X X 

 
 
 

X   

 

  

 

  

 

Instalação de 
uma 

subestação 
elétrica com 

uma 
capacidade de 
50 MW e da 

X X 

 
 
 
 

X 
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Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

restante rede 
elétrica 

Construção de 
instalações 

industriais e de 
instalações de 

apoio 
(britagem, 
oficinas, 

laboratórios, 
etc.) 

X X 

 
 
 
 
   

 

  

 

  

 

Construção de 
instalações 

complementar
es (fábrica de 

produtos 
cerâmicos, 
central de 

biomassa e 
unidade de 

reciclagem de 
baterias).  

  

 
 
 
 
 

X   

 

  

 

  

 

Instalação de 
painéis 

fotovoltaicos  
  

 
X   

 
  

 
  

 

Colocação de 
vedações 

X X 
 

X 
 

  
 

  
 

  
 

Depósito 
temporário de 

terras 
X X 

 
X X  

 

  
 

  
 

Desmonte e 
remoção de 

matéria prima 
X  

 
X X  

 

  
 

  
 

Carregamento 
e transporte 
de minério e 

estéril 

X X 

 

X  

 

  

 

  

 

Aproveitament
o de 

subprodutos 
gerados pela 

indústria 
mineira para a 
fabricação de 

lajes cerâmicas 

  

 

  

 
 
 

X 
  

 

  

 

Reciclagem de 
baterias para a 
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Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

recuperação 
de hidróxido 

de lítio mono-
hidratado 

X 

Britagem e 
classificação 

granulométrica
/ visual 

  

 

X  

 

  

 

  

 

Stockagem de 
minério e de 
rocha britada 

X  
 

X  
 

  
 

  
 

Recolha, 
compactação, 
transporte e 

armazenament
o de biomassa 

florestal 
residual 

  

 

  

 
 

X 
  

 

  

 

Queima de 
biomassa e 

lamas 
provenientes 

de ETARs 

  

 

  

 
 
 

X 
  

 

  

 

Depósito 
temporário de 

estéreis 
X  

 
X  

 
  

 
  

 

Espessamento 
e filtragem das 

lamas 
excedentes 

dos processos 
de flutuação 

para posterior 
deposição a 

seco 

  

 

X  

 

  

 

  

 

Manutenção 
(mecânica, 

elétrica, civil) 
de 

infraestruturas 

X X 

 
 

X X X 

 
 

X X X 

 
 

X   

 

Transporte e 
armazenament
o de reagentes 

e produtos 
necessário 

para o 
Complexo de 

Anexos 

 X 

 
 
 
 

X 
 X 

 
 
 
 

X 
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Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

Mineiros 

Armazenamen
to expedição 
dos produtos 

obtidos no 
Complexo de 

Anexos 
Mineiros 

  

 

 X 

 
 
 

X   

 

  

 

Captação/ 
consumo de 

água  
X X 

 
X X X 

 
X X X 

 
X   

 

Bombagem e 
recirculação de 

água 
subterrânea 

  

 

X X 

 

  

 

  

 

Implementaçã
o de lagoas e 
reservatórios 
para suprimir 

as 
necessidades 

de 
abastecimento 

de água 

X X X   

 

  

 

  

 

Plano de 
Gestão de 
Resíduos 

X X 
 

X X X 
 

X X X 
 

X X X 
 

X 

Recuperação 
de áreas 

degradadas – 
tratamento do 

passivo 
ambiental e 
recuperação 
paisagística 
das áreas 

intervencionad
as 

X X 

 
 
 
 
 

X X X 

 
 
 
 
 

X X X 

 
 
 
 
 

X   

 

Gestão ativa 
de biótopos; 
sementeira e 
plantação de 
zonas verdes 

X X 

 
 

X X X 

 
 

X X X 

 
 

X X X 

 
 

X 

Desmantelame
nto e 

carregamento 
das 

componentes 

  

 

  

 

X X 
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Ação 

Preparação/ 
construção 

Exploração 
Desativação/ 
Recuperação 

Pós-desativação 

AE AM AC AE AM AC AE AM AC AE AM AC 

fixas e móveis 
do Complexo 

de Anexos 
Mineiros e das 
estruturas das 

áreas de 
exploração 

X 

Descompactaç
ão do solo 

onde estavam 
implantadas as 
infraestruturas 
do Complexo 

de Anexos 
Mineiros e da 

zona de 
exploração e 

de vias de 
acesso a 

desativar; 

  

 

  

 

X X 

 
 
 
 
 
 

X   

 

Carregamento 
da maquinaria 

e 
equipamentos 

por veículos 
pesados; 

  

 

  

 

X X 

 
 

X 
  

 

Dispensa de 
mão-de-obra 

  
 

  
 

X X 
X 

X  
 

Monitorização, 
manutenção, 

vigilância e 
outras 

atividades pós-
desativação 

  

 

  

 

  

 

X X 

 
 

X 

 

Para cada fator ambiental analisado será realizada a avaliação dos impactes identificados 

quanto à sua natureza, significância, abrangência espacial, duração, probabilidade de 

ocorrência, tipo de incidência e reversibilidade (possibilidade de mitigação no caso de 

impactes negativos ou potenciação no caso de impactes positivos). 

A subjetividade inerente à quantificação da magnitude dos impactes no processo de avaliação 

deve-se aos diferentes critérios valorativos que cada indivíduo ou comunidade atribuem a 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 473 

aspetos cujo valor não pode ser aferido apenas dos pontos de vista quantitativo ou 

económico. 

Neste sentido, para facilitar a avaliação e a hierarquização dos impactes ambientais 

identificados, para cada fator ambiental, será apresentada uma matriz de impactes, 

utilizando-se uma escala de cores para avaliação dos impactes negativos e positivos, com base 

nos critérios de análise anteriormente referidos (Tabela 124). 

Tabela 124 – Critérios e escalas de análise para avaliação dos impactes ambientais. 

Critério Avaliação do impacte 

Natureza Positivo (+) Negativo (-) 

Significânci
a 

Pouco 
significati

vo 

Significativ
o 

Muito 
significati

vo 

Pouco 
significati

vo 

Significativ
o 

Muito 
significati

vo 

Abrangênci
a espacial 

Local Regional Global Local Regional Global 

Duração Temporário Permanente Temporário Permanente 

Probabilida
de de 

ocorrência 
Incerto Certo Incerto Certo 

Tipo de 
incidência 

Indireta Direta Indireta Direta 

Possibilidad
e de 

minimizaçã
o / 

Potenciaçã
o 

Não Potenciável Potenciável Minimizável Não minimizável 

 

A classificação do impacte, quanto à sua natureza, como positivo ou negativo resulta 

respetivamente das ações benéficas ou adversas do projeto sobre o fator ambiental em 

análise. 

Embora subjetiva, a significância ou importância de um impacte traduz a avaliação de uma 

alteração com determinada magnitude, mas depende também do valor ou importância do 

fator ambiental em causa e da sua qualidade atual. Um impacte de grande gravidade pode ter 

pouco significado se, no fator em análise, não forem detetadas ou previstas alterações 

ambientais significativas. 

Por exemplo, relativamente aos solos, os impactes negativos são considerados significativos 

se os solos tiverem uma boa qualidade agrícola e/ou se forem atingidas áreas consideráveis. 
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Do mesmo modo, são muito significativos se o projeto atingir uma grande extensão de solos 

classificados como Reserva Agrícola ou Reserva Ecológica Nacional. 

Os impactes negativos são ainda classificados como significativos se existir violação de 

critérios e padrões de qualidade do ar, da água e do ruído e são muito significativos se houver 

um desvio nítido dos padrões estabelecidos ou se se verificarem durante grandes períodos de 

tempo. 

Quanto à fauna e flora, consideram-se impactes negativos significativos os que impliquem a 

destruição de biocenoses em elevado estado de equilíbrio, ou que incluam taxa endémicos, 

raros ou ameaçados, provoquem alterações nos processos ecológicos, afetando a 

generalidade de certas espécies animais e vegetais, de forma direta ou indireta, quer em 

efetivos quer em diversidade de comunidades, ou ainda na estabilidade das populações ou 

formações e seus habitats. 

Quando os empreendimentos afetam áreas sensíveis estamos perante um exemplo de 

impacte significativo. Será muito significativo se forem postas em perigo espécies raras ou 

endemismos importantes, ou se a zona for atingida em grande extensão. 

Os impactes na paisagem são difíceis de avaliar devido à grande subjetividade dos critérios 

envolvidos. Geralmente classificam-se os impactes negativos como significativos quando 

estão em risco aspetos da paisagem associados a grande valor, raridade ou a padrões culturais 

típicos da cada zona. 

Os impactes socioeconómicos, quer positivos quer negativos, são em geral classificados como 

significativos se, entre outros aspetos, envolverem modificações dos estilos de vida das 

populações, grandes investimentos, repercussões na atividade económica geral, no emprego 

e suas interações. Os impactes serão muito significativos se a extensão das regiões e/ou 

populações afetadas o justificar. 

Em síntese, consideram-se impactes negativos significativos ou muito significativos todos os 

que, de um modo geral, induzam conflitos com padrões socioculturais em dada área e nas 

populações envolvidas, com leis, planos ou políticas de proteção do Ambiente ou de 

desenvolvimento anteriormente estabelecidos. 

Assim, proceder-se-á à graduação dos impactes, quanto à sua importância, em não 

significativos, significativos e muito significativos. 

Relativamente à abrangência espacial, os impactes localizados ou abrangentes refletem 

respetivamente o efeito pontual do impacte (ex.: preparação do terreno para o desmonte) ou 

o efeito para além do local de ocorrência (ex.: alteração do clima, alteração do regime hídrico);  
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Quanto à duração os impactes temporários só se manifestam durante a atividade (ex.: ruído 

e poeiras, obras temporárias, etc). Pelo contrário, os impactes permanentes perduram para 

além do final da atividade (ex.: alteração do uso de solo);  

A probabilidade de ocorrência traduz se determinado impacte vai ocorrer ou se apesar da 

sua ocorrência ser possível não haver certezas que tal aconteça. 

Relativamente ao tipo de incidência (relação causa-efeito), certos impactes são resultantes 

de ações diretas sobre o meio ambiente, como por exemplo a destruição de biótopos 

resultante da implementação da exploração. Outros são induzidos de forma indireta sem que 

haja uma ação única que seja responsável pelo impacte, como por exemplo o afastamento 

temporário das espécies. 

Quanto à possibilidade de minimização ou de potenciação, pretende-se avaliar se os 

impactes negativos identificados são passíveis de ser mitigados, seja através da aplicação de 

medidas de minimização ou de compensação, ou no caso dos impactes positivos, se estes 

podem ser potenciados. 

 

7.2 Avaliação de impactes para os fatores ambientais 
considerados 

7.2.1 Planeamento e Ordenamento do Território 

Os impactes expectáveis sobre este descritor têm uma relação muito direta com os impactes 

identificados para o descritor Alteração do Uso Atual do Solo e ocorrem nas fases de 

instalação e na fase de exploração, sendo revertidos na fase de recuperação/desativação.  

Para o Fator Ambiental Planeamento e Ordenamento do Território optou-se por uma 

abordagem diferente no que à Avaliação de Impactes diz respeito, dado o seu caráter de 

avaliação binário. Assim, esta avaliação irá basear-se no cumprimento ou não de 

regulamentos e instrumentos de gestão territorial.  

Foram identificados 8 tipos de atividades que poderão ocorrer no desenvolvimento das 

atividades mineiras e das quais resultam alterações/impactes sobre o uso atual do solo e por 

conseguinte sobre a sua classificação nos instrumentos de ordenamento de território e 

respetiva regulamentação dos usos e atividades: 

• Abertura e beneficiação de vias de circulação internas; 

• Beneficiação e/ou construção de vias de transporte de água, energia e efluentes; 
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• Construção de instalações industriais e de instalações de apoio (britagem, oficinas, 

laboratórios, etc). 

• Depósito temporário de terras; 

• Desmonte e remoção de matéria-prima;  

• Stockagem de minério e de rocha britada; 

• Depósito temporário de estéreis; 

• Recuperação de áreas degradadas - tratamento do passivo ambiental e recuperação 

paisagística das áreas intervencionadas. 

O presente projeto está abrangido ao nível municipal pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Montalegre publicado pelo Aviso n.º 11700/2013 em Diário da República (2.ª Série) n.º 180 

de 18 de setembro de 2013, corrigido pela Declaração n.º 140/2014 de 31 de julho, que visa 

acautelar a programação e a concretização das políticas de desenvolvimento económico e 

social e de ambiente, com incidência espacial, promovidas pela administração central, através 

dos planos sectoriais. 

Este plano estabelece as regras para ocupação, uso e transformação do solo de todo o 

município de Montalegre, sendo constituído pelo Regulamento, Planta de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes. 

De seguida, e tendo como ponto de partida as ações referidas acima, apresenta-se a Tabela 

125, onde é realizada a avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto com o Plano 

Diretor Municipal de Montalegre, visto que neste já se encontram vertidas as orientações 

estratégicas definidas por todos os instrumentos de desenvolvimento territorial. 

Tabela 125 – Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Planeamento e Ordenamento 

do Território. 

Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto 

Classificação e 
Qualificação do 
Solo 

A área a licenciar está inserida em espaços de 
agrícolas de produção, espaços florestais de 
conservação e espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal. Nestes espaços, considera-se compatíveis 
instalações especiais que contribuam para a 
diversificação e dinamização económica e social do 
mundo rural, nomeadamente instalações especiais 
afetas à exploração e transformação de recursos 
geológicos.  

Compatível 
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Avaliação da compatibilidade/conformidade do projeto 

Áreas de 
Salvaguarda 

Área de concessão está inserida quase na totalidade 
na área potencial de exploração de recursos 
geológicos. 
Uma porção do Complexo de Anexo Mineiros insere-
se no núcleo de desenvolvimento turístico, sendo 
também abrangida por porções da estrutura 
ecológica municipal. 

Compatível 

REN 

A área de concessão “Romano” abrange algumas 
áreas com risco de erosão, bem como áreas de 
máxima infiltração e alguns leitos de cursos de água. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de 
novembro, nestas áreas REN, as novas explorações e, 
consequentemente os seus usos e ações estão 
sujeitos a comunicação prévia.  

Compatível 
desde que seja 
efetuada 
comunicação 
prévia de 
pedido de 
desafetação 

Defesa da 
Floresta Contra 
Incêndios 

De acordo com o ICNF, na área prevista para o 
presente projeto o último incêndio de grandes 
dimensões ocorreu em 2009, não existindo 
condicionalismos desta natureza. Mais se refere que 
o ICNF delineou as áreas prioritárias de defesa da 
floresta contra incêndios sendo que a freguesia do 
local em estudo não se encontra abrangida por uma 
área prioritária. 

Compatível 

Reserva da 
Biosfera 
Transfronteiriça 
Gerês - Xurés 

O projeto em estudo localiza-se numa zona de 
transição da Reserva de Biosfera do Gerês-Xurês, zona 
que permite a inclusão de várias atividades agrícolas, 
aglomerados populacionais e outros usos. No 
entanto, é necessário garantir o cumprimento de 
algumas medidas como a salvaguarda da diversidade 
dos habitats existentes, correta gestão florestal, 
impedir a circulação de veículos fora das vias de 
circulação estabelecidas, entre outras. 

Compatível 

7.2.2 Paisagem 

O estudo da paisagem teve por base uma caracterização morfológica geral da área de 

influência do projeto, a análise estrutural e funcional da paisagem, a qualidade e valor cénico, 

a Sensibilidade Visual e a capacidade de absorção, face às alterações que irão resultar da 

atividades inerentes à indústria extrativa de recursos minerais e ao abastecimento da central 

de biomassa, permitindo deste modo a identificação e avaliação dos impactes visuais 

previsíveis e respetivas medidas minimizadoras, ou de compensação, a aplicar.  

A presença de zonas de exploração mineira modifica a paisagem da região em que se insere, 

contribuindo para a sua degradação quer pelas alterações que induz ao nível da forma do 

terreno, mas também pelo impacte visual provocado pelas escombreiras, depressões (áreas 
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de corta), depósitos de blocos e de rocha sem valor comercial, ou até mesmo pelos 

equipamentos e movimentação de máquinas e veículos.  

Assim, considera-se que a maioria dos impactes sobre a paisagem decorrentes da fase de 

preparação e exploração do projeto são negativos, significativos (face à reduzida/média 

Capacidade de Absorção Visual e elevada Sensibilidade Visual), temporários, certos, diretos e 

passíveis de serem minimizáveis, com a aplicação de medidas de minimização e compensação 

sobre os biótopos e flora, que se irão repercutir, na qualidade visual e valor cénico da 

paisagem. Estes impactos não estão, no entanto, confinados à área de exploração mineira 

devido à necessidade de abastecimento da central de biomassa. Apesar disto, eles são 

minimizáveis, pois está previsto a reflorestação dos terrenos usados para este processo. 

Também a opção de fazer a exploração em subterrâneo da maior parte do corpo mineralizado 

contribuirá significativamente para a minimização dos impactes visuais que uma exploração a 

céu aberto geralmente comporta. 

Os impactes verificados na fase após a desativação terão um impacte positivo, muito 

significativo, local, permanente, certo, direto e passível de ser potenciado.  

A aplicação de medidas concretas que permitam a recuperação/reabilitação de áreas 

ocupadas por zonas de exploração mineira, quer durante a sua fase de exploração como na 

fase de recuperação ambiental e paisagística revela-se de extrema importância na 

minimização de impactes ambientais negativos contribuindo para o enriquecimento 

ecológico, paisagístico e social das áreas afetadas.  

Os principais impactes associados às fases de preparação e exploração da mina, na paisagem 

são:  

• Alterações na topografia devido principalmente à presença de escombreiras, depósitos de 

blocos, presença de infraestruturas de apoio e movimentação de máquinas afetas à 

atividade extrativa;  

• A remoção do solo e do coberto vegetal arbustivo e arbóreo pela implementação do 

projeto e para abastecimento da central de biomassa que poderá levar a alterações na 

estrutura dos biótopos e diversidade de espécies vegetais e consequentemente no valor 

cénico e estético da paisagem ao nível de cores e texturas; 

• Alteração dos padrões cromáticos e estrutura da paisagem como resultado da presença de 

taludes com rocha nua nas zonas de exploração a céu-aberto e acessos;  

• Aumento da emissão de partículas.  
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No entanto, este é um dos fatores ambientais que de uma forma geral, poderá também ser 

beneficiado com a implementação do Projeto, já que as ações a promover na recuperação 

ambiental e paisagística da área permitirão contribuir para reverter uma situação que afeta a 

qualidade ambiental e paisagística da zona, resultante do passivo ambiental deixado por 

anteriores explorações mineiras e ausência de medidas de gestão concretas para a área. 

Assim, para a fase de exploração e após a desativação são expectáveis impactes positivos, 

nomeadamente:  

• Aumento da diversidade florística e estrutural dos biótopos presentes e, 

consequentemente, da qualidade visual e valor cénico da paisagem. 

Na Tabela 126 é apresentada a síntese da avaliação de impactes sobre o fator Paisagem.  

Tabela 126 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator Paisagem. 

Impactes 
Naturez

a 
Significância 

Abrangênci
a espacial 

Duração 
Probabilidad

e de 
ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ Potenciação 

Fase de preparação 

Alteração da 
topografia 

Negativo Significativo Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Alteração da 
estrutura dos 

biótopos e 
diversidade de 

flora 
(desmatação, 

desarborização, 
etc.) 

Negativo Significativo  Regional Temporário Certo Direta Minimizável 

Fase de exploração 

Alteração da 
topografia 

Negativo Significativo Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Alteração da 
estrutura dos 

biótopos e 
diversidade de 

flora 

Negativo Significativo  Regional Temporário Certo Direta Minimizável 

Alteração dos 
padrões 

cromáticos e 
estrutura da 

Paisagem 
(taludes e 
acessos) 

Negativo Significativo Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Aumento de 
partículas 

Negativo Significativo Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Redução do risco 
de incêndios 

Positivo  Significativo Regional Temporário Incerto Direta Potenciável 

Após desativação 
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Aumento da 
diversidade 
florística e 

estrutural dos 
biótopos 

presentes, da 
qualidade visual 
e valor cénico da 

paisagem 

Positivo 
Muito 

significativo 
Local Permanente Certo Direta Potenciável 

 

7.2.3 Clima e alterações climáticas 

As alterações climáticas são abordadas no presente estudo em duas perspetivas: a avaliação 

do impacte do projeto sobre o clima, designadamente a natureza e o volume das emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) gerados pelo funcionamento da exploração da concessão de 

depósitos minerais de lítio e minerais associados “Romano”, e a vulnerabilidade do próprio 

projeto às alterações climáticas. 

7.2.3.1 Emissões de Gases com Efeito de Estufa 

A energia necessária ao funcionamento dos equipamentos da exploração da concessão de 

depósitos minerais de lítio e minerais associados “Romano” proverá da rede pública de 

eletricidade e combustíveis fósseis, mais concretamente gasóleo. 

A energia necessária ao funcionamento dos trabalhos da exploração resume-se a dois tipos: 

• Gasóleo para abastecimento de máquinas e equipamentos da exploração a céu aberto e 

subterrâneo; 

• Energia elétrica para alimentar a fábrica de cerâmica, a central de biomassa, as máquinas 

na exploração subterrânea, os compressores, a iluminação e a utilização de 

equipamento das instalações sociais e equipamentos de transformação. 

Na Figura 120 são apresentadas as emissões de CO2eq do concelho de Montalegre, sub-região 

do Alto Tâmega, região Norte e o total Nacional. 
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Figura 120 - Evolução das emissões de CO2eq no concelho de Montalegre, sub-região do Alto Tâmega, 

região Norte e o total Nacional. 

É expectável que as emissões de GEE geradas pelo funcionamento da exploração da concessão 

de depósitos minerais de lítio e minerais associados “Romano” aumentem as emissões do 

Concelho de Montalegre (devido ao número de máquinas e equipamentos de exploração a 

elaborar).  

Assim, considera-se que as emissões de GEE decorrentes da fase de preparação e exploração 

do projeto terão impactes negativos, significativos (face ao aumento de emissões no concelho 

de Montalegre), globais, temporários, certos, diretos e passíveis de ser minimizáveis, com a 

aplicação de medidas de compensação tal como a criação de créditos de redução de emissões 

de carbono.  

As emissões de GEE provenientes da central de biomassa não são, no entanto, contabilizadas, 

isto porque o dióxido de carbono libertado na queima da biomassa florestal residual é 

reintroduzido rapidamente no ciclo natural do carbono ao ser captado para o crescimento de 

novas plantas ou das já existentes. Por este motivo a biomassa é considerada um recurso 

renovável, enquanto que os combustíveis fosseis não, pois o carbono libertado pela sua 

queima demora milhões de anos até ser absorvido na mesma forma.  

Este projeto promove ativamente o uso eficiente e a produtividade dos recursos por ele 

dinamizados, através de processos assentes na desmaterialização, reutilização, reciclagem e 

recuperação dos materiais. Haverá um espaço empresarial, o EcoIberoPark Industrial, onde 
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os fatores económico e produtivo encontram-se conjugados com o fator ambiental. Com isto, 

tratar-se-á de um espaço planeado de forma organizada, tendo em vista a integração das 

várias indústrias e infraestruturas, para possibilitar a partilha de recursos, matérias primas 

secundárias, racionalizando assim os recursos necessários, sejam eles de matérias primas, 

económicos ou ambientais. Prevê-se que a produção da energia térmica e elétrica seja 

interna, sendo utilizada a biomassa residual florestal e energia fotovoltaica. 

Os impactes verificados na fase após a desativação terão um impacte positivo, significativo, 

global, permanente, certo e direto. 

7.2.3.2 Vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas 

De acordo com os modelos climáticos, é expectável que, na região do Alto Tâmega, ocorra um 

aumento das temperaturas elevadas e das ondas de calor e um decréscimo de dias de 

precipitação.  

As alterações previstas não condicionarão o projeto, no entanto, estas alterações devem ser 

consideradas na implementação do mesmo. O aumento de ondas de calor e a diminuição de 

dias de precipitação poderá dar origem a períodos de seca e escassez de água. 

Relativamente à água necessária para o processo produtivo, os consumos estimados são de 

4370m3/dia, incluindo a água necessária à exploração mineira (300 m3/dia), às instalações 

sociais (50m3/dia), e aos processos industriais (concentrador – 3300 m3/dia e refinaria 740 

m3/dia).  

O abastecimento de água terá duas origens distintas: origem interna e externa. As águas 

internas são as provenientes das captações nas áreas afetas à extração mineira a céu aberto 

e em subterrâneo, das captações de águas pluviais; de origem na reciclagem dos esgotos 

domésticos; e das captações em represas de interceção do escoamento superficial. As águas 

externas serão as provenientes da bombagem a partir da albufeira do Alto Rabagão e através 

do fornecimento a partir das Águas do Norte. 

A maioria da origem das águas internas são extremamente dependentes das precipitações 

que ocorrem no local de implantação do projeto e não serão capazes de suprir as necessidades 

hídricas diárias do projeto, pelo menos nos meses de estio. O projeto prevê ter outras origens 

de água, externas, para suprir as situações de défice hídrico que venham a verificar-se e 

eventuais situações de redundância aos sistemas internos de captação. Essas fontes afiguram-

se diretamente ligadas à albufeira do Alto Rabagão, quer seja através de uma captação direta 
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na mesma albufeira, quer seja através de uma ligação à produção da ETA do Alto Rabagão, 

pertencente às Águas do Norte, S.A. 

7.2.3.3 Conclusão 

Os impactes do projeto relativamente ao clima e alterações climáticas resultam 

principalmente do seu contributo para a concentração de gases de efeito de estufa na 

atmosfera. Durante a fase de exploração irão ocorrer emissões de GEE associadas à queima 

de combustível e consumo de energia elétrica. A aplicação do PARP contribuirá para a captura 

do CO2. Na Tabela 127, estão listados os principais impactes relativos ao fator ambiental Clima 

e Alterações Climáticas. 

Tabela 127 - Síntese da avaliação de impactes relativos ao fator ambiental Clima e Alterações 

Climáticas. 

Impactes Natureza Significância 
Abrangência 

espacial 
Duração 

Probabilidade 
de ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimização/ 
Potenciação 

Fase de preparação e exploração 

Emissões de 
CO2eq 

(contributo 
para o 

aumento de 
GEE) 

Negativo Significativo Global Temporário Certa Direto Minimizável 

Captura de 
CO2 

(contributo 
para o 

decréscimo do 
efeito de 
estufa) 

Positivo 
Pouco 

significativo 
Global Permanente Certo Direto Potenciável 

Fase de desativação 

Captura de 
CO2 

(contributo 
para o 

decréscimo do 
efeito de 
estufa) 

Positivo 
Pouco 

significativo 
Global Permanente Certo Direto Potenciável 

 

7.2.4 Geologia e Geomorfologia 

Na preparação da área de corte, para a exploração a céu-aberto, são desenvolvidos os 

processos de desmatação e decapagem do terreno, assim como a construção de acessos 
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temporários e/ou permanentes e a implementação de estruturas de apoio e anexos mineiros 

haverá impactes diretos na geomorfologia, condicionando a estabilidade dos processos 

relacionados com os aspetos morfológicos do terreno, nomeadamente a alteração da 

escorrência natural das águas superficiais e a capacidade de infiltração do solo, sendo estes 

últimos também efeitos prováveis nas áreas de abastecimento para a central de biomassa.  

A exploração do projeto produz um impacte significativo na geologia do local. A natureza da 

atividade em questão conduz à perda irreversível de um recurso mineral, não renovável à 

escala humana. A exploração do recurso, deve, pois, limitar-se aos locais onde se comprove a 

existência de recurso com valor comercial, sendo, para isso, fundamental respeitar o plano de 

lavra.  

A preparação prévia implica a desmatação e decapagem do terreno, com vista à criação de 

frentes livres para avanço de desmonte e conduz a impactes negativos, significativos, locais, 

certos, diretos, minimizáveis e reversíveis.  

O impacte é minimizável e reversível se forem aplicadas as medidas de minimização 

propostas, designadamente o armazenamento do solo removido em pargas para posterior 

reutilização aquando da aplicação do PARP, assim como a utilização dos estéreis da atividade 

extrativa que ainda existirem na área da pedreira serem totalmente utilizados nas operações 

de modelação do terreno.  

Tal como referido no PARP sempre que possível, mediante o avanço dos trabalhos de lavra, 

serão modeladas as zonas já exploradas, com consequente plantação e sementeira. 

Cumprindo-se desta forma o princípio de funcionamento proposto de que atrás da lavra, 

ocorre a modelação do terreno, que será seguida pela recuperação paisagística. 

Tabela 128 - Síntese da avaliação de impactes relativos ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia. 

Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimizaçã
o/ 
Potenciação  

Fase de preparação e exploração 

Geomorfologia 
(alteração da 
escorrência natural 
das águas superficiais 
e da capacidade de 
infiltração do solo)  

Negativo  Significativo  Local 
Permane
nte  

Certo  Direto  Minimizável  

Geologia (exploração 
do recurso mineral 
não renovável)  

Negativo 
Muito 
significativo  

Local  
Permane
nte  

Certo  Direto  
Não 
minimizável  

Compactação do solo 
Negativo  

Significativo 
Local  Temporá

rio 
Certo  Direto  

Minimizável 
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Intensificação dos 
processos erosivos e 
de dinâmica 
superficial 

Negativo  

Significativo 

 
Local/Regio
nal 

Temporá
rio   

Certo  Direto  

Minimizável 

Modificação das 
características 
topográficas 

Negativo  
Significativo 

Local  Permane
nte  

Certo  Direto  
Minimizável 

Fase de recuperação 

Modelação 
topográfica da 
superfície 

Positivo 
Significativo 

Local Permane
nte 

Certo Direto 
Potenciável 

 

7.2.5 Solo e Uso do Solo 

A preparação prévia do terreno para implantação de estruturas e exploração implica a 

desmatação e decapagem do terreno, com vista à criação de frentes livres para avanço de 

desmonte e conduz a um impacte negativo, muito significativo, local, certo, direto, 

minimizável e reversível. O impacte é negativo e significativo pois a movimentação de 

máquinas e veículos necessários no processo de construção de acessos tem como impacte a 

remoção e a compactação dos solos, alterando a estrutura e relação natural da pedo-camada, 

sobretudo no que respeita à sua permeabilidade. 

O impacte é minimizável e reversível se forem aplicadas as medidas de minimização 

propostas, designadamente o armazenamento do solo removido em pargas para posterior 

reutilização aquando da aplicação do PARP. A implementação do PARP apresenta vantagens 

positivas a nível da correção da gestão do solo, dos recursos nativos e, juntamente com o 

funcionamento da central de biomassa conseguem uma diminuição de risco de incêndio. 

O impacte associado à ocorrência de possíveis derrames de óleos, ocasionando a 

contaminação dos solos é minimizável pois o armazenamento temporário de todo o tipo de 

óleos ou filtros de óleo, novos ou usados, deverá de ser efetuado na área específica para o 

efeito (dotada de bacia de retenção para evitar derrames). Relativamente aos combustíveis, 

de referir a presença de um posto de abastecimento de combustível para a frota mineira e 

dos demais veículos. Este será instalado abaixo no nível do solo e o seu derrame teria um 

impacte significativo, pelo que o posto cumprirá todas as normas segundo a legislação e 

outras, para evitar a ocorrência de intervenção. 

A contaminação dos solos e a contaminação das águas superficiais e subterrâneas estão 

intimamente ligadas. A água de escorrência que atravessa um solo contaminado torna-se no 

vetor da contaminação para os solos da envolvência e para as águas subterrâneas.  
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Durante a exploração do projeto, devido à circulação de veículos e de maquinaria afeta aos 

trabalhos, ocorre a compactação do solo nas vias de acesso.  

Nas áreas destinadas à deposição do material resultante da produção e inertes excedentários 

é também esperada compactação, afetando essencialmente a permeabilidade do solo.  

A escarificação dos acessos e das zonas que tenham sido sujeitas a compactação, de forma a 

restituir-lhes ao máximo as características iniciais de permeabilidade, não deve ser efetuada 

em período seco, de forma a evitar perdas de solo, por libertação de partículas.  

Os troços das estradas de acesso à área de exploração que se encontram em condições 

precárias irão ser recuperadas / melhoradas utilizando um pavimento rodoviário flexível de 

base betuminosa ou de base granular visando o aproveitamento das vias para a diminuição 

quanto à utilização de materiais novos que possam aumentar os impactes ambientais.  As 

implementações destas estruturas possuem impactes não desprezíveis nomeadamente 

alteração dos parâmetros físicos e químicos do solo e contaminação do mesmo. 

Relativamente às escórias resultantes da unidade de reciclagem de baterias, estas poderão 

afetar o solo caso não haja um encaminhamento correto das mesmas. 

Poderão ainda ser afetadas áreas com aptidão agrícola, mas que não se encontram 

atualmente integradas em RAN. A acontecer, constituiria uma perda de um recurso, não 

renovável à escala humana, que no concelho já é reduzido, devendo por isso ser preservados 

sempre que possível os solos com estas características, contribuindo para a sustentabilidade 

do desenvolvimento socioeconómico das populações que aí residem. 

Tabela 129 - Síntese da avaliação de impactes relativos ao fator ambiental Solo e Uso do solo. 

Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ 
Potenciação  

Fase de preparação e exploração 

Geomorfologia 
(alteração da 
escorrência 
natural das 
águas 
superficiais e da 
capacidade de 
infiltração do 
solo)  

Negativo  Significativo  Local  Permanente  Certo  Direto  Minimizável  

Contaminação 
de solos 
(ocorrência de 
derrames de 
óleos, 

Negativo  
Pouco 
significativo  

Local  Temporário  Incerto  Direto  Minimizável  
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Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ 
Potenciação  

combustíveis e 
resíduos)  

Compactação do 
solo 

Negativo  
Significativo 

Local  
Temporário 

Certo  Direto  
Minimizável 

Ocupação de 
áreas de uso 
antrópico direto 
(agricultura, 
infraestruturas, 
pastoreio, etc) 

Negativo  Pouco 
significativo 

Local  Temporário Certo Direto  

Minimizável 

Afetação de 
áreas com 
formações 
vegetais nativas 

Negativo  Pouco 
significativo 

Local/Regio
nal 

Temporário Certo Direto  

Minimizável 

Intensificação 
dos processos 
erosivos e de 
dinâmica 
superficial 

Negativo  

 Significativo 

Local/Regio
nal 

Temporário  Certo  Direto  

Minimizável 

Fase de recuperação 

Modelação 
topográfica da 
superfície 

Positivo 
Significativo 

Local Permanente Certo Direto 
Potenciável 

Criação de novas 
áreas com 
formações 
vegetais nativas 

Positivo 

Significativo 

Local Permanente Certo Direto 

Potenciável 

Reposição da 
camada 
superficial de 
solo 

Positivo 

Significativo 

Local Permanente Certo Direto 

Potenciável 

 
 

7.2.6 Recursos Hídricos 

Os recursos hídricos são um fator ambiental com possibilidade de ser afetado de forma 

negativa pela atividade extrativa. As alterações topográficas, a movimentação de terras e a 

desmatação são fatores que podem causar modificações à quantidade e qualidade das águas 

nas áreas mais próximas do projeto. Assim, genericamente, a localização espacial de uma 

exploração mineira é de extrema importância para uma correta caracterização dos possíveis 

impactes sobre os recursos hídricos.  
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Em termos de impactes refira-se que na fase de exploração ocorrem as principais “ações 

destrutivas” inerentes ao processo produtivo (preparação e abertura de frentes, de acessos, 

etc.), podendo ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente.  

Assim, tendo em consideração as diferentes fases do projeto, bem como o conhecimento do 

processo produtivo efetua-se a caracterização dos impactes ambientais que poderão ocorrer 

no projeto em estudo. 

As fases de preparação dos terrenos e exploração envolvem sobretudo a preparação e 

abertura de frentes de desmonte e acessos sendo estas as ações potencialmente causadoras 

de impactes nos recursos hídricos.  

A exploração tem influência na drenagem superficial natural das massas de água superficiais 

e águas pluviais, uma vez que a ausência de vegetação diminui a infiltração, e conduz ao 

aumento do processo de escoamento natural superficial sendo assim necessário, garantir que 

o escoamento das águas pluviais se processa de forma natural e adequada.  

Durante os períodos de precipitação mais intensa, a qualidade das águas superficiais poderá 

ser pontualmente afetada, em caso de arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes 

de desmonte e da contaminação com óleos provenientes da maquinaria. Está igualmente 

previsto o aproveitamento de todos os recursos hídricos primários existentes no interior do 

complexo, sejam águas subterrâneas, águas superficiais ou águas pluviais. De acordo com o 

projeto será minimizada a produção de águas residuais para descarga, sendo possível reciclar 

totalmente as águas domésticas e as águas do fluxo industrial do concentrador, da refinaria / 

hidrometalurgia, da unidade de cerâmica e da central de biomassa sendo minimizada a 

descarga de águas residuais no meio hídrico, as quais, a ocorrer são sobretudo resultantes 

principalmente das águas geradas na mina em períodos de precipitação intensa. 

As atividades de extração, para além da emissão de partículas em suspensão, tornam os solos 

mais vulneráveis a fenómenos erosivos, sobretudo em períodos de ocorrência de precipitação 

elevada. Nestes períodos, o arrastamento, transporte e deposição de materiais para as massas 

de água superficiais pode conduzir ao seu assoreamento e à redução da sua qualidade com o 

aumento de sólidos em suspensão, aumento de turvação, redução da atividade das plantas, 

assoreamento e a redução da sua qualidade. No entanto, no decorrer dos trabalhos, está 

planeada a reflorestação dos locais, de forma a mitigar os impactes ambientais resultantes da 

exploração mineira e uma vez que o carácter das linhas de água é efémero, não é expectável 

que a qualidade da água superficial sofra alterações pelo arrastamento e transporte de 

materiais provenientes dos trabalhos da exploração mineira. 
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Os derrames de combustíveis, óleos e lubrificantes, podem constituir uma fonte de matéria 

orgânica, de sólidos e hidrocarbonetos. O impacte associado à ocorrência de derrames de 

óleos e combustíveis é pouco provável pois o armazenamento temporário de todo o tipo de 

óleos ou filtros de óleo, novos ou usados, será efetuado numa área específica para o efeito, 

dotada de bacia de retenção para evitar derrames.  

Relativamente aos efluentes domésticos, provenientes das instalações sociais, prevê-se a 

produção de quantidades da ordem de 45m3 que serão reciclados a 100% a partir do sistema 

BLUECON. Assim não se prevêem impactes nos recursos hídricos superficiais provocados pelos 

efluentes domésticos.  

A circulação de veículos e maquinaria e o seu parqueamento são responsáveis pela emissão 

de poluentes característicos do tráfego rodoviário. As águas de escorrência das estradas 

podem provocar impactes nas massas de água superficial através da propagação das cargas 

poluentes acumuladas no pavimento, ou em ocorrências pontuais, tais como atividades de 

manutenção e reparação das vias ou derrames acidentais. Entre os poluentes mais comuns e 

preocupantes encontram-se metais pesados (zinco, cobre, cádmio e crómio), hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAH), óleos e gorduras e os sólidos suspensos totais. No entanto, 

devido ao reduzido número de veículos em circulação na área da exploração não é expectável 

que a qualidade da água superficial sofra impactes. 

Na fase de desativação ocorrerão ações de implementação de medidas de compensação e 

recuperação que, ao nível dos impactes, são semelhantes às ações de preparação e 

exploração.  

A reabilitação e modelação dos solos, a plantação de espécies arbóreas e a implementação 

do sistema de drenagem irão posteriormente influenciar positiva e diretamente os níveis de 

infiltração e a drenagem superficial natural.  

A exploração envolve a preparação e abertura de frentes de desmonte sendo estas ações 

potencialmente causadoras de impactes nos recursos hídricos.  

De acordo com a informação disponível, não será expectável, pelo seu afastamento, a 

afetação de qualquer ponto de água utilizado para abastecimento público.  

Nesta fase do projeto, um dos impactes associados aos recursos hídricos subterrâneos diz 

respeito ao nível de recarga dos aquíferos, alimentados pela infiltração das águas pluviais do 

local. Prevê-se uma diminuição da recarga devido à redução da infiltração provocada pela 

compactação do solo, inerente à abertura e utilização das vias de acesso. Do mesmo modo, 

nas áreas exploradas ocorre uma alteração na forma de escorrência das águas superficiais.  
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Outro impacte a considerar diz respeito à qualidade da água subterrânea. Esta pode ser 

afetada pela contaminação de solos e águas superficiais. Existe a possibilidade de ocorrerem 

derrames acidentais de óleos e combustíveis, com possibilidade de serem atingidos níveis de 

água subterrânea. Saliente-se a relação íntima entre a qualidade das águas subterrâneas e a 

qualidade das águas superficiais. Por essa razão, todos os impactes previstos no que respeita 

à contaminação dos solos e das águas superficiais, aplicam-se às águas subterrâneas de forma 

indireta.  

Tal como anteriormente referido o impacte associado à ocorrência de derrames de óleos e 

combustíveis é pouco provável pois o armazenamento de todo o tipo de óleos ou filtros de 

óleo, novos ou usados, será efetuado numa área específica para o efeito, dotada de bacia de 

retenção para evitar derrames. Assim não se prevê impactes nos recursos hídricos 

subterrâneos provocados pelos efluentes industriais ou domésticos.  

Quanto à água necessária aos vários processo produtivo, os consumos serão da ordem de 

4500m3, sendo necessária água para a exploração mineira, instalações sociais, concentrador, 

refinaria, unidade de cerâmica e central de biomassa embora estas duas últimas em menor 

quantidade, resultante da elevada eficiência no reaproveitamento.  

Relativamente ao abastecimento e de água para as atividades da concessão, será realizado o 

aproveitamento de todos os recursos hídricos existentes no interior do complexo, seja através 

de captações a céu aberto ou captações de águas pluviais, subterrâneas ou superficiais, assim 

como a reciclagem de toda a água passível de ser reciclada, seja a água resultante dos esgotos 

domésticos do complexo, seja a água resultante dos processos associados ao projeto. Com 

estas estratégias pretende assim a Lusorecursos minimizar a utilização da água exterior ao 

complexo que será realizada através da captação a partir da albufeira do Alto Rabagão na 

época de estio e através da rede pública para obtenção de água potável.  Para além de reduzir 

os custos associados aos sistemas de abastecimento, estas estratégias estão integradas num 

princípio de economia circular, no caso presente respeitando à economia da água, com as 

subsequentes consequências ao nível da sustentabilidade económica e ambiental, sendo os 

impactes de consumo pouco significativos. 

Na fase de desativação ocorrerão ações de implementação de medidas de compensação e 

recuperação que estão descritas no PARP e que ao nível dos impactes são semelhantes às 

ações de preparação e exploração.  
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A reabilitação e modelação dos solos, a plantação de espécies arbóreas e a implementação 

do sistema de drenagem irão influenciar posteriormente positiva e diretamente os níveis de 

infiltração e a drenagem superficial natural. 

 

Tabela 130 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator Recursos hídricos. 

Impactes 
Naturez

a 
Significânc

ia 
Abrangênc
ia espacial 

Duração 
Probabilida

de de 
ocorrência 

Tipo de 
incidênc

ia 

Minimizaçã
o/ 

Potenciaçã
o 

Fase de preparação e exploração 

Recursos 
hídricos 

superficiais: 
alteração da 
escorrência 
natural das 

águas 
superficiais e 

da 
capacidade 

de 
infiltração 

do solo 

Negativ
o 

Significativ
o 

Regional 
Temporár

io 
Certo Direta Minimizável 

Contaminaçã
o dos 

recursos 
hídricos 

superficiais 
(ocorrência 

de derrames 
de óleos e 

combustíveis
. Efluentes 

contaminad
os) 

Negativ
o 

Significativ
o 

Local 
Temporár

io 
Certo Direta Minimizável 

Consumo de 
água 

Negativ
o 

Significativ
o 

Local 
Temporár

io 
Certo Direta Minimizável 

Contaminaçã
o dos 

recursos 
hídricos 

subterrâneo
s (ocorrência 
de derrames 

de óleos e 
combustíveis

. Efluentes 
contaminad

os) 

Negativ
o 

Pouco 
significativ

o 
Local 

Temporár
io 

Certo Direta Minimizável 
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7.2.7 Qualidade do ar 

Os recetores sensíveis às emissões de poluentes atmosféricos gerados quer pelas atividades 

associadas, quer à fase de construção quer à fase de exploração são todas as habitações 

localizadas na proximidade do projeto, nomeadamente nas localidades de Criande, Morgade, 

Carvalhais e Rebordelo. 

A exploração mineira poderá vir a ser uma fonte de diversos poluentes atmosféricos, 

nomeadamente PM10, CO e NOX, sendo, no entanto, as PM10 o poluente que 

potencialmente será emitido em maior quantidade, resultado das operações associadas à 

extração e transformação do pegmatito, circulação de máquinas e equipamentos em pisos 

não pavimentados no interior da área de exploração mineira e circulação de veículos para 

cargas, descargas e expedição de produto.  

Relativamente à central de biomassa, para além das libertações de dióxido de carbono já 

referidas, devido à tecnologia de sistemas de leito fluidizado que será empregada, é possível 

a queima de pequenas quantidades de combustível com baixas emissões de NOX. No caso do 

enxofre e dos metais pesados, face ao baixo teor existente na biomassa, as emissões 

existentes são na maioria dos casos insignificantes e é ainda possível acrescentar o calcário na 

mistura de combustível para capturar o enxofre.  

A quantificação das diferentes fontes de poluentes atmosféricos é apresentada nos pontos 

seguintes, abordando o processo de extração e transporte da matéria mineral.  

Relativamente às máquinas e equipamentos que irão funcionar na exploração, existe 

legislação específica que define os valores limites de emissão de poluentes gasosos e de 

partículas a emitir pelos motores de combustão interna. O Decreto-Lei n.º 46/2011 de 30 de 

março estabelece um conjunto de medidas que alteram as prescrições gerais de homologação 

dos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, 

procedendo à transposição, para a ordem jurídica interna, da Diretiva n.º 2010/26/UE, da 

Comissão, de 31 de março, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, de 16 de dezembro. O Decreto-

Lei n.º 46/2011 de 30 de março altera o Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de Dezembro (que 

define os valores limites de emissão de poluentes gasosos e de partículas por motores diesel 

a instalar em máquinas móveis), o Decreto-Lei n.º 47/2006, de 27 de fevereiro (relativo às 

medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de combustão 

interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, nomeadamente no que diz respeito 

aos motores de ignição comandada, designados por motores a gasolina), ambos alterados 
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pelo Decreto-Lei n.º 302/2007, de 23 de Agosto (que veio compatibilizar a legislação 

comunitária, no que respeita às regras relativas ao sistema de numeração dos certificados de 

homologação de motores para máquinas móveis não rodoviárias).  

Para além das emissões resultantes do funcionamento do motor existem emissões de 

partículas resultantes da laboração das máquinas. A quantificação destas emissões é, no 

entanto, extremamente difícil de realizar.  

O percurso percorrido pelas partículas entre o local de emissão e o local de deposição 

depende da sua dimensão, da sua densidade, do tipo de solo das zonas envolventes e das 

características do vento. Tipicamente, a distância percorrida pelas partículas, com ventos de 

velocidade média (16 km/hora), é de 6-9 metros para partículas de dimensão superior a 100 

μm e de algumas dezenas de metros, para partículas de dimensões entre 30 a 100 μm. As 

partículas finas, nomeadamente de diâmetro inferior a 10 μm, mantêm-se suspensas durante 

períodos de tempo mais longos, pelos fenómenos de turbulência da atmosfera, podendo 

alcançar maiores distâncias (EPA, 1995).  

Quando um veículo circula numa via não pavimentada, o contacto do pneumático com 

pavimento provoca a pulverização do material superficial. As partículas são suspensas pelo 

movimento dos rodados do veículo e a superfície da via é exposta a correntes de ar em 

movimento turbulento. A esteira provocada pelo veículo em movimento continua a atuar 

sobre a superfície após a passagem do veículo. A quantidade de partículas geradas por 

segmento de via não pavimentada varia linearmente com o volume de tráfego. As emissões 

dependem das características do solo e das características do tráfego. As emissões de 

partículas variam ainda em função do conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico 

inferior a 75 μm presentes no material superficial da via (EPA, 2006).  

A circulação de veículos com a finalidade de cargas, descargas e expedição nos caminhos de 

acesso à concessão mineira apresentará um contributo negativo nos níveis da qualidade do 

ar junto dos recetores sensíveis considerados na envolvente da área em estudo.  

O projeto em estudo contribuirá para as emissões de poluentes atmosféricos, principalmente 

partículas. Existem, no entanto, várias estratégias que serão empregues para minimizar estas 

emissões, tais como: o uso de strip-mining, sistemas de colheita de poeiras, o uso de telas 

transportadoras cobertas e o recurso sempre que possível a veículos elétricos para diminuir a 

emissão de partículas finas e gases. 

O impacte será temporário e reversível, pois terminará após o tempo de vida do projeto e 
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pouco significativo pois não se espera que as concentrações de partículas PM10 observadas 

junto dos recetores sensíveis mais expostos sejam superiores aos valores limite definidos no 

Decreto-Lei n.º 102/2010.  

No entanto, poderão ocorrer episódios de poluição por partículas, associados a condições 

meteorológicas adversas, como sejam ventos fortes e longos períodos sem ocorrência de 

precipitação, que promovam a suspensão de uma grande quantidade de partículas, e 

principalmente a emissão e re-suspensão de partículas com a circulação dos veículos pesados 

na via junto dos recetores sensíveis.  

O impacte da implementação das medidas de recuperação paisagista na qualidade do ar 

prevê-se negativo, direto, temporário e pouco significativo. Prevê-se um impacte negativo 

pois a recuperação paisagista implica operações de modelação do terreno, plantações e 

sementeiras que terão emissões de partículas e gases de combustão (nomeadamente de 

óxidos de azoto). No entanto será temporário pois ocorrerá num curto período de intervenção 

e devido às características da intervenção prevê-se que seja pouco significativo. Após a 

implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), prevê-se uma 

melhoria da qualidade do ar por cessação da exploração e por redução da área exposta à ação 

do vento sobre o solo.  

Tabela 131 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Qualidade de ar. 

Impactes 
Nature

za 
Significân

cia 

Abrangên
cia 

espacial 
Duração 

Probabilid
ade de 

ocorrência 

Tipo de 
incidên

cia 

Minimizaç
ão/ 

Potenciaçã
o 

Fase de preparação, exploração e desativação 

Acréscimo 

da 

concentra

ção de 

poluentes 

e 

partículas 

Negati
vo 

Pouco 
significati

vo  
Local Temporá

rio 
Certo 

Direta 
Minimizáv

el 

 

7.2.8 Ambiente sonoro 

Na fase de construção e de exploração haverá um aumento de produção de ruído resultante 

da movimentação das frentes de desmonte e o aumento de máquinas e equipamentos em 

utilização. Devido aos processos de exploração e de abastecimento da central de biomassa, o 
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número de cargas de matéria-prima implicará também o aumento do tráfego, para transporte 

de bens, pessoas e produtos. 

Os novos equipamentos a adquirir irão gerar níveis de potência sonora inferiores aos limites 

legais estabelecidos por se tratar de equipamentos mais recentes, o que minimizará o ruído 

produzido. 

Irá optar-se também pelo uso de telas transportadoras que irão contribuir para reduzir a 

circulação de veículos pesados na área de exploração e entre esta e o complexo de anexos 

mineiros. 

Na fase de desativação, será executada a recuperação paisagística da pedreira, que leva à 

criação de novos tipos de vegetação alvo de plantação e regeneração natural. A recuperação 

paisagística, de acordo com o PARP, será efetuada gradualmente com o progresso do Plano 

de Lavra.  

Pelo exposto não será expectável que as intervenções a realizar na fase de desativação 

venham a gerar impactes negativos significativos no ambiente sonoro na envolvente.  

Não é expectável que o impacte nos recetores sensíveis mais próximos seja significativo, pois 

prevê-se que a atividade cumprirá os níveis de pressão sonora e que os respetivos indicadores 

de ruído Ln e Lden manter-se-ão reduzidos.  

Os recetores sensíveis às emissões de ruído geradas, quer pelas atividades associadas à fase 

de construção e exploração, são os núcleos habitacionais existentes na proximidade do 

projeto. 

A emissão de ruído durante a fase de construção dependerá de vários fatores (cronograma de 

trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar em simultâneo, localização dos 

equipamentos, meteorologia) que ainda não se encontram definidos em fase de projeto ou 

não são possíveis de prever. 

Tabela 132 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Ambiente sonoro. 

Impactes Natureza Significância 
Abrangência 

espacial 
Duração 

Probabilidade 
de ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimização/ 
Potenciação 

Fase de preparação, exploração e desativação 

Acréscimo do 
ruído 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Vibrações: 
efeitos sobre 
estruturas e 
habitações 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta Minimizável 
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7.2.9 Sistemas ecológicos 

7.2.9.1 Biótopos e flora 

Poder-se-á considerar que a maioria dos impactes sobre a flora local são negativos, pouco 

significativos, locais/regionais, permanentes ou temporários certos, diretos e passíveis de 

serem minimizáveis.  

Os principais impactes associados às fases de preparação e exploração nos biótopos e flora 

são:  

• A remoção do solo e do coberto vegetal arbustivo e arbóreo que poderá levar a 

alterações na estrutura dos biótopos e diversidade de espécies vegetais;  

• As mobilizações de solo que poderão contribuir para a dispersão de sementes de 

plantas invasoras já detetadas na área de implementação proposta e/ou na zona 

envolvente;  

• A criação de zonas de aterro de materiais oriundos das necessárias mobilizações de 

solo que poderá soterrar alguns núcleos de vegetação natural;  

• A perturbação (pisoteio) causada pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas 

à preparação e exploração da mina;  

• A degradação da vegetação pelo aumento de partículas; 

• Controlo da dispersão de sementes e do risco de incêndios. 

Ao mesmo tempo é importante referir que toda a área vem sofrendo os efeitos da ação 

Humana devido a anteriores explorações mineiras, construção de rodovias, incêndios 

florestais sistemáticos, algo que produz um impacto mais amplo e significativo do que as 

atividades de exploração previstas a céu-aberto. De facto, este é um dos fatores ambientais 

que de uma forma geral poderá ser beneficiado com a implementação do Projeto, já que as 

ações a promover na recuperação ambiental e paisagística da área permitirão contribuir para 

reverter uma situação que afeta a qualidade ambiental da zona e que tem origem na presença 

de um passivo ambiental grande resultante de anteriores explorações mineiras, declínio da 

densidade de folhosas como resultado da degradação de habitats e abandono agroflorestal. 

Assim, para a fase de desativação são expectáveis impactes positivos, nomeadamente:  

• Aumento da diversidade florística e estrutural dos biótopos presentes; 

• Controlo e erradicação de espécies de flora invasoras. 
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Tabela 133 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Sistemas ecológicos: biótopos e 
flora. 

Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ 
Potenciação  

Fase de preparação 

Alteração da 
estrutura dos 
biótopos e 
diversidade de 
flora  

Negativo 
Pouco 

significativo 
Regional Temporário Certo Direta Minimizável 

Dispersão de 
sementes de 
espécies 
invasoras 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Indireta Minimizável 

Soterramento de 
núcleos vegetais 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Permanente Certo Direta Minimizável 

Fase de exploração 

Destruição física 
de biótopos e 
flora  

Negativo 
Pouco 

significativo 
Regional Temporário Certo Direta Minimizável 

Pisoteio Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Aumento de 
partículas 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Dispersão de 
sementes de 
espécies 
invasoras 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Indireta Minimizável 

Controlo da 
dispersão de  
sementes de 
espécies 
invasoras 

Positivo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta Potenciável 

Implementação 
de espécies 
arbóreas nativas 
(PARP) 

Positivo Significativo Local Permanente Certo  Direto Potenciâvel 

Controlo do risco 
de incêndios 

Positivo Significativo Regional Temporário Certo Indireta Potenciável 

Fase de recuperação/ após desativação 

Aumento da 
diversidade 
florística e 
estrutural dos 
biótopos 
presentes  

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta Potenciável 

Criação de novas 
áreas com 
formações 
vegetais nativas 

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta Potenciável 

Controlo da 
dispersão de 

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta Potenciável 
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Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ 
Potenciação  

espécies 
invasoras 

 

7.2.9.2 Fauna 

A implementação de uma exploração mineira e de um Complexo de Anexos Mineiros, em 

conjunto com uma central de biomassa com necessidades de abastecimento, irá implicar 

alterações ao nível dos biótopos existentes com repercussões diretas e indiretas sobre a 

fauna.  

Os impactes ambientais sobre a fauna local podem ser considerados como negativos, certos, 

diretos e permanentes. No entanto, estes impactes podem ser considerados localizados, 

pouco significativos e minimizáveis.  

Os impactes serão localizados, porque maioria das espécies existentes nesta região apresenta 

domínios vitais relativamente grandes e são espécies que podem ser consideradas 

generalistas em termos de uso de espaço.  

Os impactes serão pouco significativos, porque a maioria das espécies detetadas na zona são 

bastante comuns e capazes de se adaptarem a impactes provocados pelos Homem. 

Os impactes serão minimizáveis, porque a implementação de medidas de minimização, ao 

nível dos habitats (pontos de água temporários no interior da área de concessão, recuperação 

das áreas exploradas com espécies florestais autóctones, sementeira de herbáceas que 

fornecem alimento para uma grande diversidade de passeriformes e micromamíferos, criação 

de zonas escarpadas que permitem a nidificação de aves rupícolas), poderá potenciar a 

expansão de algumas espécies de aves, anfíbios, répteis e mamíferos, nomeadamente o 

coelho-bravo que é uma das poucas espécies com estatuto de conservação desfavorável 

identificada na área de estudo. 

Simultaneamente importa referir que a criação de depósitos de terra e de restos de rocha 

poderá potenciar a médio prazo a expansão do coelho-bravo (que poderá usar estas zonas 

como refúgio ou local de reprodução) e poderá também potenciar a expansão de répteis 

devido à criação de zonas de abrigo. 

Esta alteração na paisagem e nas características do solo não produz efeitos imediatos, mas à 

medida que as zonas de acumulação de restos de rocha, solo e detritos deixem de ser usadas, 

começam a sofrer um processo de renaturalização que potencia um maior uso por parte de 
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algumas espécies de fauna local, sobretudo como abrigo. 

Os impactes associados à preparação e exploração do projeto, sobre a fauna, resultam da 

remoção da vegetação, associada à remoção do solo e respetivo minério a explorar, criação 

de locais de deposição de escombros (ainda que temporários) e da perturbação causada pela 

movimentação de pessoas e maquinaria afetas à exploração e também pela utilização de 

explosivos (ainda que apenas para a exploração em subterrâneo). Adicionalmente, na zona da 

concessão e nos seus acessos poderá ocorrer um aumento do atropelamento de animais 

selvagens (especialmente anfíbios e répteis) devido ao aumento da circulação de veículos.  

Esta tipologia de perturbação resulta na perda de habitats, devido à instalação da exploração 

mineira e da central de biomassa, influenciando a forma como as diferentes espécies fazem 

uso da zona. O aumento da presença de pessoas, viaturas e do ruído poderá influenciar 

significativamente o uso do espaço por parte das espécies presentes, sendo que, 

potencialmente poderá também ocorrer um aumento de mortalidade. Esta perturbação irá 

ter efeito sobre os padrões de sossego/ descanso das espécies animais existentes na área de 

estudo. Algumas espécies com maior sensibilidade, como por exemplo os anfíbios, os répteis, 

as aves de rapina ou os carnívoros poderão ser as mais afetadas. 

Assim, os impactes passíveis de ocorrer sobre a fauna são:  

• Perda de habitats e consequentemente de locais de refúgio e de nidificação; 

• Fuga-Os trabalhos de construção e os inevitáveis aumentos dos níveis de ruído e 

iluminação, provocados pela ação de veículos e pessoas, irão provocar perturbação 

sobre diversas espécies faunísticas que se encontravam na área a ser intervencionada, 

nos seus locais de reprodução, repouso ou alimentação. A conjugação deste tipo de 

perturbação com remoção de vegetação irá potenciar a fuga de algumas espécies. 

• Mortalidade - Com a remoção, compactação e movimentação de solos inerentes às 

atividades de obra, é provável que ocorra a mortalidade por esmagamento de alguns 

indivíduos de espécies tipicamente associadas ao solo (répteis, anfíbios e 

micromamíferos); o atropelamento de animais selvagens (especialmente anfíbios e 

répteis) devido ao aumento da circulação de veículos, na zona de implementação do 

Projeto e nos seus acessos é também previsível. 

• Alterações comportamentais - O aumento da presença de pessoas, viaturas, do ruído 

e iluminação poderá influenciar significativamente o uso do espaço por parte das 

espécies presentes, tendo efeito sobre os padrões de sossego/ descanso das espécies 
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animais existentes na área de estudo. Algumas espécies com maior sensibilidade, 

como por exemplo os anfíbios, as aves de rapina ou os carnívoros poderão ser as mais 

afetadas. 

• Efeito barreira – A construção de novas infraestruturas poderá contribuir para a 

restrição das áreas vitais dos animais que vivam mais próximo e para a fragmentação 

de habitats potenciando o efeito barreira. Contudo, devido ao reduzido tamanho da 

área do projeto e ao facto de que ao redor do mesmo existem extensas áreas 

florestais e de matos que irão estar intactas, é de assumir que no final a magnitude 

deste impacte seja reduzida e que não ocorra um verdadeiro efeito de barreira para 

a maioria das espécies.  

No entanto, a fauna poderá ser beneficiada com a implementação do Projeto, já que as ações 

a promover na recuperação ambiental e paisagística da área permitirão contribuir para 

reverter uma situação que afeta a qualidade ambiental da zona. 

Assim, para a fase de desativação são expectáveis impactes positivos, nomeadamente:  

• Aumento da diversidade florística e estrutural dos biótopos presentes, que 

providenciam mais nichos ecológicos, e disponibilizam alimento e zonas de refúgio 

para a fauna; 

• Potenciação de nichos ecológicos - A criação de depósitos de terra e de restos de 

rocha poderá potenciar a médio prazo a expansão do coelho-bravo (que poderá usar 

estas zonas como refúgio ou local de reprodução) e poderá também potenciar a 

expansão de répteis devido à criação de zonas de abrigo. Também as fissuras e 

estruturas irregulares que surjam nas bancadas de desmonte poderão ser usadas 

como refúgio para aves (particularmente aves rupícolas), quirópteros e répteis; 

• Criação de nichos ecológicos para espécies mais dependentes de água com a 

preservação e melhoria ecológica de pontos de água temporários. 

A capacidade de habituação das espécies animais com os trabalhos que decorrem nas áreas 

de extração levam a prever que uma vez abandonada a exploração, e devidamente 

recuperada/integrada, se consiga restabelecer um equilíbrio ecológico e uma requalificação 

em termos de diversidade faunística, derivados da reabilitação dos biótopos e sua reposição 

ou até melhoria dos ecossistemas originais. Na Tabela seguinte é apresentada uma síntese da 

avaliação de impactes sobre o fator ambiental Fauna. 
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Tabela 134 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Sistemas ecológicos: fauna. 

Impactes  
Naturez
a  

Significânci
a  

Abrangênci
a espacial  

Duração 
Probabilidade 
de ocorrência  

Tipo de 
incidência 

Minimização
/ 
Potenciação  

Fase de preparação e exploração 

Perda de 
habitats  

Negativo Significativo 
Local/Regio

nal 
Temporário Certo Direta Minimizável 

Afugentamento 
de espécies 

Negativo Significativo Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Mortalidade Negativo Significativo Local Permanente Certo Direta Minimizável 

Alterações 
comportamentai
s  

Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Certo Direta 

Não 
Minimizável 

Efeito barreira Negativo 
Pouco 

significativo 
Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Potenciação de 
habitats 

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta Potenciável 

Fase de recuperação/ após desativação 

Aumento da 
diversidade 
florística e 
estrutural dos 
biótopos 
presentes  

Positivo 
Muito 

significativo 
Local Permanente Certo Direta Potenciável 

Potenciação de 
nichos 
ecológicos 

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta Potenciável 

 

7.2.10 Património Arqueológico e Arquitetónico 

Os resultados da intervenção confirmaram a existência de 17 sítios com interesse patrimonial, 

localizados dentro da área de Concessão. Foram igualmente identificados dois sítios 

arqueológicos já inventariados e conhecidos (CNS 32550 Mamoa Baixa de Monte Gordo e 

5442 Castro de Fernão Mouro/muralhas), respetivamente localizados a 1000 m e inseridos 

dentro do bloco B da Concessão, área que não estará sujeita a quaisquer intervenções. 

A localização da mamoa (CNS 32550 Mamoa Baixa de Monte Gordo) confirma-se 

suficientemente distante, de modo a garantir a ausência de qualquer possível afetação direta. 

Apesar da sua improvável afetação, a sua localização junto do talude da estrada aconselha 

salvaguardar qualquer possível afetação futura de índole indireta. 

A presença do castro de Fernão Mouro (5442 Castro de Fernão Mouro/muralhas) aconselha 

a deslocação dos limites Este da área projetada para o projeto. Pelo que, neste sentido, se 

refere que não estão previstas quaisquer intervenções no Bloco B da Concessão adjacente ao 
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qual se encontra o castro de Fernão Mouro, pelo que não estão previstos quaisquer impactes 

sobre esta ocorrência patrimonial. 

 

7.2.11 Sócioeconomia 

O promotor do projeto, pretende empregar, até 2025, cerca de 370 pessoas, dos quais 32 irão 

trabalhar no processo de extração/mina, 200 irão trabalhar no processo industrial e 138 

noutras atividades. Este número de trabalhadores pretende-se manter durante a fase de 

exploração. 

Este projeto irá contribuir também para o aumento da empregabilidade indireta, em várias 

áreas, nomeadamente: 

- Na fase de construção da área de trabalhos haverá criação de emprego na área da 

construção civil com significado no próprio concelho e nos concelhos vizinhos; 

- A instalação dos diversos equipamentos requer mão-de-obra especializada para a sua 

montagem por parte dos seus fabricantes; 

- A incorporação de materiais e de equipamento, bem como a aquisição de serviços irá 

dinamizar alguns ramos de atividade económica; 

- A criação dos postos de trabalho irá contribuir para a dinamização de outros sectores 

económicos transversais no concelho de Montalegre e Concelhos vizinhos, 

nomeadamente ao nível da hotelaria, restauração, comércio e serviços; 

- Criação de contratos com moradores locais para fornecimento de material lenhoso; 

- Criação de parcerias a nível mundial para exportação de produtos e subprodutos do 

projeto da mina do Romano e dos Complexos de Anexos Mineiros. 

 

Estas áreas podem ainda ser divididas em 1º nível,  que correspondem às empresas criadas 

para fornecer serviços/dar apoio à própria mina, nomeadamente a Fábrica de Cerâmica, 

Central de Biomassa , Unidade de Reciclagem de Baterias e de 2º nível, que resultam de 

empresas que se vão gerar para prestar serviços de forma geral, no sentido de dar resposta 

ao aumento populacional que se prevê. 

Em suma, irão ser criados vários postos de trabalho diretos (370 em 2025 até 2039) e 

indiretos, o que irá dinamizar vários setores de atividade a nível regional, nacional e 

internacional. 
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Os postos de emprego criados promoverão a fixação da população local, promovendo 

também o aparecimento de equipamentos coletivos e sociais, tais como creches, escolas, 

centro médico, entre outros. 

Deste modo, a implementação do projeto Mina do Romano, revela-se como uma atividade 

capaz de gerar a nível local e regional impactes positivos significativos, a saber: 

- Criação de postos de trabalho, com potencial redução do desemprego a nível local; 

- Contributo para a fixação da população local, revertendo a tendência de 

desertificação; 

- Contributo para a fixação de recursos humanos qualificados; 

- Aumento do rendimento de famílias que direta ou indiretamente se encontram 

ligadas ao projeto; 

- Dinamização da atividade económica; 

- Criação de maior riqueza local; 

- Aproveitamento económico dos recursos naturais endógenos. 

 

Relativamente a outros aspetos sociais, há que referir os potenciais impactes negativos 

associados à qualidade de vida das pessoas, que resultarão da maior ou menor afetação das 

populações e habitações pela circulação de veículos pesados nas vias de circulação que ligam 

a área de exploração e produção ao terminal de TGV bem como o aumento do tráfego 

rodoviário devido à circulação diária de trabalhadores e prestadores de serviços para e da 

exploração. Este aumento da densidade de tráfego contribui para a progressiva degradação 

das estradas e acessos ao local. Relativamente a este aspeto, o promotor do projeto pretende 

criar dinâmicas locais entre as aldeias, principalmente em Morgade, Carvalhais, Rebordelo e 

Vila da Mó, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida e desta forma, tornarem-

se aldeias sustentáveis. Pretende-se criar corredores urbanos permitindo a circulação tanto 

de bicicletas como de caminhantes (mobilidade sustentável) e desta forma, responder às 

necessidades básicas de acesso, com segurança e de forma compatível com a saúde humana 

e o meio ambiente. No âmbito da mobilidade sustentável, será ainda construída uma linha de 

transporte público, onde um autocarro elétrico fará face às carências dos trabalhadores e 

habitantes da região. 
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Na fase de desativação/recuperação verifica-se o encerramento da exploração e como tal, os 

impactes esperados são além de positivos negativos. Os impactes negativos são: 

- Diminuição da contribuição para a economia local e regional – com decréscimo de 

fluxos económicos movimentados; 

- Extinção de postos de trabalho criados, quer diretamente afetos à exploração 

Romano quer relacionados com outras atividades que, entretanto, se estabeleceram. 

Importa ainda referir que, a Lusorecursos irá constituir a partir do décimo ano de exploração, 

um fundo com uma dotação anual mínima no valor correspondente a 0,5% do Resultado 

Líquido, devendo este fundo, no final da concessão, ser entregue à DGEG e ao Município de 

Montalegre, que em conjunto, aplicarão no prossecução dos interesses das populações do 

concelho, esta garantia financeira tem em vista acautelar o futuro do concelho onde se 

localiza a mina após o seu encerramento. 

Na Tabela 135 apresenta-se a síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental 

Sócioeconomia. 

 
Tabela 135 - Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental Sócioeconomia. 

Impactes 
Nature

za 
Significânci

a 
Abrangênc
ia espacial 

Duração 
Probabilida

de de 
ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimizaçã
o/ 

Potenciação 

Fase de preparação e exploração 

Demografi
a 

Positivo 
Significativ

o 
Local / 

regional 

Temporári
o / 

Permanent
e 

Certa Direto Potenciável 

Emprego Positivo 
Muito 

significativ
o 

Local / 
regional 

Temporári
o / 

Permanent
e 

Certa Direto Potenciável 

Atividade 
económica 

Positivo 
Muito 

significativ
o 

Local / 
regional 

Temporári
o 

Certa Direto Potenciável 

Criação de 
infraestrut

uras 
públicas 

Positivo 
Significativ

o 
Local / 

regional 

Temporári
o/Permane

nte 
Incerta Indireto Potenciável 

Aumento 
da 

população 
no 

concelho 

Positivo 
Significativ

o 
Local / 

regional 
Temporári

o 
Incerto Direto Potenciável 
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Impactes 
Nature

za 
Significânci

a 
Abrangênc
ia espacial 

Duração 
Probabilida

de de 
ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimizaçã
o/ 

Potenciação 

Tráfego 
Negativ

o 

Pouco 
significativ

o 

Local / 
regional 

Temporári
o 

Certa Direto Minimizável 

Perda ou 
limitação 

de acessos 
a baldios 

Negativ
o 

Pouco 
significativ

o 
Local 

Temporári
o 

Certa Direto 
Não 

minimizável 

Fase de desativação 

Demografi
a 

Negativ
o 

Significativ
o 

Local / 
regional 

Temporá
rio / 

Permane
nte 

Certo Indireto 
Não 

minimizável 

Emprego 
Negativ

o 
Significativ

o 
Local / 

regional 
Permane

nte 
Certo Direto 

Não 
minimizável 

Diminuiçã
o da 

população 

Negativ
o 

Significativ
o 

Local / 
regional 

Permane
nte 

Certo Direto Minimizável 

Atividade 
económica 

Negativ
o 

Significativ
o 

Local / 
regional 

Permane
nte 

Certo Direto 
Não 

minimizável 

Tráfego Positivo 
Pouco 

significativ
o 

Local / 
regional 

Permane
nte 

Certo Direto 
Não 

potenciável 

 
 
 

7.2.12 População e saúde humana 

Os projetos associados à extração de inertes e exploração de recursos minerais, de uma forma 

geral, estão relacionados com impactes ambientais com efeitos diretos ou indiretos sobre as 

populações (saúde, condições e qualidade de vida), devido a perturbações como o ruído, a 

emissão de poeiras, o impacte visual e outros, nas imediações da exploração. 

Numa avaliação mais global, no que se refere ao presente Projeto não se prevê, pelas 

características da sua atividade e pelas características da sua localização (populacional e de 

ocupação do território da envolvente), que venha a gerar impactes relevantes na saúde 

humana. Contudo, esses impactes potenciais do Projeto, serão avaliados de forma integrada 

com outros fatores, como a vulnerabilidade do projeto as alterações climáticas, os impactes 

no clima (regime de ventos, precipitação e temperatura), nos recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos), na qualidade do ar, no ruído e, indiretamente, na paisagem e na forma como 

este aspeto se pode também relacionar com a utilização dos tempos livres, aos estilos de vida 

e à saúde. 
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Os efeitos resultantes de algumas ações e atividades passiveis de surtir impactes na saúde 

humana, durante a fase de exploração do projeto, podem ser sumariados em: 

- Emissão de poeiras resultantes das operações de desmonte e circulação de viaturas; 

- Geração de ruído, resultante essencialmente da movimentação das frentes de desmonte 

e o aumento de máquinas e equipamentos em utilização. O ruído pode interagir com 

outros perigos no local de trabalho e consequentemente aumentar os riscos para os 

trabalhadores, como por exemplo, aumentar o risco de acidentes ao impedir que sinais de 

aviso sejam ouvidos. Para além disso, o ruído vem sendo reconhecido como um agente 

nocivo à saúde devido ao facto de provocar trauma auditivo e alterações fisiológicas extra-

auditivas; 

- Deslizamento de terrenos e taludes decorrentes de escavações e movimentação de terras. 

Este risco pode levar a emissão de poeiras e aumento de ruído; 

- Acidentes rodoviários na entrada do acesso à área do projeto-Os acidentes rodoviários 

têm causas múltiplas e vários fatores contribuem para a sua ocorrência. No entanto, 

estudos realizados em diversos países demonstram que a principal causa de acidente são 

as falhas humanas, seguindo-se as deficiências nas rodovias e deficiências nos veículos; 

- A contaminação dos recursos hídricos por infiltração ou escoamento das águas pluviais. 

Existem ações e atividades que podem resultar em acidentes, tais como derrames e fuga 

de produtos (lubrificantes e combustíveis). Essas ocorrências podem dar origem à 

contaminação dos solos e eventualmente das águas (superficiais e subterrâneas) assim 

como emissões atmosféricas.  

Na Tabela 136 estão descritas, para as fases do projeto, de forma sintetizada, as ações, 

ocorrências e riscos potenciais, e os impactes potenciais associados quer aos fatores 

ambientais quer à saúde humana.  
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Tabela 136 – Identificação e caracterização de ações durante a fase de exploração e desativação que possam ser potencialmente geradoras de situações de risco e de 

impactes associados à saúde humana. 

Atividade / Descrição Risco associado e ocorrências Impactes potenciais 

Associados a 
outros fatores 

ambientais 

Na Saúde Humana 

Fase de exploração 

Desmatação e decapagem / Aterros 
e escavações: 
Alteração da morfologia do terreno; 
Modificação da rede de drenagem 
superficial. 

Microinstabilidade geológica 
local; Deslizamento de terrenos e 
taludes (terras de cobertura dos 
taludes). 

Produção de 
poeiras e emissões 
gasosas e ruído; 
Assoreamento das 
linhas de água e 
inundações em 
caso de 
pluviosidade 
extrema e 
concentrada no 
tempo. 

Problemas respiratórios e stress; 
Degradação da qualidade de vida, ruído, com incremento da morbilidade; 
Risco de acidentes com pessoas e bens, associados a inundações. 

Desmonte e remoção de inertes / 
Extração dos inertes por ação de 
escavadoras: Escavações, alteração 
da morfologia do terreno; Alteração 
da rede de drenagem. 

Em condições de elevada 
pluviosidade, ocorrência de 
subida de níveis de água em 
zonas de trabalhos e espaços 
adjacentes; Depósito inadvertido 
de terras, partículas ou poeira 
nas linhas de escorrência dos 
sistemas de drenagem. 

Degradação 
localizada da 
qualidade do ar e 
emissões gasosas, 
poeiras, ruído e 
vibrações; 
Assoreamento das 
linhas de água e 
inundações em 
caso de 
pluviosidade 
extrema e 

Problemas respiratórios associados à qualidade do ar; 
Degradação da qualidade de vida, stress associado ao ruído, incremento da 
morbilidade; 
Risco de acidentes com pessoas e bens, associados a inundações. 
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Atividade / Descrição Risco associado e ocorrências Impactes potenciais 

Associados a 
outros fatores 

ambientais 

Na Saúde Humana 

concentrada no 
tempo. 

Desmonte e remoção de inertes / 
Extração dos inertes por ação de 
escavadoras (Escavações, alteração 
da morfologia do terreno) e por 
ação de explosivos 

Riscos de explosões, 
queimaduras, projeções de 
materiais, intoxicação por 
ingestão, inalação ou contacto, 
quedas, entalamento e 
esmagamento, soterramento, 
exposição ao ruído e vibrações. 

Degradação 
localizada da 
qualidade do ar e 
emissões gasosas, 
poeiras, ruído e 
vibrações 

Risco de acidentes com pessoas e bens, associados no processo operacional. 
Degradação da qualidade de vida, stress associado ao ruído, incremento da 
morbilidade; 

Transporte interno / Transporte de 
inertes dentro da área do projeto: 
Movimento de máquinas, viaturas, 
equipamentos e pessoas. 
 

No processo de cargas e 
descargas, podem ocorrer fugas 
ou derrame de substâncias 
poluentes; Acidentes ou 
incidentes com máquinas e 
viaturas, fuga ou derrames 
localizados de substâncias 
contaminantes (combustível, 
óleos minerais, etc.); Sinalização 
inadequada ou insuficiente nas 
vias de circulação internas; Falta 
ou manutenção insuficiente das 
máquinas e viaturas. 

Degradação 
localizada da 
qualidade do ar, 
emissões de 
poeiras e ruído; 
Contaminação da 
área do projeto, do 
solo adjacente, das 
linhas de água e 
aquífero. 
 

Problemas respiratórios associados à qualidade do ar e stress associado ao ruído; 
Problemas de toxicidade associados aos fenómenos de contaminação de solos e 
recursos hídricos. 

Transporte externo / Transporte do 
produto final para o exterior do 
espaço de exploração da Mina / 
Transporte para os clientes. 

Perturbação da circulação 
rodoviária; Acidentes rodoviários 
nas vias de acesso; Acessos à 
exploração inadequadamente 
sinalizados e ligeiro acréscimo de 

Produção de 
poeiras, emissões 
gasosas de GEEs e 
ruído; 
Contaminação da 

Problemas respiratórios associados à qualidade do ar e stress associado ao ruído; 
Problemas de toxicidade associados aos fenómenos de contaminação de solos e 
recursos hídricos; 
Acidentes de viação e todas as consequências que daí advêm em termos de 
saúde. 
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Atividade / Descrição Risco associado e ocorrências Impactes potenciais 

Associados a 
outros fatores 

ambientais 

Na Saúde Humana 

tráfego; falta ou manutenção 
insuficiente das viaturas. 

área da mina, 
linhas de água e 
aquífero, 
associadas a 
incidentes com 
derrames e/ou a 
acidentes com 
viaturas. 

Transporte interno de combustível 
diesel desde o posto de 
abastecimento até aos postos de 
trabalho. 

Mau manuseamento do 
combustível; Transbordo do 
depósito móvel; Possíbilidade de 
ocorrência de incêndio. 

Contaminação de 
solos; Morte da 
fauna local; 
Toxicidade para os 
organismos 
aquáticos com 
efeitos 
duradouros. 

Problemas associados a cancro e irritações cutâneas, 
Problemas de toxicidade associados aos fenómenos de contaminação do solo e 
recursos hídricos;  
Líquido e vapor inflamáveis e a exposição prolongada ou repetida ao diesel pode 
afetar os órgãos tais como o fígado ou a medula óssea. 

Recolha e transporte do material 
florestal do exterior para a central 
de biomassa no interior dos 
Complexos de Anexos Mineiros.  

A nível regional pode-se verificar 
um acréscimo de tráfego 
rodoviário de automóveis de 
maiores dimensões levando a 
uma perturbação da circulação 
rodoviária; Aumento de 
acidentes rodoviários, Geração 
de ruído pela circulação; 
Desgastes dos pavimentos de 
circulação; e, Diminuição dos 
recursos florestais.  

Geração de ruído e 
poeiras pelo corte 
de matéria 
florestal e 
circulação 
rodoviária que 
levará ao aumento 
das emissões 
gasosas de GEEs. 
Diminuição da 

Problemas respiratórios associados à qualidade à qualidade do ar e presença de 
poeiras associados aos camiões de transporte do material florestal; 
Aumento de tráfego na região de Montalegre e possibilidade de mais ocorrência 
de acidentes nesta área. 
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Atividade / Descrição Risco associado e ocorrências Impactes potenciais 

Associados a 
outros fatores 

ambientais 

Na Saúde Humana 

qualidade da 
paisagem florestal. 

Manuseamento de reagentes 
perigosos (HF,  Clariant Flotigam 
4343, etc..) 

Fuga ou derrame de substâncias 
perigosas. 

Contaminação de 
solos; 
Possibilidade de 
toxicidade/morte 
da fauna/flora 
local aquando 
ocorrência 
derrame. 

O manuseamento desprotocolado destes reagentes pode provocar: 

• intoxicações; 

• doenças dermatológicas; 

•  queimaduras; 

•  Cancros; 

• Problemas de respiração. 

Fase de desativação 

Encerramento das atividades 
produtivas / Desmantelamento de 
equipamentos, separação dos 
resíduos consequentes dessa ação e 
encaminhamento desses resíduos 
para operadores de gestão 
licenciados. Incremento de tráfego 
rodoviário nas vias de acesso à área. 

Fuga ou derrame de substâncias 
contaminantes (combustível, 
óleos minerais, etc.); Resíduos 
não controlados que possam ser 
“afastados” do local por ação de 
ventos extremos ou da 
pluviosidade; Depósito 
inadvertido de terras/partículas 
de poeira nas linhas de 
escorrência; Acidentes 
rodoviários nas vias de acesso. 

Contaminação 
com matérias ou 
resíduos 
produzidos 
durante os 
trabalhos de 
desmantelamento, 
no solo adjacente, 
nas linhas de água 
ou nos aquíferos; 
Assoreamento das 
linhas de água. 

Degradação da qualidade de vida e stress associado ao ruído; 
Problemas de toxicidade associados aos fenómenos de contaminação de solos e 
recursos hídricos; 
Risco de acidentes com pessoas e bens, associados a inundações; 
Acidentes de viação e todas as consequências que podem advir dos mesmos. 

Implementação do PARP / Alteração 
ou adaptação da rede de drenagem 
superficial, junto às zonas de 
extração desativadas, para a nova 

Depósito inadvertido de 
terras/partículas de poeira nas 
linhas de escorrência. 
 

Assoreamento das 
linhas de água. 
 

Risco de acidentes com pessoas e bens, associados a inundações. 
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Atividade / Descrição Risco associado e ocorrências Impactes potenciais 

Associados a 
outros fatores 

ambientais 

Na Saúde Humana 

realidade, consequente dos 
trabalhos de recuperação 
paisagística. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 512 

O projeto poderá também ser afetado por fenómenos naturais, potencialmente destruidores, 

como sismos, furacões ou tornados, inundações, secas e incêndios florestais, especialmente 

aqueles que se enquadram num contexto das Alterações Climáticas, onde a ocorrência de 

fenómenos meteorológicos extremos é cada vez mais frequente e intensa. 

Considerando que a Tabela 136 refere e sintetiza potenciais impactes, resultantes de ações, 

situações de risco ou de ocorrências que possam dar origem a incidentes e acidentes, os 

impactes nela descritos e relacionados com a saúde humana, são essencialmente impactes 

negativos. Contudo, a probabilidade desses impactes ocorrerem, a sua duração, intensidade e 

magnitude, são difíceis de prever. Os impactes possíveis na saúde humana relacionam-se 

diretamente com as atividades inerentes ao Projeto, os riscos potenciais e as características dos 

impactes ambientais no ciclo de produção do projeto “Romano”. As atividades diretamente 

implicadas em possíveis impactes na Saúde humana são a Desmatação e decapagem, o 

Desmonte e extração, a Construção de instalações, o Transporte interno e externo e a 

recuperação paisagística. 

Mas, tal como referido ao longo do presente estudo, os recetores sensíveis localizam-se a uma 

distância significativa da área do projeto. De acordo com a avaliação efetuada concluiu-se que 

o risco para a saúde humana das populações envolventes é reduzido pois, em situação de 

laboração normal as emissões de poluentes atmosféricos, de ruído e de vibrações são reduzidas, 

tendo em consideração a distância aos recetores sensíveis e as metodologias adotadas de 

acordo com as melhores técnicas disponíveis, dando origem a impactes pouco significativos.  
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Tabela 137– Síntese da avaliação de impactes sobre o fator ambiental saúde humana. 

Impactes Natureza Significância Abrangência Duração 
Probabilidade 
de ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimização/ 
Potenciação 

Fase de preparação e exploração 

Problemas 
respiratórios 
(emissões gasosas e 
poeiras; degradação 
da qualidade do ar) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Degradação da 
qualidade de vida, 
stress, incremento da 
morbilidade (ruído, 
poeiras, movimento 
de viaturas) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Certo Direta Minimizável 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(associados ao riscos 
operacionais durante 
a fase de exploração) 

Negativo Significativo Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(associados a 
alterações nos 
recursos hídricos – 
inundações) 

Negativo Significativo Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(associados a 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos) 

Negativo Significativo Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Recolha e transporte 
do material florestal  

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local/Regional Temporário Certo Direta Minimizável 

Problemas de 
toxicidade 
(contaminação de 
recursos hídricos) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Manuseamento de 
combustíveis a diesel 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Incerto Direto Minimizável 

Acidentes de viação e 
todas as 
consequências que 
daí advêm em termos 
de saúde 

Negativo Significativo Local/ regional Temporário Incerto Direta Minimizável 

Fase de desativação 

Degradação da 
qualidade de vida, 
stress, incremento da 
morbilidade (ruído, 
poeiras, movimento 
de viaturas) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Certo Direta Minimizável 
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Impactes Natureza Significância Abrangência Duração 
Probabilidade 
de ocorrência 

Tipo de 
incidência 

Minimização/ 
Potenciação 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(associados a 
alterações nos 
recursos hídricos – 
inundações) 

Negativo Significativo Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(emissões gasosas e 
poeiras, degradação 
da qualidade do ar) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Risco de acidentes 
com pessoas e bens 
(associados ao riscos 
operacionais durante 
a fase de desativação) 

Negativo Significativo Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Acidentes de viação e 
todas as 
consequências que 
daí advêm em termos 
de saúde 

Negativo Significativo Local/ regional Temporário Incerto Direta Minimizável 

Problemas de 
toxicidade 
(contaminação de 
recursos hídricos) 

Negativo 
Pouco 
significativo 

Local Temporário Incerto Direta Minimizável 

Fase de recuperação paisagística 

Melhoria da 
Qualidade de Vida, 
Redução de Stress e 
Saúde Mental 
(associados à 
implementação do 
PARP) 

Positivo Significativo Local Permanente Certo Direta - 

 

7.2.13 Impactes cumulativos 

Na área de Concessão e sua envolvente próxima não existem outros projetos relevantes que 

pela sua dimensão, tipologia ou localização induzam impactes cumulativos com os expectáveis 

de ocorrer com a implementação deste projeto ou que de certa forma pudessem tornar 

incompatível a implementação da Concessão Romano. 

Como descrito anteriormente, embora estejam previstos impactes negativos sobre o ambiente, 

decorrentes da Concessão Romano, verifica-se que na sua maioria estes não são significativos e 

são passíveis de serem minimizados, desde que sejam adotadas todas as técnicas e 

equipamentos descritos no projeto, que os Planos de Lavra; Higiene, Saúde e Segurança no 
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Trabalho e Gestão de Resíduos e Plano de Recuperação Paisagística sejam implementados e 

rigorosamente cumpridos e que se proceda à Gestão Ambiental das Obras e a um constante 

acompanhamento da Qualidade Ambiental e Monitorização do sucesso das medidas de 

mitigação implementadas, durante todo o tempo de vida do Projeto. 

Por outro lado, as mais valias sociais que resultam do projeto são significativas para a região. 

Estando o projeto direcionado para a indústria extrativa e transformadora de lítio, recurso com 

uma crescente procura para a indústria de baterias, entre outras, são previsíveis impactes 

positivos muito significativos na dinamização económica e social da região e mesmo do país e 

na criação de sinergias entre empresas, meio académico /científico e prestadores de bens e 

serviços. 

As medidas de mitigação a implementar e o compromisso assumido pela Lusorecursos no 

tratamento do passivo ambiental, deixado por anteriores explorações mineiras na área da 

Concessão, contribuirão também para minimizar os impactes decorrentes desses anteriores 

projetos desenvolvidos na área. 

A reflorestação da área, gestão ativa de biótopos e recuperação das áreas degradadas, assim 

como a implementação de lagoas na área de concessão terão também um importante papel na 

reversão da degradação verificada em algumas áreas da concessão resultantes de incêndios 

florestais e de ausência de medidas de gestão florestal concretas que potenciem a 

biodiversidade da área. Estas medidas, a par da compartimentação da área (estradões de acesso 

interno, cortina arbórea, acessos externos, etc.) poderá também ser um importante contributo 

para a prevenção de incêndios florestais. 

No entanto, as alterações climáticas e fenómenos ambientais anómalos poderão contribuir para 

agravar os impactes previstos, nomeadamente os associados aos Recursos hídricos, Clima, 

Qualidade do Ar e População e Saúde Humana. 

7.2.14 Impactes transfronteiriços 

A partilha de recursos transfronteiriços foi quase desde sempre um assunto político eminente, 

uma vez que toca nos problemas de relacionamento entre estados soberanos e possui 

dimensões que apelam a questões de segurança e geoestratégia.  

O presente projeto localiza-se a cerca de 46 km de Espanha e partilha com este a Bacia 

Hidrográfica do Douro e a Serra do Gerês-Xurés. 
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A Convenção de Espoo, realizada em 1991, contou com a presença de Portugal e Espanha 

assinando o “Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do 

Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos 

com efeitos transfronteiriços”. Este estabelece a obrigação da realização da avaliação do 

impacte ambiental em determinadas atividades numa fase inicial de planeamento assim como 

a obrigação de notificação e consulta relativamente a todos os projetos que são suscetíveis de 

ter um impacto ambiental transfronteiriço significativo entre os Estados envolventes. 

Indo de encontro à Convenção de Espoo e após uma análise detalhada aos impactes que 

caracterizam o estudo, não se perspetiva que o projeto incorra em impactes transfronteiriços 

negativos, dadas as características e dimensões do projeto.  

Relativamente aos impactos suscetíveis de afetar a paisagem, assim como a fauna e flora 

associadas, estes possuem maioritariamente uma abrangência local, excetuando a alteração da 

estrutura dos biótopos e diversidade de flora, destruição física de biótopos e flora, perda de 

habitats para a fauna e a possível redução do risco de incêndios, impactos estes com uma 

abrangência regional. Estes decorrem da necessidade de abastecimento da central de biomassa, 

que, dadas as características da mesma, não é expectável que afete áreas transfronteiriças.  

No que diz respeito ao clima e alterações climáticas, estão associadas ao projeto de exploração 

emissões de gases de efeito de estufa que possuem por defeito uma abrangência global. Este 

impacto é, no entanto, temporário devido às várias estratégias e políticas de mitigação da 

Lusorecursos, quer a partir das melhores tecnologias disponíveis para a reduções de emissões 

atmosféricas, quer a partir da aplicação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, no 

qual está previsto a captura de CO2. 

Como já foi mencionado, o projeto em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, 

sendo esta partilhada com Espanha. É expectável que ocorra uma alteração da escorrência 

natural das águas superficiais e da capacidade de infiltração do solo decorrente das várias 

atividades associadas ao projeto. No entanto, dada a localização do projeto relativamente à rede 

hidrográfica, não estão previstos impactos transfronteiriços significativos. 

No que concerne aos impactos afetos à geologia e geomorfologia, solo e uso do solo, qualidade 

do ar, ambiente sonoro e população e saúde humana, estes são exclusivamente locais, pelo que, 

dada a localização do projeto, não estão previstos impactos transfronteiriços associados a estes 
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setores. Por outro lado, são previsíveis os seguintes impactes transfronteiriços positivos, 

embora não se considere que em termos transfronteiriços sejam significativos: 

• Aumento de emprego; 

• Incremento do tráfego rodoviário e ferroviário; 

• Possibilidade de estabelecimento de parcerias com empresas espanholas; 

• Atração da comunidade científica e curiosos tendo em conta as particularidades do 

projeto que se revela único na península Ibérica. 

8 HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Uma Política de segurança, higiene, saúde e bem-estar de uma Organização, consiste numa 

Declaração expressa de um conjunto de princípios objetivos, coerentes e articulados que esta 

prossegue, comunicada a todos os trabalhadores, colaboradores, fornecedores e clientes, e que 

serve de referência à ação de todos os responsáveis, de todos os níveis, com vista à promoção 

de condições de trabalho seguras, saudáveis e motivadoras. O Plano de Higiene e Segurança 

proposto encontra-se no Volume IV do Presente EIA. 

A Lusorecursos está determinada no rigoroso cumprimento de toda a Regulamentação 

Portuguesa e Comunitária sobre Higiene e Segurança ocupacional e Proteção do Ambiente. 

Neste sentido, com o envolvimento e empenho da Administração são por esta estabelecidos os 

seguintes objetivos à gestão: 

• “Proporcionar um ambiente de trabalho onde a Higiene e Segurança ocupacional dos 

empregados tenha precedência em relação aos demais objetivos da Empresa; 

• Aplicar sempre os melhores padrões para minimizar o impacto das operações mineiras 

no Ambiente e comunidades; 

• Aperfeiçoar e adequar as normas de Higiene e Segurança ocupacional e controlo 

Ambiental e treinar o pessoal nestes procedimentos; 

• Controlar a adesão a estas normas e procedimentos quer com meios internos quer com 

meios externos”. 

8.1  Riscos associados ao trabalho numa mina 

O risco pode ser interpretado em contexto laboral como a combinação da probabilidade de 

ocorrência de um acontecimento perigoso / exposição a um fator de risco com a gravidade das 

consequências que deste advêm como a lesão ou doença (BS OHSAS 18001:2007). 
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A exposição ao risco é quantificada pelo nível médio de exposição (Leq) e pode medir valores de 

concentração média a 8 horas para um dado contaminante ou, o nível de exposição pessoal 

diária ao ruído.  

O risco pode ainda ser quantificado quanto à sua gravidade por 0 e 1 em que: 

 R – Risco (0 a 1 ou outra escala que resulta das que forem adotadas para P e S); 

 P – Probabilidade (0 a 1 ou outra escala); 

 S – Gravidade (0 a 1 ou outra escala). 

O plano de Higiene e Segurança, detalhado no Plano de Lavra anexo a este EIA, aborda os 

Agentes Físicos compostos pelos riscos mecânicos, riscos térmicos, riscos elétricos, radiações 

ionizantes e não ionizantes, iluminação e ruído e, pelos Riscos Físicos, Químicos, Biológicos e 

Ergonómicos, que se descriminam a seguir, assim como as suas medidas de prevenção. 

 

8.1.1 Agentes Físicos: 

 - Riscos Mecânicos 

Os riscos mecânicos são caracterizados pelos seguintes riscos: 

Risco de incêndio 

- Causas: 

• Calor devido ao atrito; 

• Chispas produzidas pelo atrito, fricção ou choque; 

• Calor devido à compressão de gases. 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de incêndio 

• Colocar extintores fixos, de pó químico, em locais de fácil acesso e devidamente 

sinalizados; 

• Junto de equipamentos elétricos devem ser colocados extintores de CO2, fixos e 

devidamente identificados; 

• Os equipamentos devem estar equipados com meios de extinção adequados à sua 

dimensão; 

• A rede de incêndios deve estar devidamente sinalizada e em condições de utilização; 

• As zonas de abastecimento de veículos devem estar equipadas com extintores, baldes 

de areia e sinalização adequada; 
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• As zonas de armazenagem de produtos inflamáveis devem estar devidamente 

identificadas. 

 

Risco de explosão 

A explosão é um fenómeno que se caracteriza pela rápida subida da pressão. Quando é originada 

por uma reação de combustão aparece geralmente associada à existência de uma pré-mistura 

gasosa ou de poeiras no ar. 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de explosão 

• Todos os produtos suscetíveis de provocar explosão devem ser transportados, 

armazenados e manuseados em conformidade com a legislação em vigor e os 

procedimentos internos; 

• O manuseamento de explosivos e gases só pode ser realizado por pessoal devidamente 

habilitado para o efeito. 

• Qualquer trabalho, a realizar na proximidade destes produtos só pode ser efetuado 

mediante autorização. 

 

Risco de queda 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de queda em altura 

• As plataformas de trabalho devem ser equipadas com guardas corpos periféricos 

compostos por um elemento horizontal colocado a 0.90 m, um subelemento a 0.45 m e 

rodapé a 0.15m de altura; 

• As escadas fixas devem cumprir os requisitos descritos na legislação para o efeito; 

• Taludes, escadas, varandins/passadiços e demais locais que ofereçam risco de queda em 

altura devem ser equipados com guarda corpos/corrimão compostos por dois 

elementos horizontais colocados a 0.90 e 0.45 m; 

• Os poços e chaminés, no interior da mina, devem estar protegidos com barreiras de 

proteção e com sinalização adequada. 

 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de queda ao nível 

• Manter o local de trabalho e as zonas de passagem desimpedidas de todos os obstáculos 

que possam dificultar a circulação; 

• Frentes de trabalho e áreas de circulação com iluminação adequada; 
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• Os pavimentos dos locais de trabalho devem ser fixos, estáveis, antiderrapantes, sem 

inclinações perigosas, saliências ou cavidades. Devem permitir a limpeza fácil da sua 

superfície. 

 

Vibrações 

A sensibilidade do corpo humano às vibrações depende da frequência. A resposta depende da 

sua postura (de pé, sentado ou deitado) e do ponto de aplicação das forças vibratórias. Os 

efeitos das vibrações sobre a saúde e segurança dos trabalhadores resultam em perturbações 

musculoesqueléticas, neurológicas e vasculares, além de outras patologias. 

No projeto em estudo, as vibrações podem ser transmitidas a todo o corpo humano (baixas e 

médias frequências): 

• Produzem efeitos principalmente ao nível da coluna vertebral, implicando por exemplo, 

o aparecimento de hérnias; 

• Podem ainda provocar problemas nos sistemas, digestivo e cardiovascular, perturbação 

da visão e inibição de reflexos. 

Ou serem transmitidas ao sistema mão-braço (altas frequências): 

• A exposição prolongada a este tipo de vibrações pode originar problemas nos vasos 

sanguíneos e nas articulações; 

• Em algumas situações a diminuição da circulação sanguínea provoca a perda da 

sensibilidade nas mãos e sobretudo nos dedos; 

• Doença de Raynaud, também conhecida por doença dos dedos brancos ou mortos. 

O Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro, estabelece os valores-limite de exposição (VLE) 

sendo 5 m/s2 para o sistema mão-braço e 1,15 m/s2  para corpo inteiro e, os valores de ação de 

exposição com os valores de 2,5 m/s2 para o sistema mão-braço e 0,5 m/s2 para o corpo inteiro. 

- Medidas de prevenção e controlo do risco às vibrações 

Quando os valores de ação de exposição são ultrapassados, a LRPL aplica, sempre que possível, 

um programa de medidas de controlo (técnicas e organizacionais) que tem em consideração, 

nomeadamente, os seguintes aspetos: 

• Adoção de métodos de trabalho alternativos que permitam reduzir a exposição a 

vibrações; 

• Escolha de equipamentos de trabalho adequados, ergonomicamente bem concebidos e 

que produzam o mínimo de vibração possível; 
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• Instalação de equipamentos auxiliares que reduzam o risco de lesões provocadas pelas 

vibrações, nomeadamente assentos ou punhos que reduzam as vibrações transmitidas 

ao corpo inteiro ou ao sistema mão-braço, respetivamente; 

• Programas adequados de manutenção do equipamento de trabalho, do local de 

trabalho e das instalações neste existente; 

• Conceção, disposição e organização dos locais e postos de trabalho; 

• Informação e formação adequada dos trabalhadores para a utilização correta e segura 

do equipamento com o objetivo de reduzir ao mínimo a sua exposição a vibrações; 

• Limitação da duração e da intensidade da exposição; 

• Horários de trabalho adequados, incluindo períodos de descanso apropriados; 

• Fornecimento aos trabalhadores expostos de vestuário apropriado para a proteção 

contra o frio e a humidade. 

A LRPL assegurará a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em relação aos quais o 

resultado da avaliação revele a existência de risco, com vista à prevenção e diagnóstico precoce 

de qualquer afetação relacionada com a exposição a vibrações mecânicas. 

 

Risco de atropelamento 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de atropelamento 

• Respeitar o limite de velocidade; 

• As vias de circulação de pessoas e veículos, sempre que possível, deverão ser separadas 

fisicamente; 

• Obrigatoriedade de uso de fatos com faixas refletoras a todas as pessoas que circulem 

no Couto Mineiro; 

• No caso de execução de trabalhos próximos de zonas de circulação de viaturas, sinalizar 

e delimitar o espaço com barreiras físicas. 

 

Risco de soterramento 

- Medidas de prevenção e controlo do risco de soterramento 

• Apenas os trabalhadores necessários para a execução do trabalho devem permanecer 

na frente de trabalho; 

• Em abertura de valas de profundidade superior a 1.20 m, sempre que não seja possível 

proceder à execução de talude, deve proceder-se à sua entivação; 
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• Manter ao longo dos bordos da escavação uma faixa de 1.20 m livre de terras removidas, 

materiais ou veículos.  

 

Ventilação 

A ventilação de um local interior consiste no fornecimento de ar e extração do mesmo de forma 

a permitir a substituição do ar desse ambiente interior por ar exterior, reduzindo assim as 

concentrações dos contaminantes que possam estar presentes, reduzindo assim o risco de 

doenças respiratórias relacionadas. Pode também ser utilizada para controlar ambientes 

térmicos extremos nos locais de trabalho. Os sistemas de ventilação e ar condicionado (Heating, 

Ventilating and Air conditioning – HVAC) são utilizados para manter o conforto térmico. 

- Avaliação e medidas de prevenção e controlo relativas à ventilação 

No interior da mina, temos dois tipos de ventilação, a ventilação natural e a ventilação artificial. 

Tomando como referência normativa o Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, que altera o 

Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas minas e pedreiras, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de janeiro, a seguir expõem-se algumas medidas importantes 

referentes à ventilação no interior da mina: 

• Na execução de trabalhos subterrâneos, sendo necessária a instalação de um sistema 

de ventilação artificial, este deve assegurar um caudal de ar fresco de, pelo menos, 50 

l/trabalhador presente no turno mais numeroso. A velocidade do ar nos locais em que 

os trabalhadores executem trabalhos subterrâneos não deve ultrapassar 8 m/s nem ser 

inferior a 0,2 m/s; 

• No caso de se utilizarem explosivos na abertura de uma galeria, o caudal mínimo de ar 

fresco deve ser de 200 l/s na zona mais larga da galeria, e depois de cada tiro devem 

aspirar-se as partículas em suspensão, o mais próximo possível da frente de trabalho; 

• Nas galerias ou nos poços onde se utilizem motores de combustão interna, a quantidade 

mínima de ar a introduzir (50 l/trabalhador) deve ser aumentada pelo menos de 35 l/s 

por cavalo-vapor instalado, garantindo sempre que o teor volumétrico de oxigénio na 

atmosfera não seja inferior a 19,5%; 

• A renovação de ar nos locais de trabalho deve fazer-se de modo que o oxigénio não seja 

inferior a 19% e não se verifique a presença de gases nocivos em quantidades perigosas; 

• Toda a corrente de ar excessivamente viciada por contaminação de gases nocivos deve, 

sempre que tecnicamente praticável ser conduzida à superfície pelo caminho mais 

curto, afastando-a cuidadosamente das vias frequentadas; 
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• A renovação por simples difusão deve ser evitada, sendo apenas tolerada se não for 

encontrada outra solução, em fundos de saco, até ao máximo de 6 m, desde que não 

haja perigo de emanação, acumulação de gases nocivos ou forte concentração de 

poeiras; 

• Nos desmontes a ventilação deve percorrer todos os locais de trabalho; 

• Numa frente em fundo de saco o rebentamento de fogo só é permitido quando for 

possível restabelecer, ato contínuo, a sua ventilação; 

• Quando a ventilação principal não atingir de maneira eficaz uma frente, deve utilizar-se 

uma ventilação secundária. 

 

 -Riscos Térmicos 

O ambiente térmico é responsável por causar homeotermia nos trabalhadores que se 

caracteriza por falta de funcionamento ótimo das principais funções do organismo em particular 

do sistema nervoso central. 

A regulação do ambiente térmico nos locais de trabalho torna-se assim vital em termos de saúde 

e conforto ao organismo humano de forma a que as condições da humidade, temperatura e 

velocidade do ar interfiram o mínimo possível no desempenho profissional dos trabalhadores.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, que altera o Regulamento Geral de Segurança 

e Higiene no Trabalho nas minas e Pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de 

janeiro, o trabalho nos locais onde a temperatura nos termómetros seco e húmido seja 

respetivamente, superior a 35⁰C e 30⁰C.  

Quando a temperatura nos termómetros seco e húmido ultrapassar, respetivamente, 31⁰C e 

26⁰C, o período de trabalho diário deve ser reduzido a seis horas, só se restabelecendo a duração 

normal depois de aqueles limites não serem ultrapassados em dois dias consecutivos. Estes 

valores podem ser ultrapassados desde que não seja superior a 28⁰C a temperatura efetiva. 

Nos locais onde se possam verificar temperaturas demasiado baixas deve: 

• Ser montado um sistema de aquecimento não poluente; 

• Ser fornecido aos trabalhadores vestuário apropriado e em quantidade suficiente. 
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-Riscos Elétricos 

A passagem de corrente elétrica no corpo humano produz uma ação direta sobre os vasos 

sanguíneos e as células nervosas, podendo dar origem a alterações permanentes no sistema 

cardiovascular, no sistema nervoso central e na atividade cerebral podendo ainda causar danos 

nos aparelhos auditivos e visual. Os efeitos mais importantes e que definem os limites da 

perigosidade caracterizam-se pelas queimaduras, tetanização, paragens respiratórias e 

fibrilação ventricular. 

- Medidas de prevenção: 

• Dotar os quadros elétricos de diferenciais e de corte geral; 

• Cabos, tomadas e fichas em bom estado; 

Na execução de trabalhos em altura, na proximidade de linhas de alta tensão, manter a distância 

de segurança recomendada. 

Para efetuar a consignação e garantir a segurança no local de trabalho em trabalhos fora de 

tensão:  

1. Separar completamente (isolar a instalação de todas as possíveis fontes de tensão); 

2. Bloquear (proteger contra a religação) na posição de abertura todos os órgãos de corte 

ou seccionamento, ou adotar medidas preventivas quando tal não seja exequível; 

3. Verificar a ausência de tensão, depois de previamente identificada no local de trabalho 

a instalação colocada fora de tensão; 

4. Ligar à terra e em curto-circuito; 

5. Proteger contra as peças em tensão adjacentes e delimitar a zona de trabalho. 

 

- Medidas de proteção em caso de acidente de trabalho: 

Aquando a ocorrência de uma eletrização e antes da chegada dos meios de socorro deverão ser 

prestados alguns cuidados essenciais de forma a aumentar a probabilidade de sobrevivência da 

vítima que passa por: 

• Antes de efetuar qualquer gesto para a reanimação do acidentado, verificar que este 

não está em contacto com uma peça em tensão, ou suscetível de ficar em tensão, por 

exemplo no caso de uma religação da energia elétrica. Caso contrário deve primeiro 

proceder ao afastamento da vítima. 

Para afastar a vítima da peça em tensão: 

• Cortar imediatamente a corrente se existir um aparelho de corte no local do acidente; 
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• Caso não exista aparelho de corte no local e se a instalação for de BT, provocar um curto-

circuito a fim de obter os mesmos resultados, tendo o cuidado de se colocar fora do 

alcance dos efeitos do curto-circuito. Se não for possível cortar a corrente, a pessoa que 

vai afastar o acidentado deverá: 

• Proteger-se utilizando materiais isolantes adequados ao nível da tensão – luvas, varas, 

tapetes, estrados, etc. – secos; 

• Tomar cuidado para não se colocar em contacto direto, ou por intermédio de objetos 

condutores, com uma peça em tensão. 

Se o acidente ocorreu em cima de um apoio, e a vítima se manteve em contacto com peças em 

tensão, afastá-la: 

• Ou mantendo a distância de segurança, utilizando uma vara isolante para a afastar; 

• Ou ao contacto, depois de ter procedido ao corte da corrente e à ligação à terra e em 

curto-circuito. 

Se a vítima ficou inconsciente, aplicar-lhe os primeiros cuidados de emergência ainda no apoio, 

caso seja possível. 

Se a vítima ficou consciente, descê-la no mais curto espaço de tempo, utilizando um dispositivo 

descensor e a corda linha de vida. 

Se a vítima ficou presa nas peças em tensão, mas não está presa pelo sistema anti-queda ou 

pelo cinto de trabalho, antes de cortar a corrente (se não tiver havido disparo da linha) prevenir, 

na medida do possível, a queda da vítima. 

 

-Radiações 

Radiações Ionizantes 

As radiações ionizantes podem ser constituídas por radiações eletromagnéticas ou fotões (raios 

gama e raios X), ou por radiações corpusculares ou partículas (raios alfa e raios beta) e que são 

capazes de provocar, direta ou indiretamente, a formação de iões que alteram quimicamente 

os átomos ou moléculas dos tecidos vivos, originando alterações celulares. 

- Medidas de prevenção e controlo das radiações ionizantes 

As atividades que envolvem exposição a radiações ionizantes devem decorrer tendo em 

consideração os seguintes aspetos: 

• Os diferentes tipos de atividades que envolvam exposição deverão ser previamente 

justificados pelos benefícios que acarretam; 
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• Toda a exposição ou contaminação injustificada de pessoas ou do ambiente deverá ser 

evitada ao máximo; 

• Os níveis de exposição deverão ser sempre tão baixos quanto possível em cada 

momento e deverão ser sempre inferiores aos valores-limite legislados ou 

recomendados. 

• Os trabalhadores expostos a radiações ionizantes devem possuir formação, no sentido 

de cumprir as regras e procedimentos de segurança; 

• É importante a vigilância de saúde para os trabalhadores expostos. 

 

 
Radiações Não Ionizantes 

As Radiações Não Ionizantes caracterizam-se pelas radiações Ultravioleta, Visível, 

Infravermelho, Micro-ondas e Ondas de Rádio.  

No que diz respeito à radiação ultravioleta, estas podem produzir:  

• Inflamação dos tecidos do globo ocular; 

• Queimaduras cutâneas; 

• Fotossensibilidade dos tecidos biológicos. 

Quanto à radiação infravermelha, os efeitos no organismo são:  

• Queimaduras da pele; 

• Aumento significativo da pigmentação cutânea; 

• Lesões oculares. 

Os efeitos negativos dos raios laser no organismo humano fazem-se sentir da seguinte forma: 

• Queimaduras da córnea; 

• Lesão grave da retina; 

• Queimaduras da pele, de extensão e profundidade variável. 

- Medidas de prevenção e controlo das radiações não ionizantes 

As medidas a preconizar no sentido de garantir a proteção dos trabalhadores expostos a 

radiações não ionizantes devem contemplar os seguintes aspetos: 

• Delimitação e isolamento da fonte; 

• Redução do período de exposição; 

• Proteção da pele e dos olhos, através da utilização de vestuário adequado e de óculos 

ou viseira com filtro para as frequências relevantes; 

• Dotar os equipamentos de laser de sistemas de ventilação e de exaustão; 
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• Colocação de túneis no dispositivo laser; 

• Suprimir ao máximo as superfícies refletoras; 

• Dotar as instalações de iluminação adequada, de modo a limitar a abertura da pupila do 

olho; 

• Implementar sinalização de segurança; 

• Formação e informação aos trabalhadores; 

• Vigilância de saúde dos trabalhadores expostos. 

 

 

-Iluminação 

A fadiga visual manifesta-se por incomodidades tais como visão turva, dores de cabeça, ou até 

contração dos músculos faciais. Estes fenómenos resultam da qualidade da iluminação que 

idealmente deve ser é fornecida pela luz natural e só caso esta seja deficiente se deve utilizar a 

artificial.  

Na LRPL temos alguns trabalhos à superfície nos quais é usada a luz natural, mas no interior da 

mina todos os trabalhos são realizados com luz artificial. 

- Medidas de prevenção e controlo da iluminação 

No interior da mina apenas é garantida a iluminação artificial em determinadas zonas e pela 

iluminação individual dos trabalhadores pelo que: 

• As lâmpadas individuais devem ser carregadas no final de cada utilização e mantidas em 

bom estado de conservação.  

• Os trabalhadores devem comunicar imediatamente aos seus superiores qualquer 

deficiência de funcionamento ou de fabrico que detetem. 

• A manutenção da rede de iluminação deve ser cuidadosamente planeada, por razões de 

ordem técnica e económica.  

• Deve-se proceder a uma limpeza periódica das luminárias, a fim de que o rendimento 

das mesmas não seja afetado pela acumulação de poeiras.  

• Deve-se realizar a substituição, em grupo, das lâmpadas fluorescentes. O momento 

ideal para a substituição global das mesmas ocorre ao atingirem de 60 % a 75 % da sua vida útil 

provável. 
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• Em galerias com troços mal iluminados onde houver circulação de veículos, todos os 

postos de trabalho devem ser assinalados com luzes visíveis, e os veículos equipados com luz 

branca à frente e vermelha atrás. 

• Uma vez que, os locais de trabalho dentro da mina são iluminados eletricamente, deve 

existir um sistema de iluminação alternativo capaz de assegurar iluminação de emergência 

durante o tempo necessário à evacuação de todos os trabalhadores. 

 

-Ruído 

O ruído pode interagir com outros perigos no local de trabalho e consequentemente aumentar 

os riscos para os trabalhadores, como por exemplo, aumentar o risco de acidentes ao impedir 

que sinais de aviso sejam ouvidos. Para além disso, o ruído vem sendo reconhecido como um 

agente nocivo à saúde devido ao facto de provocar trauma auditivo e alterações fisiológicas 

extra-auditivas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio (aprova alterações no Regulamento 

Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/85, de 15 de janeiro), nos locais de trabalho não podem ser ultrapassados os valores de 85 

dB(A) para o ruído e de 200 Pa para a pressão acústica instantânea não ponderada.  

A Lusorecursos Portugal Lithium (LRPL), aplica estes valores a todo o complexo mineiro incluindo 

a superfície, para além de manter registos através das fichas individuais de todos os 

trabalhadores do complexo industrial (com exceção dos serviços administrativos), como forma 

de reforçar as medidas de prevenção adotadas. 

- Medidas de prevenção e controlo da exposição ao ruído 

Nas atividades, cujos valores dos níveis de ruído ultrapassam os valores de ação, definem-se 

medidas de intervenção e controlo do ruído e seus efeitos, como sejam: 

• Acompanhamento médico; 

• Controlo de ruído; 

• Medidas de redução na fonte, na transmissão e na receção; 

• Utilização de proteções individuais. 

Na LRPL serão utilizados dois tipos de protetores auditivos: 

• Abafadores (em concha) ou «tapa-orelhas», que fazem a cobertura de todo o pavilhão 

auditivo e apresentam uma elevada atenuação nas baixas frequências; 
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• Tampões auriculares de inserção no canal auditivo externo, que apresentam uma boa 

atenuação nas frequências elevadas, mas fraca nas frequências baixas. 

 

 

8.1.2 Riscos Químicos 

A principal referência normativa seguida neste âmbito é o Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de 

fevereiro. O presente diploma consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos 

no trabalho e transpõe para a ordem interna a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de 

dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista de valores limite de exposição profissional 

indicativos para a aplicação da Diretiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 de abril de 1998, e altera 

a Diretiva n.º 2000/39/CE, de 8 de junho de 2000. 

Os valores limite de exposição (VLE) definem-se como a concentração de agentes químicos à 

qual se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, 

sem efeitos adversos para a saúde.  

As exposições aos agentes químicos que são superiores ao VLE-MP (média ponderada) e 

inferiores ao VLE-CD (curta duração) não devem exceder os 15 min e não devem ocorrer mais 

do que 4 vezes por dia. Estas exposições devem ter um espaçamento temporal de 60 min, pelo 

menos. Quando os VLE são ultrapassados os trabalhadores estão sujeitos à "Silicose dos 

Mineiros" que é talvez a doença profissional que ainda nos nossos dias continua a afetar 

milhares de mineiros assim como a neuropatia. 

Numa mina existem gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azoto, 

acido sulfúrico, dióxido de enxofre, amoníaco, monóxido de azoto e metano provenientes dos 

motores de combustão, explosivos e atmosferas potencialmente explosivas.  

 

Também nas fases de concentração e hidrometalurgia de minerais de lítio é necessária a 

utilização de vários produtos químicos, principalmente na forma de reagentes que participam 

na otimização dos processos de flutuação por espumas e na conversão dos concentrados em 

compostos de lítio intermédios e sua purificação. 

As substâncias que serão utilizadas, desde a exploração do recurso até à obtenção do hidróxido 

de lítio mono-hidratado “battery grade” e que podem ser consideradas perigosas encontram-se 

explanadas na Tabela 9. 
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8.1.3 Medidas de prevenção e controlo de agentes químicos 

Deve-se assegurar que os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores resultantes da presença 

no local de trabalho ou de armazenamento de um agente químico perigoso sejam eliminados ou 

reduzidos ao mínimo mediante: 

• A conceção e organização de métodos de trabalho adequados; 

• A utilização de equipamento adequado para trabalhar com agentes químicos; 

• A utilização de processos de manutenção que garantam a segurança e a saúde dos 

trabalhadores; 

• A redução ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou suscetíveis de estar expostos; 

• A redução ao mínimo da duração e do grau de exposição; 

• A adoção de medidas de higienização adequadas; 

• A lavagem das frentes de trabalho na mina; 

• A redução ao mínimo da quantidade de agentes químicos necessários à atividade; 

• A utilização de processos de trabalho adequados que assegurem, nomeadamente, a segurança 

durante o manuseamento, a armazenagem e o transporte de agentes químicos perigosos e 

respetivos resíduos. 

• Utilização de proteções individuais.  

• Manutenção dos despoeiradores existentes; 

• Manutenção dos filtros de ar condicionado das cabines; 

• Vigilância médica; 

• Formação e informação; 

• A armazenagem de produtos químicos deve ser efetuada em local devidamente arrumado e 

em condições de humidade, temperatura e ventilação adequadas conforme informação das 

fichas de segurança; 

• Existência de chuveiros de emergência nos locais de armazenagem e de manuseamentos dos 

produtos; 

• Meios de extinção adequados às substâncias armazenadas; 

• Nos locais deve estar afixada de forma visível sinalização de segurança e fichas de segurança 

dos produtos; 

• Os depósitos que contêm produtos líquidos devem estar contidos em bacia de retenção com 

dimensões suficiente para suportar a capacidade do tanque. 
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8.1.4 Riscos Biológicos 

Definem-se agentes biológicos como sendo os microrganismos, incluindo os geneticamente 

modificados, as células, os endoparasitas humanos e outros suscetíveis de provocar infeção, alergia 

ou toxicidade. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril, nas atividades suscetíveis de apresentar um risco de 

exposição a agentes biológicos, deve-se proceder à avaliação dos riscos, mediante a determinação da 

natureza e do grupo do agente biológico (Bactérias, Vírus, Fungos e Parasitas). 

- Medidas de prevenção e controlo de agentes biológicos 

Deve-se evitar a utilização de agentes biológicos perigosos sempre que a natureza do trabalho o 

permita, substituindo-os por outros agentes que, em função das condições de utilização e no estado 

atual dos conhecimentos, não sejam perigosos ou causem menos perigo para a segurança ou saúde 

dos trabalhadores. 

Se não for tecnicamente viável a aplicação do procedimento referido anteriormente, o risco de 

exposição deve ser reduzido a um nível tão baixo quanto for tecnicamente possível, para proteger 

adequadamente a segurança e a saúde dos trabalhadores, designadamente através das seguintes 

medidas: 

• Limitação ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou com possibilidade de o serem; 

• Modificação dos processos de trabalho e das medidas técnicas de controlo para evitar ou 

minimizar a disseminação dos agentes biológicos no local de trabalho; 

• Aplicação de medidas de proteção coletiva e individual, se a exposição não puder ser evitada 

por outros meios; 

• Aplicação de medidas de higiene compatíveis com os objetivos da prevenção ou redução da 

transferência ou disseminação acidental de um agente biológico para fora do local de trabalho; 

• Utilização do sinal indicativo de perigo biológico, constante do anexo II do Volume IV, e de 

outra sinalização apropriada, de acordo com a sinalização de segurança em vigor; 

• Elaboração de planos de ação em casos de acidentes que envolvam agentes biológicos; 

• Verificação da presença de agentes biológicos utilizados no trabalho fora do confinamento 

físico primário, sempre que for necessário e tecnicamente possível; 

• Utilização de meios de recolha, armazenagem e evacuação dos resíduos, após tratamento 

adequado, incluindo o uso de recipientes seguros e identificáveis sempre que necessário; 

• Utilização de processos de trabalhos que permitam manipular e transportar, sem risco, os 

agentes biológicos. 
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8.1.5 Riscos Ergonómicos 

A Ergonomia está associada ao bem-estar e ao aumento da eficiência no trabalho adaptando o 

trabalho de acordo com as características do ser humano. O sistema ergonómico é constituído por um 

conjunto de homens, máquinas e procedimentos interagindo entre si num determinado ambiente. 

Os seus objetivos práticos são a eficiência e a segurança das combinações Homem-máquina, Homem-

espaço de trabalho e Homem-ambiente, juntamente com o conforto e a satisfação dos indivíduos 

envolvidos. 

 

▪ Interação homem-máquina 

O homem recebe informações através de mostradores (displays) da máquina, processa essas 

informações, toma uma decisão e executa-a sobre comandos da máquina. Esta irá efetuar a operação 

decidida, cujo resultado final é o output. 

Partindo do conceito informação-decisão, deve-se procurar saber se o operador recebe toda a 

informação necessária para a tomada de decisão e se aquela é apresentada adequadamente pelos 

mostradores, se as suas decisões podem ser fácil e eficientemente captadas ou se são necessários 

melhores comandos e ainda se os mostradores e os comandos são compatíveis entre si e bem 

localizados num painel adequado. 

 

▪ Interação homem-espaço de trabalho 

A interação do Homem com o espaço de trabalho que o rodeia pressupõem o estudo dos elementos 

que possam afetar a posição, a postura e o alcance da faixa esperada de utilizadores e, 

consequentemente, o seu conforto e eficiência. 

O equipamento deve acomodar não só o utilizador médio, mas também (através de ajustamento, se 

necessário) 90 % (ou mais, se possível) da população esperada de utilizadores. 

Projeto de postos de trabalho 

Um plano de trabalho muito alto, um comando demasiado afastado do operador, determina a adoção 

de uma postura desequilibrada; um cabo fino de uma ferramenta impede um pleno contacto com a 

mão; um orifício estreito na cobertura de uma máquina torna difícil a deteção de uma avaria e, 

consequentemente, a sua reparação. 
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▪ Considerações acerca do assento 

O objetivo fundamental do assento não é, pois, apenas aliviar o peso distribuído nos pés, mas também 

suportar o indivíduo de modo a que ele possa manter uma postura estável enquanto trabalha, 

relaxando os músculos não necessários para o seu trabalho. 

Apresentam-se de seguida as seguintes recomendações para os assentos: 

• Se possível, os pés devem ficar apoiados no chão. Caso contrário, deve prever-se um descanso 

apropriado e estável para os mesmos; 

• A altura do assento acima do chão não deve ser superior ao comprimento inferior da perna; o 

assento deverá ser ajustável, se estiver prevista a sua utilização por indivíduos de diferentes 

estaturas; 

• A superfície do assento deve ser horizontal ou inclinada para trás segundo um ângulo de pelo 

menos 5⁰. 

A cadeira reclinável deverá ter as seguintes características: 

• Altura do encosto (acima do assento) de 50 cm; 

• Apoio lombar; 

• Ligeira concavidade ao nível do tórax; 

• Inclinação ajustável (104⁰-120⁰) com dispositivo de travamento. 

 

▪ Interação homem-ambiente 

Na interação do ser humano com o ambiente que o rodeia temos de considerar os diferentes agentes 

ou contaminantes assim como as seguintes premissas:  

• Não há mensagens sensoriais eficazes sem um ambiente luminoso e acústico adequado; 

• Não há ação sobre o comando das máquinas se a temperatura é demasiado elevada; 

• Não é possível permanecer num local onde o ar não é respirável. 

Contudo nestes dois últimos casos é possível trabalhar recorrendo a dispositivos de proteção individual 

de características adequadas. 

Frequentemente é necessário caracterizar um ambiente no decurso da análise de uma tarefa 

específica. Deverá então proceder-se à despistagem das incompatibilidades entre a tarefa e o 

ambiente, entre a tarefa e a fonte de incómodo ou, ainda, entre a tarefa e a fonte de acidente 

potencial. 

A par destas informações, estão disponíveis mais informações técnicas no Anexo do Plano de Higiene 

e Segurança do Plano de Lavra, que dispõem também esclarecimentos relativos ao Plano de Ação, 

Formação, Manual de Prevenção de Acidentes e Planos de Emergência. 
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8.2 Análise de Risco 

8.2.1 Riscos Ambientais 

Os riscos ambientais devem ser considerados neste projeto, tendo em consideração a vulnerabilidade 

de todas as atividades, sem exceção, às alterações climáticas.  

No projeto em questão, podem-se considerar os seguintes riscos climáticos, com potencial para afetar 

a exploração mineira: 

• Redução do número de dias com precipitação; 

• Secas mais frequentes e severas; 

• Frequência de fenómenos de ondas de calor. 

De acordo com os modelos climáticos, é expectável que, na região do Alto Tâmega, ocorra um 

aumento das temperaturas elevadas e das ondas de calor e um decréscimo de dias de precipitação, 

indo ao encontro dos três pontos acima mencionados.  

Apesar de não se prever que estas alterações possam condicionar de forma significativa o projeto, é 

importante que sejam consideradas na implementação do mesmo, uma vez que o aumento de ondas 

de calor e a diminuição de dias de precipitação poderá dar origem a períodos de seca e escassez de 

água.  

Ressalva-se que os processos associados à exploração mineira são consumidores de grandes volumes 

de água, pelo que a falta desta poderá criar impedimentos e dificuldades na execução do projeto. Os 

consumos estimados são de 4370 m3/dia, incluindo a água necessária à exploração mineira (300 

m3/dia), às instalações sociais (50 m3/dia), e aos processos industriais (concentrador – 3300 m3/dia e 

refinaria 740 m3/dia). Ressalva-se a recuperação de cerca de 70% a 80% da água utilizada que poderá 

ser reaproveitada e reinserida em alguns dos processos, fazendo assim diminuir o consumo total real 

de água. 

Para responder a estas necessidades, a exploração contará com captações subterrâneas, captações 

das águas pluviais, reciclagem de efluentes domésticos e captações em bacias de retenção na 

interceção do escoamento superficial. As águas externas serão provenientes da bombagem a partir da 

albufeira do Alto Rabagão e através do fornecimento a partir das Águas do Norte.  

A maioria da origem das águas internas são extremamente dependentes das precipitações que 

ocorrem no local de implantação do projeto e não serão capazes de suprir as necessidades hídricas 

diárias do projeto, pelo menos nos meses de estio. O projeto prevê ter outras origens de água, 

externas, para suprir as situações de défice hídrico que venham a verificar-se e eventuais situações de 

redundância aos sistemas internos de captação. Essas fontes afiguram-se diretamente ligadas à 
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albufeira do Alto Rabagão, quer seja através de uma captação direta na mesma albufeira, quer seja 

através de uma ligação à produção da ETA do Alto Rabagão, pertencente às Águas do Norte, S.A. Assim, 

verifica-se que as vulnerabilidades climáticas que representam riscos ao bom funcionamento da 

exploração, já se encontram salvaguardadas por alternativas viáveis e contabilizadas em projeto. 

Relativamente a impactes decorrentes das ondas de calor, é importante referir o aumento da 

probabilidade de incêndios florestais. Uma vez que a área de exploração ocupará uma área de floresta, 

terrenos agrícolas e áreas desocupadas, a propensão de risco de incêndio é maior. Segundo o Decreto-

Lei n.º 156/2004 de 30 de junho, a zonagem segundo a probabilidade de ocorrência de incêndio 

florestal em Portugal continental foi definida de acordo com as seguintes classes: classe I, Muito baixa, 

classe II, Baixa, classe III, Média, classe IV, Alta, e classe V, Muito alta. A zonagem foi estabelecida com 

base em vários critérios: na informação sobre a ocorrência de incêndios florestais, ocupação do solo, 

orografia, clima e demografia.  

Segundo a Portaria n.º 1060/2004, de 21 de agosto, a área do projeto está localizada na classe IV e V, 

com uma probabilidade alta e muito alta de ocorrência de incêndio. 

Segundo dados do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, a área de exploração 

(delimitada com um circulo na figura seguinte) encontra-se inserida numa área propícia ao risco de 

Figura 121 - Zonagem de Portugal Continental segundo a probabilidade de ocorrência de 

incêndio (Portaria n.º 1060/2004, de 21 de agosto). 
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incêndio, classificada com três tipos de risco: médio, alto e muito alto, como é possível observar na 

figura que se segue. 

 

 

A existência de cobertura vegetal aliada à existência de zonas de rocha aflorante com elevada 

continuidade apontam para uma baixa gravidade dos danos ambientais, embora com danos diretos 

sobre a fauna e aflora. Acresce ainda que a atividade da exploração, com a remoção temporária da 

cobertura vegetal, obstará a uma rápida propagação dos incêndios. A manutenção das zonas de 

defesa, nomeadamente com a limpeza dos matos altos e arbustos mais combustíveis, contribuirá para 

diminuir a carga térmica e a intensidade de propagação de um eventual incêndio. As operações de 

plantação, tal como preconizadas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, poderão 

aparentemente aumentar a suscetibilidade aso incêndios, no entanto a prática mostra que as zonas 

arborizadas são mais resilientes ao avanço das chamas. 

 

Figura 122 - Risco de incêndio segundo o PMDFCI. 
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8.2.2 Riscos para a Saúde Humana 

Em caso de ocorrência de agentes físicos, riscos químicos, riscos biológicos ou ergonómicos, poderão 

surgir vários impactes decorrentes destes, principalmente derivados de atividades como a 

Desmatação e decapagem, o Desmonte e extração, a Construção de instalações, o Transporte 

interno e externo e a recuperação paisagística. 

Assim, potenciais impactes são: 

• Problemas respiratórios (emissões gasosas e poeiras; degradação da qualidade do ar); 

• Degradação da qualidade de vida, stress, incremento da morbilidade (ruído, poeiras, 

movimento de viaturas); 

• Risco de acidentes com pessoas e bens (associados aos riscos operacionais durante a fase de 

exploração); 

• Risco de acidentes com pessoas e bens (associados a alterações nos recursos hídricos); 

• Risco de acidentes com pessoas e bens (associados a fenómenos meteorológicos extremos); 

• Problemas de toxicidade (contaminação de recursos hídricos); 

• Acidentes de viação e todas as consequências que daí advêm em termos de saúde; 

• Risco de acidentes com pessoas e bens (emissões gasosas e poeiras, degradação da qualidade 

do ar); 

• Risco de acidentes com pessoas e bens (associados aos riscos operacionais durante a fase de 

desativação); 

• Melhoria da Qualidade de Vida, Redução de Stress e Saúde Mental (associados à 

implementação do PARP); 

• Microinstabilidade geológica local (deslizamento de terrenos e taludes - terras de cobertura 

dos taludes); 

• Em condições de elevada pluviosidade, ocorrência de subida dos níveis de água em zonas de 

trabalhos e espaços adjacentes, aliado aos depósitos inadvertidos de terras, partículas ou 

poeira nas linhas de escorrência dos sistemas de drenagem; 

• Riscos de explosões, queimaduras, projeções de materiais, intoxicação por ingestão, inalação 

ou contacto, quedas, entalamento e esmagamento, soterramento, exposição ao ruído e 

vibrações; 

• No processo de cargas e descargas, podem ocorrer fugas ou derrame de substâncias poluentes 

e provocar acidentes ou incidentes com máquinas e viaturas, fuga ou derrames localizados de 

substâncias contaminantes (combustível, óleos minerais, etc.). 
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Existe também o risco de intrusão de pessoas não autorizadas na área do projeto e consequentemente 

dos riscos anteriormente listados para os trabalhadores.  

8.3 Avaliação de compatibilidade de localização  

O Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, transpõe para o direito interno a Diretiva 2012/18/UE e 

estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas 

e limitação das suas consequências para a saúde humana e o ambiente. 

Este diploma revoga o Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 42/2014, 

sendo que a principal alteração introduzida é a adaptação do anexo I, que prevê as categorias de 

substâncias perigosas, ao sistema de classificação de substâncias e misturas definido pelo 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008 

(CLP). 

O Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto aplica-se a todos os estabelecimentos onde estejam 

presentes determinadas substâncias perigosas, em quantidades iguais ou superiores às indicadas no 

Anexo I do referido diploma. Enquadram-se neste Decreto-Lei as substâncias perigosas integradas na 

parte 1 e 2 do mesmo anexo. 

O projeto sobre o qual se debruça este estudo, encontra-se abrangido pelo referido regime de 

prevenção de acidentes graves pois envolve a, e segundo o alínea b) do Nrº 2 do Artigo 2º , “ operação 

de processamento químico e térmico que envolvam substâncias perigosas e a correspondente 

armazenagem”, sendo assim um projeto abrangido pelo nível superior do DL nº 150/2015, de 5 de 

agosto. Deste modo, é um projeto sujeito a procedimento de Avaliação de Compatibilidade de 

Localização (ACL), que será realizado para garantir que serão mantidas distâncias de segurança 

adequadas entre os estabelecimentos, de processamento e/ou de armazenagem, e os elementos 

vulneráveis do território, para assim reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente associado 

a estas substâncias. 

Relativamente a este processo, a análise do Anexo I permitiu identificar como perigosas as seguintes 

substâncias: 

• Fluoreto de Hidrogénio (70% ) – HF; 

• Clariant Flotigam 4343; 

• Flotigam K2C; 

No âmbito da Prevenção dos Acidentes Graves, verifica-se que o Clariant Flotigam não será 

armazenado em quantidade suficiente para ser abrangido no referido instrumento.   



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 539 

De referir ainda que segundo o Artigo 5.º o operador é responsável por tomar as medidas necessárias 

para evitar a ocorrência de acidentes graves e limitar as suas consequências para a saúde humana e 

ambiente. 

8.4 Estrutura de mitigação da Emergência e meios 

O sistema adotado pela Lusorecursos atuará de acordo com o artigo 4º do Capítulo I, do Decreto Lei 

n. º150/2015 de 5 de agosto, cumprindo com o estabelecido pela Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas 

consequências para a saúde humana e para o ambiente. 

Embora existam procedimentos e requisitos específicos a cumprir no controlo de substâncias 

perigosas, as atribuições e competência em matéria de controlo ambiental estão conferidas às 

Entidades competentes: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), promover a prevenção de acidentes 

graves ao nível dos instrumentos de planeamento e uso do solo; criar um cadastro das zonas de 

perigosidade associadas aos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto Lei supramencionado. 

 

Figura 123 – Estrutura de Mitigação de Emergência e Meios. 
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9 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
 
Atendendo às características dos impactes anteriormente expectáveis, propõe-se agora apresentar as 

Medidas de Minimização capazes de evitarem, reduzirem ou compensarem os impactes negativos, ou 

potenciarem os impactes positivos esperados. 

As medidas de minimização surgem como uma precaução para evitar que qualquer impacte ambiental 

mal avaliado se possa agravar. 

As medidas de compensação trazem ao projeto um conjunto de mais valias ambientais, que o 

valorizam no seu todo. Estas medidas são uma forma de mostrar que os promotores deste projeto 

estão a efetuar um esforço significativo no sentido de compatibilizar a extração de um recurso mineral 

com a conservação da natureza e que sabem que todos os esforços de revitalização ou recuperação 

de habitats e espaços naturais contribuem, significativamente, para a valorização deste espaço. 

Embora determinadas medidas sejam específicas e contribuam para a mitigação de impactes num 

determinado fator ambiental, outras têm uma maior abrangência sendo transversais a diferentes 

fatores ambientais e fases do projeto. 

Neste sentido optou-se por identificar as medidas de mitigação propostas a implementar de acordo 

com as principais ações inerentes ao projeto, assim como os fatores ambientais sobre as quais estas 

terão um efeito mais direto (Tabela 138). 
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Tabela 138 – Medidas de mitigação propostas para as diferentes fases do Projeto. 
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Medidas gerais 

Respeitar escrupulosamente o Plano de Lavra e o Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística. 
X X X X X X X X X X X X 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente na área envolvente. A informação 

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as 

principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

          X X 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 

de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 
          X X 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os 

trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente 

as ações suscetíveis de causar impactes ambientais e as medidas de 

minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 

decurso dos trabalhos. 

X X X X X X X X X X X X 
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Implementar o Plano de Integração Paisagística, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações 

visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área 

envolvente. 

X X X X X X X X X  X X 

Deverá ser exigido às empresas de construção das estruturas mineiras um 

Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das 

medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e 

respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) das obras, que deverá contemplar, entre outros aspetos, os 

meios de utilização e de gestão da água, as medidas de proteção da qualidade 

da água e quantitativos previstos, bem como as medidas de gestão dos 

equipamentos e dos veículos afetos à obra. 

X X X X X X X X X X X X 

Desenvolver estudos e proceder à recolha de mais elementos que permitam 

dar resposta a eventuais lacunas técnicas ou de conhecimento identificadas no 

EIA. 

  X X  X X      

Garantir a implementação dos Planos de Monitorização previstos no EIA.     X X   X    
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 
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Efetuar um acompanhamento ambiental da exploração que valide e verifique 

os limites das atividades de exploração bem como a implementação das 

medidas propostas 

X X X X X X X X X X X X 

Manutenção da prática de transparência e informação à população, agentes 

económicos e administração local, regional e nacional, da evolução do projeto. 
          X  

Fases de construção, exploração, desativação e recuperação 

Implantação dos Estaleiros, Parques de Materiais, Estruturas e Anexos Mineiros 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, 

com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros ou reutilização dos 

mesmos para outros fins. Proceder à limpeza destes locais. 

X X   X      X X 

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 

em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 

eventualmente sido afetados ou destruídos.  

X    X      X X 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 

equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, 

que sejam afetadas no decurso da obra. 

          X  

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ser afetados pelas obras de construção. 
     X       
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Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive 

reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de 

terras e abertura de acessos. 

X X  X X X       

Não devem ser ocupadas áreas do domínio hídrico, inundáveis, zonas de 

proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração), perímetros de 

proteção de captações; 

     X       

Não devem ser ocupadas áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). X    X        

Não devem ser ocupadas áreas da REN, nomeadamente áreas de máxima 

infiltração. 
X    X X       

Apesar de não terem sido identificadas áreas sensíveis, caso sejam 

identificados habitats ou espécies de flora protegidas por lei, nomeadamente 

sobreiros e/ou azinheiras estas devem ser protegidas. 

 X       X    

Apesar de não terem sido identificadas áreas sensíveis, caso sejam registadas 

espécies de fauna protegidas no interior da área de exploração, 

nomeadamente lobo-ibérico, os trabalhos devem ser interrompidos 

temporariamente até à sua saída da área. 

        X    

Não devem ser ocupadas áreas sensíveis do ponto de vista geotécnico ou 

paisagístico. 
 X  X X     X   
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 
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Não devem ser ocupadas áreas de ocupação agrícola. X    X      X  

Não devem ser ocupadas zonas de proteção do património.          X X  

Deve ser cumprida a legislação quanto à distância a áreas urbanas e/ou 

turísticas. 
          X  

Deverá ser vedada a área de exploração (incluindo parque de máquinas, 

estaleiros, depósitos temporários de materiais, aterros temporários das terras 

de decapagem e lagoas), de modo a garantir a segurança, de acordo com a 

legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 

funcionamento. 

    X X     X  

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e 

decapagem dos solos devem ser limitadas ás zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra. 

 X   X    X    

Salvaguardar áreas de exclusão, nomeadamente lameiros e linhas de água, as 

quais não devem ser diretamente afetadas por quaisquer atividades inerentes 

ao projeto. 

 X   X X   X  X  
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Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da 

terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em 

áreas afetadas pela obra. 

   X X        

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser 

removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a 

sua reutilização, nomeadamente para produção de energia ou estilhaçadas 

para enriquecimento de solos. 

  X  X    X    

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 

arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico das ações de 

desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade 

foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência. 

         X   

Movimentação de terras e escavações 

Evitar a realização dos trabalhos relacionados com a movimentação de 

terrenos, e que acarretam a destruição do coberto vegetal e as alterações de 

uso do solo, durante o período de maior sensibilidade ecológica para a maioria 

das espécies presentes, isto é, durante o período reprodutor, que ocorre 

sobretudo entre março e maio. 

        X    
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 
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Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 

arqueológico, ou se no decorrer das escavações aparecerem vestígios 

arqueológicos ainda desconhecidos deve-se efetuar o acompanhamento 

arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, 

nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património 

arqueológico, de forma a catalogar, e avaliar-se a sua importância. 

         X   

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos 

estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 
    X  X      

Executar os trabalhos que envolvam desmatação, escavações a céu aberto e 

movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos 

períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte sólido. 

    X X      X 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 

elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 

assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

   X X        

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 

transportar para fora da área de intervenção). 

    X        
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Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 

devem ser armazenados em locais com características adequadas para o seu 

depósito temporário e serem posteriormente utilizados na recuperação 

paisagística das áreas afetadas, enchimento de galerias exploradas ou 

comercialização. 

 X   X        

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 

contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 

contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 

destino final adequado. 

    X X       

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua 

proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 

altura que garanta a sua estabilidade. 

    X X       
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Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas 

zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: 

− Áreas do domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas 

subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de 

captações; Áreas classificadas da RAN ou REN; Outras áreas com estatuto de 

proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras 

áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por 

lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de 

vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de 

ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de 

proteção do património. 

    X X       
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Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo 

para a execução das obras respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos 

locais de empréstimo: 

1. As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local 

de aplicação, para minimizar o transporte; 

2. As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em 

linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por 

cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de 

água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a 

conservação da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação 

das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis do ponto de vista 

geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação 

agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de 

proteção do património. 

X X X  X X X X X X X X 

Limitar as intervenções de desmatação, decapagem e exploração aos locais 

onde se comprove a existência de recurso com valor comercial. 
 X  X X X   X    

Evitar o aparecimento de acumulações de água em zonas onde se pretende 

efetuar trabalhos de lavra. 
   X  X       
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É crucial evitar a lavra, bem como depósitos de escombros e outros materiais 

associados à extração e transformação do material mineral em terrenos com linhas 

de águas e lameiros associados, devendo ser mantida uma margem de segurança. 

Esta situação evitará um incremento de escorrências de lixiviados para o Rio Beça e 

seus afluentes. 

 X   X X      X 

Os sistemas de drenagem natural devem ser respeitados durante os trabalhos, 

de forma a evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, 

e permitir o escoamento natural das escorrências superficiais.  

     X       

Utilizar o método de mineração de superfície de precisão (“strip mining”) ao 

invés da perfuração e explosão, com recurso ao minerador TL 1255 Terrain 

Leveler Single Sided Direct como descrito no Plano de Lavra. 

   X X X X X    X 

As máquinas perfuradoras de rocha deverão encontrar-se sempre com o 

sistema de contenção de poeiras em condições eficazes de funcionamento. 
      X      

Construção e Reabilitação de Acessos e valas de drenagem 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso 

seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 

acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo 

as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 

ocupadas pelo acesso. 

X X  X X      X  
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Deverá ser evitada a circulação de maquinaria e de pessoas fora dos acessos 

que já existem ou fora das futuras vias do projeto. 
 X  X X    X    

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 

obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 

perturbações na atividade das populações. 

          X X 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não 

fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 

por parte da população local. 

          X X 

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter 

previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para 

autorização. 

X          X  

Iniciar, com a maior brevidade possível, a construção dos sistemas de 

drenagem periféricos interiores e exteriores, bem como das bacias de 

decantação ou das ETAI e ETAR e do separador de hidrocarbonetos, previstos 

no Plano de Lavra. 

     X       

Os sistemas de drenagem natural devem ser respeitados durante os trabalhos, 

de forma a evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, 

e permitir o escoamento normal das escorrências superficiais 

     X       

Criação de sistemas de valas/drenagem para as águas pluviais, em torno dos      X       
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limites das áreas de escavação, de modo a permitir o correto e natural 

escoamento superficial das águas pluviais para a rede de drenagem natural. 

Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de 

drenagem pluvial, nomeadamente das valas a instalar na periferia das áreas de 

escavação, e dos acessos às zonas de trabalho. 

     X       

Assegurar que a ligação entre o Bloco A da área de Concessão e o Complexo de 

Anexos Mineiros é feito através de uma passagem superior/ viaduto/ ponte, 

de forma a minimizar impactes sobre a galeria ripícola e lameiros adjacentes à 

ribeira de Lamas. 

 X   X X   X   X 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não 

fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 

por parte da população local. 

 X         X  

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder 

ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de 

empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, 

minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 

recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados 

de saúde e escolas). 

      X    X X 
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A circulação dos veículos deverá respeitar as normas de segurança, 

nomeadamente a redução da velocidade de circulação junto das povoações. 

Deverá ser colocada sinalização no acesso à área de exploração e dos anexos 

mineiros, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da 

velocidade de circulação. 

       X   X X 

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 
  X    X    X X 

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo 

particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir 

a dispersão de poeiras. 

      X    X X 

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos 

que originem o menor ruído possível. 
       X   X X 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 

homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem 

em bom estado de conservação/manutenção. 

       X   X X 
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Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 

assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação 

dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 

emissão de ruído e minimização de riscos de acidentes. 

  X  X X X X   X X 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de 

habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 

legislação em vigor.  

       X   X X 

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados 

e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais. 
    X X      X 

Proceder à pavimentação, ou aplicação de seixo ou tout-venant das vias 

internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras 

através da circulação de veículos e maquinaria. 

      X     X 
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Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 

pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras. 

Deve ser utilizado o modelo de trator descrito no projeto que permita uma 

gestão de água mais eficaz, cujo sistema será controlado por um software 

denominado de “isobus”, que mede as condições de humidade do ar, e 

promove a libertação de água de acordo com essas condições, gerindo o 

recurso de forma sustentável e eficiente. 

  X   X X  X   X 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar 

a acumulação e ressuspensão de partículas, quer por ação do vento, quer por 

ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

  X    X    X X 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 

pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por 

arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que 

possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 

procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

  X   X     X  
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Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, 

e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que 

alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento 

dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

       X    X 

Deverá efetuar-se a manutenção da via de acesso à concessão mineira de 

forma a evitar a degradação do seu estado pela passagem de veículos pesados 

afetos ao projeto. 

          X X 

Optar, sempre que possível, pelo transporte de minério e escombros por telas 

transportadoras, devidamente cobertas, diminuindo a possível disseminação 

de partículas e contribuindo para a redução de ruído e vibrações. 

 X X  X X X X X  X X 

Associar o traçado das telas transportadoras a corredores com menor 

exposição visual, privilegiando a implantação nas encostas menos expostas 

visualmente ou já com algum impacte na paisagem. 

 X           

Utilizar equipamentos modernos equipados com silenciadores (pás 

carregadoras, escavadoras giratórias e dumpers). 
       X     

Gerir as operações de modo a minimizar a concentração de equipamentos no 

local de remoção. 
       X     

Blindar as unidades de britagem, de lavagem, entre outras, nomeadamente os 

crivos, as zonas de queda dos materiais e os motores de acionamento dos 
       X     
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tapetes transportadores ou outros. 

Cumprir os valores limite constantes do Anexo V do Regulamento das Emissões 

Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior 

(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002). 

       X     

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

Cumprir a implementação do Plano de Gestão de Resíduos, considerando 

todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de 

Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação 

dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

 X   X X X     X 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve 

ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é 

admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 

de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

 X   X X X     X 

São proibidas queimas a céu aberto.   X    X  X   X 

Não deverá ser efetuada a reparação/manutenção de veículos e máquinas na 

área de exploração se existir possibilidade de derrames. 
    X X      X 

Em caso de derrame de óleos ou de outras substâncias que coloquem em causa     X X   X   X 
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a proteção do ambiente ou a segurança nas vias de acesso deverá ser suspensa 

a circulação e remoção da substância derramada. 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos 

devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 

efeito, devendo ser promovida a separação na origem das ações recicláveis e 

posterior envio para reciclagem. 

 X    X      X  

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou 

modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 

industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes 

recicláveis e, subsequentemente, valorizados 

 X   X        

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados 

em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 

apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

 X    X X X    X  

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 

respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 

resíduos. 

    X X     X  

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes 

do Complexo de Anexos Mineiros, procedendo ao seu tratamento nas ETARs a 

ser implementadas com o Projeto. 

    X X      X 
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A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de 

viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 

isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem 

os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 

separador de hidrocarbonetos. 

    X X   X   X 

Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um 

derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os 

produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser tratados 

como resíduos. 

    X X       

Em caso da contaminação de linhas de água, deverão ser tomadas medidas no 

sentido de impedir o seu alastramento e de permitir a remoção dos 

contaminantes. 

 

     X       

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder- 

se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado. 

    X X      X 

A contaminação de ribeiras, lameiros e pontos de água com poeiras e escorrências     X X   X    
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da zona de exploração, é algo que o projeto deve evitar a tudo o custo, planeando o 

correto destino e eventual tratamento de águas pluviais. 

Assegurar o caráter provisório das escombreiras de deposição de inertes 

provenientes da extração. 
 X  X X    X    

Os excedentes resultantes do processo de concentração de lítio devem entrar 

noutro circuito de flutuação que permita uma melhor recuperação do minério 

ou a separação de outras fases, a fim de serem valorizados como subprodutos. 

   X       X  

Os rejeitados do processo mineralúrgico, sob a forma de lamas devem sofrer 

um processo de espessamento, filtragem e desidratação (dry stacking), que 

permita por um lado o reaproveitamento da água e por outro a deposição 

destes rejeitados, inertes, nas áreas a preencher/ recuperar. 

 X X X  X      X 

No final do tempo de vida da mina, a totalidade dos rejeitados e estéreis 

deverão encontrar-se depositados nos vazios criados pelas escavações, 

minimizando-se assim as alterações morfológicas quer positivas (com acreção 

de material à superfície existente) quer negativas (diminuindo a profundidade 

das cicatrizes provocadas pelas escavações). 

 X  X         

Garantir o bom funcionamento (sem fugas, para além das inevitáveis perdas 

por evaporação) do circuito fechado de águas utilizadas no Complexo de 

Anexos Mineiros. 

  X   X       
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Toda e qualquer descarga de efluentes tratado deverá respeitar os valores 

limite de emissão constantes no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, no 

Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e/ou no Regulamento Municipal de 

Descarga de Águas Residuais. 

     X       

Deverá atender-se às disposições legais em matéria de transporte e 

encaminhamento de resíduos. 
 X   X  X      

Recursos humanos, bens e serviços 

Caso seja necessário admitir novos funcionários, deverá se possível recorrer-

se a mão de obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes 

no concelho de Montalegre ou concelhos limítrofes. 

          X X 

Deverá contratar-se serviços e adquirir produtos a empresas sedeadas no 

concelho de Montalegre por forma a gerar valor acrescentado ao projeto ao 

nível local. 

          X X 

Deverá ser reforçada a formação aos trabalhadores, sobre as boas práticas a 

ter durante a realização dos trabalhos, elencando o conjunto de medidas de 

minimização a implementar e a sua importância. 

          X X 

Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não 

colheita ou danificação/abate de espécimes vegetais e animais, e abordar a 

temática do valor ecológico de flora, vegetação, habitats e fauna da zona onde 

        X  X X 
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a exploração mineira está inserida. 

As operações de carga e descarga de materiais deverão ser realizadas de forma 

lenta e deverão ser adotadas alturas de queda reduzidas. 
           X 

Desativação 

Deverá ser implementado um plano de desativação que defina as normas para 

o desmantelamento de todas as infraestruturas associadas à atividade mineira. 
 X   X        

Proceder à desativação da área afeta ao Projeto, com a desmontagem de todos 

os anexos mineiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 

apoio, depósitos de materiais, entre outros ou reutilização dos mesmos para 

outros fins. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das 

condições existentes antes do início dos trabalhos. 

X X   X      X X 

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 

de exploração e equacionar a sua descompactação e reflorestação ou uso para 

defesa da floresta contra incêndios. 

X          X X 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 

equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas de exploração e áreas 

adjacentes, que sejam afetadas no decurso do Projeto. 

          X  

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem. 
     X       
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Gestão ativa de biótopos e Recuperação paisagística 

Criação e manutenção de cortinas arbóreas no perímetro da exploração, do 

Complexos de Anexos Mineiros e demais infraestruturas associadas ao projeto 

de forma a evitar a dispersão de poeiras a grandes distâncias, a diminuir a 

intensidade do vento e redução do impacte visual a partir dos principais pontos 

de visibilidade. 

 X       X    

Deverá ser realizada a reflorestação dos terrenos, devidamente ordenados, 

que serão utilizados para abastecimento de biomassa florestal e residual. 
 X   X    X    

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 

degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do 

restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a 

descompactação e arejamento dos solos. 

 X   X    X    

Durante o armazenamento da terras para reutilização posterior ou para 

modelação da área do projeto deve efetuar-se a sua proteção com sementeira 

de herbáceas para prevenir a respetiva erosão e contribuir para o 

enriquecimento em material orgânico. 

 X       X    

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso 

se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da 

área de intervenção. 

 X   X    X    
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Proceder ao tratamento do passivo ambiental deixado pelas anteriores 

explorações mineiras. 
 X  X X    X   X 

Preservar e fomentar a vegetação com a aplicação de material vegetal, por 

sementeira ou plantação, de espécies autóctones de diferentes estratos 

(herbáceas, arbustos e árvores), quer nos locais onde já não haverá exploração 

como em escombreiras ainda que temporárias e nos limites da mina. 

 X   X    X    

Interditar a plantação de espécies com características invasoras.  X   X    X    

Limitar o corte de vegetação às zona efetivamente a explorar e respetivos 

acessos. 
 X   X    X    

Não remover folhosas de regeneração natural que surjam na área a explorar 

ou, se necessário, proceder à sua transplantação para áreas alvo de 

recuperação paisagística. 

 X   X    X    

Promover a plantação / sementeira de espécies autóctones como por exemplo 

carvalhos, bétulas, freixos, sabugueiros, pinheiros-silvestres, pinheiros bravos, 

amieiros e espécies herbáceas. 

Esta medida contribuirá para o aumento da diversidade dos biótopos na zona. 

 X   X    X    

Promover a manutenção de zonas de matos no limite da zona de extração e 

nas zonas de deposição de terras, para refúgio e alimentação de fauna e banco 

de sementes para a regeneração natural. 

 X   X    X    
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Manter pequenas áreas cultivadas com misturas de cereal para a fauna de 

forma a estimular a ocorrência de diversas espécies de aves como a perdiz e 

outros passeriformes e coelho-bravo. Estas zonas devem ser em zonas 

afastadas da circulação de pessoas e veículos e numa zona onde não se preveja 

a expansão da lavra, de preferência próximo de depósitos de restos de rocha e 

solo que deixem de ser utilizados. 

 X   X    X    

Manter uma superfície o mais texturada e irregular possível nos patamares e 

taludes que permita o refúgio e nidificação de fauna em geral. 
        X    

Nas zonas onde ocorrem indivíduos isolados ou pequenos núcleos de folhosas 

promover a sua expansão de forma a criar pequenos bosquetes que aumentem 

a diversidade de biótopos na zona, assegurando que a perturbação é mínima 

nessas zonas. 

 X   X    X    

Aumentar a densidade e a diversidade de vegetação ripícola, com espécies 

autóctones como os salgueiros (Salix spp.), ao redor de pontos de água 

temporários e nas linhas de água existentes na área de concessão. Esta 

vegetação ajuda a controlar a qualidade da água, leva a uma diminuição da 

temperatura da água devido ao aumento da sombra e promove o 

aparecimento de outras espécies vegetais. 

 X   X X   X    

Caso ocorra deposição de terras e rocha, colocar alguns depósitos sob a forma         X    
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 
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de pequenos montes, em zonas com menor perturbação que à medida que 

forem sendo colonizados por vegetação, poderão tornar-se abrigos perfeitos e 

excelentes zonas de reprodução para o coelho-bravo e répteis. 

Evitar zonas de exploração mineira em zonas de floresta de Folhosas, zonas 

associadas a Linhas de água, lameiros e florestas ripícolas e deverá ser dada especial 

atenção à ocorrência de sobreiros e azinheiras, espécies alvo de legislação específica 

que limita o seu abate. 

 X       X    

Dar especial atenção à ocorrência de espécies da Lista Vermelha de Flora Vascular 

implementando medidas para as proteger. 
 X       X    

Tomar medidas proactivas para evitar a dispersão de espécies de flora invasoras de 

forma e, sempre que possível, proceder ao seu imediato controlo e erradicação, pelo 

que antes da limpeza de terrenos deverá ser efetuada uma prospeção detalhada dos 

terrenos. 

 X       X    

Colocação de barreiras em estradas junto a zonas húmidas (utilizadas por viaturas 

afetas à exploração mineira) que evitem a passagem de répteis e anfíbios de modo a 

evitar mortalidade por atropelamento; as barreiras podem ser permanentes ou 

temporárias (durante períodos de migração). 

        X    

Assegurar a limitação de velocidade nas estradas e caminhos e estradas para os 

veículos afetos à obra e minimizar ou evitar trabalhos em período noturno, de forma 
        X    
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PROPOSTAS 
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a minimizar a probabilidade de atropelamentos e perturbação da fauna. 

Assegurar a avaliação da eventual presença de quirópteros em todas as cavidades 

descobertas na área de intervenção (que estariam tapadas por vegetação). 
        X    

Colocação de caixas-abrigo para morcegos em zonas florestais a não explorar e que 

fiquem no interior da zona a concessionar e nas barreiras florestais ao redor da zona 

de exploração efetiva. 

        X    

Caso seja detetada alguma galeria ou poço com elevada abundância de morcegos 

deve ser considerada a preservação dessa zona ou se não for possível, a sua 

substituição por uma galeria a construir numa zona fora da exploração. 

        X    

Instalação de barreiras florestais ao redor da zona de exploração efetiva, 

recuperação de bosques de folhosas e de pinheiro-silvestre, em zonas pertencentes 

à concessão, mas que não sejam exploradas para proteção de avifauna; colocação 

de caixas-ninho para espécies de passeriformes. 

 X       X    
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10 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

A existência e implementação de Planos de Monitorização, pretende ser um sistema que garanta o 

cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras estabelecidas no Estudo de Impacte 

Ambiental, traduzindo-se na avaliação contínua da qualidade ambiental da sua área de 

implementação, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, 

permitindo, através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da 

situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Torna-se assim 

também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas do Projeto, 

assim como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que 

possivelmente venham a ser detetados. 

Atendendo à tipologia do Projeto e à avaliação de impactes efetuada, recomenda-se a implementação 

de alguns programas de monitorização, para os factores ambientais mais suscetíveis aos possíveis 

impactes negativos do projeto. Estes Programas de Monitorização permitirão acompanhar eventuais 

efeitos no ambiente, e evidenciar deficiências técnicas e de informação disponível inerente à fase de 

realização do EIA. 

São por este motivo apresentados Programas de monitorização do Solo, dos Recursos Hídricos 

Superficiais e Subterrâneos; do Ambiente Sonoro e Vibrações; da Qualidade do Ar (PM10) e de 

Quirópteros. 

 

10.1 Programa de Monitorização do Solo 

Os solos constituem uma camada bastante complexa constituída por partículas minerais, matéria 

orgânica, água, ar e organismos vivos. Este não é de todo homogéneo, apresentando anisotropia 

horizontal e vertical. Deste modo, os solos têm vários serviços de ecossistema, dos quais se destaca o 

serviço de regulação que permite em alguns casos purificar as águas que atingem os aquíferos pela 

passagem pelos vários horizontes que o constituem. Assim, os solos e a presença de organismos vivos 

nestes influenciam a transformação, retenção ou mobilidade de eventuais contaminantes. Salienta-se 

ainda que este é facilmente influenciado pelos meios na sua envolvência, daí a sua necessidade de 

monitorização quando se projetam explorações de recursos geológicos. 
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De acordo com o projeto para a concessão do Romano prevê-se a possibilidade de este interferir no 

meio envolvente, nomeadamente nos lameiros que se encontram na envolvência da área de 

exploração. 

A implementação de um Plano de Monitorização da Qualidade dos Solos no presente projeto, tem 

como intuito proceder a uma avaliação contínua do descritor em estudo de forma a definir as técnicas 

de amostragem e os parâmetros monitorizados para que seja possível o controlo e evolução dos seus 

impactes em tempo útil. Ao nível dos solos, não existe uma legislação em vigor que defina os valores 

paramétricos dos vários parâmetros físico-químicos, tal como existe para as águas através do Decreto-

Lei n.º 152/2017. Neste sentido, será utilizado o Guia Técnico (Solos Contaminados) – Valores de 

Referência para o Solo da APA (Agência Portuguesa do Ambiente). No entanto, este poderá não 

contemplar todas as substâncias que possam ocorrer nas várias fases deste projeto. 

Como se referiu anteriormente, a monitorização da qualidade dos solos apenas vai incidir sobre os 

lameiros, por serem considerados os locais mais críticos do ponto de vista da vulnerabilidade à 

contaminação. Contudo, não se pode descurar o facto de estes estarem condicionados pelas atividades 

aí praticadas ao longo dos anos, como o pastoreio. Neste sentido, o pastoreio tem alguma influência 

sobre os solos como possíveis contaminações por nitratos e fosfatos decorrentes das fezes de animais 

e da utilização de pesticidas. 

 

10.1.1 Parâmetros a monitorizar 

Em Portugal não existe legislação que determine os parâmetros do solo a ser analisados aquando de 

uma exploração de recursos geológicos. Deste modo, serão considerados os parâmetros físico-

químicos, bem como os possíveis contaminantes e metais pesados resultantes da exploração e 

beneficiação do minério. 

Salienta-se ainda que se deve fazer uma análise aos parâmetros geoquímicos de acordo com o modelo 

conceptual e verificar se existem compostos resultantes da degradação de outros.  

A caracterização dos solos deve integrar, além dos poluentes provenientes das águas de 

escorrência, algumas das características físico-químicas que mais interferem no processo de 

propagação dos mesmos. 

Em síntese, os parâmetros principais a considerar para a caracterização das propriedades do solo e da 

dinâmica de poluição expectável deverão ser os seguintes:  

• Tipo de solo; 

• Textura; 
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• Permeabilidade; 

• Capacidade de Troca Catiónica (CTC); 

• pH;  

• Condutividade Elétrica; 

• Potencial de Oxidação-Redução (Eh);  

• Matéria orgânica;  

• Alcalinidade; 

• Sólidos Suspensos Totais (SST); 

• Carbonatos e nitratos. 

Relativamente aos parâmetros a considerar para a deteção de eventuais efeitos de poluição são: 

• Metais Pesados; 

• Contaminantes. 

 

10.1.2 Locais de monitorização 

O Plano de Monitorização da Qualidade de Solos foi desenhado para ser implementado na duração do 

presente projeto quer da exploração a céu aberto como da exploração em subterrâneo. Acresce ainda 

que, a exploração (céu aberto e em subterrâneo) em locais diferentes dos atualmente previstos por 

este projeto também serão alvo de monitorização, podendo os pontos de monitorização sofrer ajustes 

de modo avaliar mais corretamente o meio envolvente. 

Os locais selecionados para monitorização e, consequente amostragem consideraram dois aspetos, a 

direção da circulação das águas e a proximidade de locais da concessão, cuja influência sobre o 

ambiente pode ser mais crítica. Assim, considerando a circulação da água, preferenciaram-se locais na 

área de concessão a sul (S) e a Este (E). Estes locais constituem os que poderão estar mais suscetíveis 

à lixiviação de contaminantes pela exploração. Por outro lado, os locais na área de concessão a oeste 

(O) e norte (N) foram privilegiados devido à proximidade da exploração a céu aberto e Complexo de 

Anexo Mineiros, respetivamente. 

No que concerne ao meio a amostrar, definiu-se que estes são respeitantes ao solo dos lameiros, dos 

quais oito das amostras são referentes aos lameiros presentes nas áreas de concessão e dois nas áreas 

de proximidade. Estes tipos de solos são conhecidos por fazerem parte dos sistemas agropecuários 

extensivos que desempenham um papel fundamental como áreas de abrigo, de alimentação e de 

reprodução de muitas espécies da fauna, quer residente, quer migradora da região. São também 

espaços de enorme diversidade florística e contribuem, de forma muito significativa para a 
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preservação do solo e para a sustentabilidade de importantes atividades tradicionais como o 

pastoreio. 

Os pontos de monitorização ao solo encontram-se distribuídos por dez lameiros, indicados na Figura 

124. As coordenadas serão definidas a posteriori em terreno, dentro dos limites estabelecidos nos 

respetivos lameiros.   

 

Figura 124 - Áreas de amostragem para o plano de monitorização de solos. 
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10.1.3 Frequência da monitorização 

A periodicidade do Plano de Monitorização está intimamente relacionada com a do Plano de 

Amostragem. Ressalva-se ainda que, na ocorrência de algum fenómeno anómalo que propicie efeitos 

sobre a qualidade dos solos, estes deverão ser amostrados e analisados de modo a tomar medidas 

para combater a dispersão dos contaminantes.  Este plano considera ainda uma avaliação inicial (pré-

construção e pré-exploração) no sentido de obter os valores de referência dos pontos de 

monitorização e, consequentemente aferir a existência de passivo ambiental desses locais. 

No que se refere aos Relatórios de Monitorização, este Plano de Monitorização prevê que estes sejam 

de dois tipos, os Relatórios de Progresso e um Relatório Final. Os Relatórios de Progresso 

acompanharão as diferentes campanhas de amostragem e deverão ter uma periodicidade semestral. 

Por sua vez, o Relatório Final deverá ilustrar a evolução na qualidade dos solos ao longo do projeto e 

a sua situação atual, indicando medidas a tomar ou se necessário definir um acompanhamento da 

qualidade dos solos após projeto. 

Na avaliação dos dados recolhidos durante as várias fases em que decorre o plano de monitorização é 

importante perceber que tipo de dados são recolhidos e com que fim. Numa fase em que se pretende 

avaliar os impactes decorrentes do projeto, os dados devem ser interpretados de uma forma mais 

objetiva visando ter uma perceção de fatores que podem estar a denegrir a qualidade dos solos.  

 

10.1.4 Meio a amostrar 

Os solos podem conter substâncias que não fazem parte da sua constituição ou que se encontram em 

concentrações anormais, provocando impactes negativos nos meios e organismos que interagem com 

estes (FAO-ITPS, 2015). Estes poluentes, normalmente têm origem nas atividades do Homem, 

podendo alguns ocorrer naturalmente (Rodríguez-Eugenio et al., 2018). Os poluentes de origem 

natural estão normalmente relacionados com os minerais, uma vez que, algumas das substâncias que 

os constituem podem ser tóxicas em concentrações elevadas.  No caso deste projeto podemos ter 

poluentes destes dois tipos. 
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10.1.5 Distribuição e calendarização da amostragem (temporal, espacial, profundidades, 
número de pontos amostrados e locais)  

De modo a obter amostras que revelem o estado real do solo, opta-se por implementar um plano que 

consiste na recolha de duas amostras por cada ponto, cujas profundidades irão variar entre os 0 - 0,5m 

e outra entre 0,5-1m de coluna de solo.  

Após a definição das coordenadas, serão realizadas amostras de controlo nos dez pontos, para que 

sejam estabelecidos os valores de referência, sem intervenção do projeto. 

Com o início da exploração, propõe-se uma calendarização semestral para recolha de amostras e 

análise do solo, em cada ponto, diferenciando-se apenas a análise dos metais pesados, que deverá ser 

realizada com frequência anual.  

Assim, no que diz respeito aos parâmetros físico-químicos, a amostragem deve ser realizada de acordo 

com a tabela seguinte. 

Tabela 139 – Parâmetros fisíco-químicos a amostrar. 

Recolha de 
amostras 

Parâmetros 
Valores de 
referência 

Periodicidade 

Em todos os 
pontos (n=10) 

pH 

A definir 
antes do 
início da 

exploração 

Semestral após início 
da exploração 

Capacidade de Troca Iónica 

Condutividade elétrica 

Potencial de Oxidação-Redução 
(Eh) 

% Matéria orgânica 

Alcalinidade 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Carbonatos e nitratos 

 

Relativamente à contaminação dos solos que poderá advir da exploração, o presente estudo seguiu as 

diretrizes nacionais para obter os valores de referência para solos contaminados, discriminadas no 

Guia Técnico de Solos Contaminados, da Agência Portuguesa do Ambiente. Em consideração à 

natureza do projeto, e de forma a determinarmos os valores de referência dos solos contaminados, 

assume-se que o uso do solo é de tipologia industrial, onde estão inseridos os “locais de implantação 

de redes de drenagem e estações de tratamento de águas residuais, de postos de abastecimento de 

combustíveis, de atividades de exploração de recursos geológicos ou hidrocarbonetos, de 

infraestruturas de produção de energia”.   

Assim, e considerando o tipo de solo, serão utilizados os valores de referência também para solos 

pouco profundos, citando o Guia “Considerando-se um solo pouco profundo quando, em pelo menos 

1/3 da área do local, a camada de solo sobre o substrato rochoso é igual ou inferior a 2 m, contabilizada 

desde a sua superfície e excluindo qualquer camada artificial”.  
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Ainda na definição dos valores de referência, considera-se que existe a utilização de água subterrânea, 

devido à existência de captações de águas subterrâneas num raio de 250 m, determinado a partir do 

limite do local em análise.  

Assim, os valores de referência dos metais pesados, dos solos contaminados para uso industrial e com 

utilização de água subterrânea, que devem ser considerados após o início da exploração, estão 

discriminados na tabela que se segue. 

Tabela 140 – Valores de referência de metais pesados de solos contaminados. 

Recolha de 
amostras 

Contaminante 
Valores de referência 

(mg/kg peso seco) 
Periodicidade 

Em todos os 
pontos (n=10) 

Cádmio (Cd) 1,9 

Anual após início da 
exploração 

Crómio total (Cr) 160 

Cobre (Cu) (300) 230 

Mercúrio (Hg) (20) 3,9 

Níquel (Ni) (340) 270 

Chumbo (Pb) 120 

Zinco (Zn) 340 

 

10.1.6 Técnicas e métodos de análise 

O presente Plano de Monitorização pretende que as amostras representem as características dos 

pontos de amostragem, pelo que se deve assegurar que: 

• As amostras recolhidas são representativas dos solos amostrados; 

• A recolha, bem como a conservação das amostras são adequadas; 

• As técnicas de controlo e qualidade são implementadas. 

Os trabalhos de campo, amostragem e análise das águas, deverão ser executados por uma equipa de 

técnicos capacitados e experientes. 

Os equipamentos de amostragem também serão adequados aos pontos de amostragem, tal como a 

metodologia adotada. No entanto, há procedimentos que têm de ser cumpridos como: 

• Limpar o local a amostrar de qualquer fragmento presente na superfície e, se a situação o 

exigir, remover os primeiros 8 a 15 cm da superfície do solo numa área de cerca de 30 cm de 

diâmetro à volta do ponto de amostragem; 

• Coletar e manusear as amostras de acordo com o tipo de substâncias a avaliar (voláteis, 

semivoláteis ou metais); 

• Proceder à descontaminação dos equipamentos antes da próxima amostragem. 

Na sequência da amostragem, e para efeitos de caracterização físico-química, proceder-se-á à 

preparação das amostras, as quais serão devidamente homogeneizadas, com vista a melhor 
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caracterizar o solo recolhido e diminuir eventuais erros. Todas as análises químicas serão realizadas 

em laboratório acreditado pelo IPAC e os métodos analíticos a aplicar nas restantes determinações 

serão realizados de acordo com normativos de referência em vigor. 

 

10.2 Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos 

Tendo em consideração as características do projeto e os impactes identificados é importante 

implementar um programa de monitorização dos Recursos hídricos superficiais e subterrâneos com o 

objetivo de avaliar a sua qualidade nas diferentes fases do projeto. 

 

10.2.1 Recursos hídricos superficiais 

10.2.1.1 Parâmetros a monitorizar 

Para a caracterização da fase de pré-construção (situação de referência), consideram-se os resultados 

obtidos na monitorização dos Recursos Hídricos superficiais realizada no âmbito do presente estudo. 

Na fase de exploração, a monitorização da qualidade da água superficial tem como objetivo principal 

avaliar o impacte das atividades inerentes desta fase e servir de apoio à implementação e avaliação da 

eficácia das medidas de minimização previstas bem como avaliar a evolução da qualidade da água 

durante a fase de exploração. Na Tabela 141 estão descritos os parâmetros a monitorizar para a 

Qualidade da água superficial. 

Tabela 141 - Parâmetros de monitorização ambiental para o fator Qualidade de águas do Projeto da Mina do 

Romano. 

Qualidade águas superficiais Parâmetros a monitorizar 

Elementos físico-químicos 

Elementos físico-químicos gerais 

Temperatura 

Oxigénio dissolvido 

Saturação de Oxigénio 

CBO5 

Condutividade 

Sólidos Suspensos Totais 
Turbidez 

pH 

Dureza 

Azoto Amoniacal 

Nitratos 

Nitritos 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 577 

Qualidade águas superficiais Parâmetros a monitorizar 

Azoto Total 

Fósforo Total 

Sílica 

Elementos microbiológicos 

Coliformes totais 

Coliformes fecais 

Contagem de Enterococos 

Substâncias prioritárias e outros poluentes 

Cádmio (fração total e dissolvida) 

Chumbo (fração total e dissolvida) 

Cobre (fração total e dissolvida) 

Ferro total 

Zinco (fração total e dissolvida) 

Arsénio (fração total e dissolvida) 

Crómio (fração total e dissolvida) 

Antimónio dissolvido 

Níquel dissolvido 

Lítio 

Hidrocarbonetos totais e óleos e gorduras 

 

10.2.1.2 Locais de monitorização 

Os locais de monitorização para o fator ambiental Qualidade de águas superficiais encontram-se 

identificados na Tabela 142 e são os mesmos das campanhas de monitorização realizadas no âmbito 

do presente estudo. 

Tabela 142 – Identificação dos locais de monitorização. 

Designação Coordenadas 
(WGS-84) 

Descrição (Concelho/Freguesia) 

Beça – M 41º47’9.74’’N 
7º39’21.60’’W 

Ponto no Rio Beça a montante 
da área do projeto 

Montalegre/Sarraquinhos 

Beça – J 41º42’32.66’’N 
7º42’30.07’’W 

Ponto no Rio Beça a jusante da 
área do projeto 

Boticas/Beça 

Beça – A 41º45’32.38’’N 
7º43’15.97’’W 

Ponto no Afluente Rio Beça na 
área de influência do projeto 

Montalegre/Sarraquinhos 

Alb. Alto 
Rabagão 

41º45’26.60’’N 
7º45’1.57’’W 

Ponto na Albufeira do Alto do 
Rabagão 

Montalegre/Morgade 

 

10.2.1.3 Frequência de monitorização 

Na monitorização das águas superficiais, durante a fase de preparação e exploração, deverão ser 

realizadas duas campanhas anuais:  

• Período seco (junho a agosto), período de menor escoamento; 

• Período húmido (dezembro/fevereiro), período de maior escoamento. 
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Recomenda-se que o programa de monitorização seja mantido durante a fase de exploração do 

projeto, sendo objeto de redefinição de acordo com os resultados obtidos. 

As campanhas de monitorização permitirão verificar se haverá necessidade de reformar ou reformular 

as medidas de minimização propostas. 

Caso se verifique alterações nos níveis de contaminação das massas de água face à situação de 

referência e que possam ser imputadas às atividades do projeto, deverão ser adotadas medidas de 

minimização complementares e cuidados acrescidos de gestão ambiental. 

 

10.2.1.4 Técnicas e métodos de análise 

Os trabalhos de campo, amostragem e análise das águas, deverão ser executados por uma equipa de 

técnicos capacitados e experientes. 

As técnicas e métodos de análise a adotar para as determinações analíticas dos parâmetros físico- 

químicos gerais, microbiológicos, substâncias prioritárias e poluentes específicos nas águas superficiais 

deverão ser compatíveis com as exigidas no Decreto-lei n.º 83/2011, de 20 de Junho, Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, e respetiva Declaração de Retificação n.º 22-C/98, que estabelece normas, 

critérios e objetivos de qualidade das águas em função dos principais usos, e a legislação que 

estabelece as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e outros poluentes, 

nomeadamente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro.  

As análises laboratoriais deverão ser realizadas por laboratório acreditado pelo IPAC.  

Serão produzidos relatórios de progresso anuais, fazendo neles a avaliação dos dados recolhidos e os 

relatórios deverão ser enviados à Autoridade de AIA, após término da última campanha, num prazo 

máximo de 90 dias. 

A estrutura do relatório de monitorização deverá seguir as orientações preconizadas no Anexo V da 

Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril. 

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos 

consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade e de acordo com as 

necessidades verificadas. 
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10.2.2 Recursos hídricos subterrâneos 

10.2.2.1 Parâmetros e definição de locais a monitorizar 

A monitorização das águas subterrâneas tem como principal objetivo avaliar a qualidade das águas 

face às atividades que irão decorrer na sequência da exploração mineira. Para tal, é necessário avaliar 

a evolução do nível piezómetrico nos furos de captação de água subterrânea existentes na área do 

projeto e sua envolvente próxima e a evolução química de parâmetros selecionados. 

A definição dos locais de monitorização contempla o inventário dos pontos de água existentes na área 

de influência do projeto, nomeadamente na área de exploração do Bloco A, caminhos de acesso e 

Complexo de Anexos à exploração mineira. A seleção de pontos de monitorização terá como principais 

critérios a possibilidade de afetação, o uso do ponto de água e a proximidade ao projeto. Na Tabela 

143 são definidos os critérios considerados na seleção dos locais a monitorizar.  

Tabela 143 - Critérios de seleção dos pontos a monitorizar. 

Factores a considerar Critérios 

Uso do ponto de água Caracterizar os pontos de água mais importantes para as pessoas 

Condições de execução 
dos trabalhos e a 
acessibilidade aos locais  

Escolher os pontos que sejam possíveis de monitorizar, não aqueles que 
são inacessíveis ou obstruídos, etc.  

Dispersão dos pontos  Cobrir a maior área possível, e não apenas a área mais sensível. Por 
exemplo arranjar dois ou três pontos indicadores da área mais sensível 
e depois caracterizar as outras áreas também  

Proximidade ao projeto  Os mais próximos serão provavelmente os mais afetados e assim, 
apesar de existirem zonas que hidrologicamente sejam mais sensíveis, 
se elas estiverem afastadas não são escolhidas. Será considerado um 
buffer á área envolvente de aproximadamente 500m (na fase de pré-
obra); 

Características 
geológicas da zona 
envolvente 

Geomorfologia Litologia –zonas de contacto entre litologias, zonas de 
infiltração, zonas com alteração da rocha Estrutura – fraturação 
(densidade, inclinação, intersecção, abertura e preenchimento das 
fraturas), diaclasamento, Filões, Filonetes, xistosidade  

 

Para a avaliação da qualidade da água subterrânea recomenda-se a monitorização dos pontos 

identificados e potencialmente afetados pelo projeto na área de concessão e no complexo de apoio à 

exploração mineira. 

Para realizar o estudo do sistema hidrogeológico nas áreas de intervenção do complexo mineiro deve 

proceder-se à instalação de uma rede de piezómetros a monitorizar pelo menos durante o período de 

um ano hidrológico, conseguindo-se assim compreender mais assertivamente a dinâmica deste 

sistema aquífero e a sua produtividade. 
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10.2.2.2 Frequência de monitorização 

Na monitorização das águas subterrâneas, durante a fase de preparação (campanha de referência), 

deverá ser realizada uma campanha pontual para inventariação dos pontos de água. Deverá ser 

também implementada 1 rede de piezómetros durante 1 ano hidrológico, englobando a estação seca 

e húmida. 

Depois de identificados os pontos a amostrar, para a monitorização da qualidade das águas 

subterrâneas, durante a fase de preparação e exploração, deverão ser realizadas duas campanhas 

anuais:  

• Período seco (junho a agosto), período de menor escoamento; 

• Período húmido (dezembro/fevereiro), período de maior escoamento. 

Recomenda-se que o programa de monitorização seja mantido durante a fase de exploração do 

projeto, sendo a sua frequência objeto de redefinição de acordo com os resultados obtidos. 

As campanhas de monitorização permitirão verificar se haverá necessidade de reformar ou reformular 

as medidas de minimização e mitigação propostas. 

Caso se verifique alterações nos níveis de contaminação das massas de água face à situação de 

referência (fase de preparação) e que possam ser imputadas às atividades do projeto, deverão ser 

adotadas medidas de minimização complementares e cuidados acrescidos de gestão ambiental. 

 

10.2.2.3 Técnicas e métodos de análise 

A monitorização dos pontos de água, no que se refere à determinação dos níveis piezométricos e 

caudais, deverá ser efetuada de acordo com as metodologias apresentadas na Tabela 144.  

Tabela 144 - Metodologias de medição de caudal e nível piezométrico para as diferentes tipologias de pontos 

de água. 

Pontos de 
água 

Medição de caudal Medição de nível 
piezométrico 

Poços e furos - Com recurso a sonda de 
nível 

Minas, 
nascentes e 
levadas 

Sempre que possível realizado com recurso ao 
encaminhamento do fluxo para um reservatório 
de volume conhecido e cronometrado o tempo 
de enchimento do mesmo 

Sempre que aplicável 
com sonda de nível 

Sondagem Não aplicável Com recurso a sonda de 
nível 
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Relativamente aos caudais de minas, nascentes e levadas, sempre que possível, a sua determinação 

deverá ser efetuada de modo simples e direto, com o encaminhamento do fluxo total da água para um 

reservatório de volume conhecido e cronometrado o tempo de enchimento do mesmo. Quando não 

for possível a sua determinação por este método, principalmente nos pontos de elevado caudal, como 

por exemplo as levadas, a determinação do caudal (Q) deverá ser realizada pelo “Método da Secção- 

Velocidade” que envolve a medição da área (A) de uma secção transversal do curso de água e a 

medição da velocidade média (V) através dessa secção. 

Para cada ponto inventariado deverá ser apresentada uma ficha de caracterização, onde se descreve: 

tipologia, carácter social, identificação do proprietário, localização, geomorfologia, características dos 

pontos, estado de conservação, tipo de utilização, registo fotográfico, dados e resultados da 

monitorização (data e hora da amostragem, descrição das condições meteorológicas, caracterização 

organolética, resultados dos parâmetros monitorizados, entre outros). 

Os parâmetros de amostragem para a qualidade de água subterrânea são os mesmos que os definidos 

para as águas superficiais e estão listados na Tabela 141. 

 
 

10.3 Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro e Vibrações 

As operações de exploração de minérios em minas, em especial a céu aberto, geram ruído que, em 

muitos casos, motivam incomodidade junto de habitantes ou outros recetores sensíveis presentes na 

envolvente das unidades extrativas. 

A monitorização do ambiente sonoro visa verificar o cumprimento do estabelecido no Regulamento 

Geral do Ruído, relativamente a valores limites de ruído, ao critério de incomodidade, e também à 

verificação da exposição a valores máximos de pico. Tem ainda como objetivos evitar situações 

anómalas ou detetá-las numa fase prévia, ajudando a minimizar impactes motivados por desvios ao 

modelo preconizado e a prevenir situações de conflito com populações. 

O plano de monitorização é definido com base no quadro de impactes previsto ao nível do ambiente 

sonoro e as medidas de minimização passíveis de serem implementadas. 

10.3.1 Ambiente sonoro 

10.3.1.1 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar serão: Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq para os 

períodos de referência diurno, entardecer e noturno definidos no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de 

Janeiro; Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A LAeq do ruído ambiente determinado durante 
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a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A LAeq do ruído residual, para o período de referência diurno definido no Decreto-Lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro. 

10.3.1.2 Locais de monitorização 

Os pontos de amostragem serão os mesmos utilizados durante a caracterização da situação de 

referência. Desta forma poder-se-á verificar e comparar resultados obtidos. Caso se verifiquem 

reclamações, esses locais também devem ser monitorizados. 

10.3.1.3 Frequência de monitorização 

Deverá ser realizada uma campanha de monitorização após o início da atividade e deverá ser efetuada 

em dias de funcionamento normal de atividade. A monitorização deverá ser realizada semestralmente. 

No caso de reclamações devem ser realizadas medições extraordinárias. 

10.3.1.4 Métodos de análise 

A avaliação da será efetuada recorrendo a medições acústicas efetuadas de acordo com os 

procedimentos descritos na Norma NP ISO 1996-2:2011. Acústica. Descrição, medição e avaliação do 

ruído ambiente Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente, com o 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro) e com os “Requisitos Específicos 

de Acreditação – Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações” – IPAC, 2013.  

 

10.3.2 Vibrações 

10.3.2.1 Parâmetros a monitorizar 

Deverá ser realizada a avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas. 

10.3.2.2 Locais de monitorização 

As medições deverão ser efetuadas na habitação mais próxima da zona de desmonte com explosivos 

a avaliar.  

10.3.2.3 Frequência de monitorização 

A periodicidade deverá ser semestral. Os relatórios técnicos da campanha de monitorização de 

vibração, deverão ser entregues anualmente à Autoridade de AIA. 
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10.3.2.4 Técnicas e Métodos de análise 

Deverá ser utilizado o método de referência conforme a Norma Portuguesa NP 2074:2015 – “Avaliação 

da influência de vibrações impulsivas em estruturas”. Os resultados obtidos deverão ser analisados de 

acordo com a norma. Se as medições de vibrações ultrapassarem os valores limite estipulados, 

deverão ser tomadas medidas corretivas e posteriormente avaliada a sua eficácia nas campanhas de 

monitorização subsequentes. 

 

10.4 Programa de Monitorização da Qualidade do Ar (PM10) 

10.4.1 Parâmetros a monitorizar 

Deverá ser determinada a Fração PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente. Deverão ser ainda 

medidos os parâmetros meteorológicos: velocidade e direção do vento, precipitação, temperatura e 

humidade relativa. 

10.4.2 Locais de monitorização 

Os pontos de amostragem serão os mesmos utilizados durante a caracterização da situação de 

referência. Desta forma poder-se-á verificar e comparar resultados obtidos. 

10.4.3 Frequência de monitorização 

A frequência das campanhas de monitorização ficará condicionada aos resultados obtidos na 

monitorização do primeiro ano de preparação.  

Deverá ser realizada uma campanha de 7 dias (incluindo fim de semana). A monitorização deverá ser 

realizada, preferencialmente, em período seco e sob condições normais de laboração. 

Se a concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite diário (40 

μg/m3), a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor 

deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha ser repetida anualmente. 

10.4.4 Técnicas e Métodos de análise 

Deverá ser utilizado o método de referência conforme o Anexo VIII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 

23 de setembro. Isto é, amostragem por filtração e determinação da massa por gravimetria de acordo 

com a norma NP EN 12341:2010 – “Qualidade do ar – Determinação da fração PM10 de partículas em 

suspensão – Método de referência e procedimentos de ensaio de campo para demonstrar a 

equivalência dos métodos de medição ao método de referência”. 
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10.5 Programa de Monitorização de Quirópteros 

Na zona de influência foi encontrada um conjunto de cavidades de antigas explorações mineira, com 

presença de morcegos, com poucos indivíduos e um reduzido número de espécies.  

A medida a implementar durante a fase de obra é que todas as cavidades já conhecidas e outras que 

venham a ser descobertas (que atualmente se encontram ocultas por vegetação), devem ser avaliadas 

quanto à presença de morcegos. 

Assim propõe-se que no decorrer dos trabalhos de desmatação das áreas a explorar, sempre que seja 

detetada uma cavidade, deverá ser ativada a equipa de biólogos, a qual, tendo condições de segurança 

para visitar a galeria, deverá fazer prospeção visual da presença de morcegos. 

Se não se verificarem condições de segurança para entrar nas cavidades deverá fazer-se monitorização 

com aparelhos de ultrassons à saída de cada cavidade 2 horas após o pôr-do-sol. 

Caso não sejam detetados morcegos os trabalhos poderão continuar normalmente. 

Caso seja detetada alguma galeria ou poço com morcegos deve ser considerada a preservação dessa 

zona ou se tal não for possível, deverão ser adotados mecanismos de exclusão de espécies de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo ICNF. 

Alguns mecanismos de exclusão poderão passar pelo: 

• encerramento/soterramento da entrada da cavidade após a saída de morcegos para se 

alimentarem; 

• Colocação de dispositivos de exclusão que permitam a saída dos animais sem possibilidade de 

retorno. Estes dispositivos devem estar no local pelo menos 10 noites com condições 

favoráveis à saída dos morcegos (sem chuva e com temperaturas acima dos 12oC). 

Durante essas noites deverá ocorrer monitorização visual e acústica do abrigo de forma a avaliar como 

está a ocorrer o processo de exclusão. 

Os dispositivos de exclusão incluem: 

• -Rede com extremidade solta; 

• -Manga de plástico; 

• -Tubo de plástico; 

• -Placa de plástico. 

Os trabalhos de desmatação/ aterro deverão ser evitados nos períodos de hibernação (dezembro a 

fevereiro) e de criação (abril a julho) já que são os períodos de maior fragilidade para os quirópteros. 
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10.6 Apresentação dos resultados dos Planos de Monitorização 

Os resultados da monitorização e gestão ambiental serão apresentados sobre a forma de relatórios 

que irão seguir o definido no Anexo V relativo aos relatórios de monitorização da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de definição do 

âmbito EIA (PDA) e normas técnicas para estrutura do estudo de impacte ambiental.  

10.7 Revisão do Plano de Monitorização 

O presente plano de monitorização deverá ser dinâmico, por forma a poder adaptar-se à evolução, a 

médio e longo prazo, das condições que determinaram a sua execução, nomeadamente: 

- Alteração da legislação nacional vigente; 

- Modernização dos meios técnicos previstos; 

- Da verificação de um desajuste entre as ações de monitorização e os objetivos definidos; 

- Da verificação de impactes negativos com natureza ou magnitude divergentes daqueles que foram 

conjeturadas no presente EIA; 

-  Da modificação dos motivos que sustentaram a elaboração do presente projeto e que, 

consequentemente, possam modificar a avaliação de impactes ambientais. 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Relatório Síntese 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 
LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS - “ROMANO” 

 
 

 586 

11 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 
 
Uma vez que o EIA foi elaborado em fase de estudo prévio do projeto há informação do projeto que 

ainda não está disponível o que poderá ter dificultado a avaliação de impactes ambientais e a 

consequente proposta de medidas de mitigação e dos planos de monitorização a desenvolver. 

Alguns estudos que estão ainda a ser desenvolvidos ao nível do projeto, nomeadamente estudos de 

geofísica, hidrogeológicos, e de exploração adicionais (e.g. sondagens mecânicas) ainda estão em 

desenvolvimento. 

Não foi efetuada uma análise quantitativa das emissões de poluentes atmosféricos associados à Fase 

de Construção e Exploração pois não se dispõe de informação sobre os consumos associadas a cada 

uma das máquinas e atividades. Também não existem fatores de emissão, disponíveis na literatura, 

que permitam estimar a emissão de partículas pela erosão provocada pelo vento na superfície da área 

exposta durante a fase de construção. 

Quanto à Qualidade da água subterrânea deverá ser efetuada uma avaliação do regime hídrico 

subterrâneo tendo em atenção as características da região e um inventário de pontos de água e 

captações subterrâneas na envolvente da área de exploração, assim como uma caracterização da 

vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. 
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12 CONCLUSÕES 
 
A informação existente e recolhida no âmbito do presente estudo permitiu evidenciar que o projeto é 

uma mais valia para o concelho de Montalegre. Os estudos e conclusões apresentados no presente 

documento, embora realizado em fase de estudo prévio e apresentando por isso algumas lacunas de 

conhecimento, serão uma peça fundamental na tomada de decisão sobre o projeto pelas entidades 

envolvidas, servindo também de ferramenta de gestão ambiental nas fases de exploração e 

recuperação.  

Relativamente à caracterização do estado atual do ambiente os estudos permitiram concluir que neste 

momento não existe nenhum foco de poluição significativo na área do projeto nem na sua envolvência. 

No entanto, verifica-se que a área do Bloco A da Concessão “Romano” já foi intervencionada por 

explorações mineiras anteriores e possui um passivo ambiental que requer intervenção, 

principalmente ao nível da integração paisagística, e que com o licenciamento da atividade o mesmo 

será facilitado, promovendo o exercício ordenado da atividade dentro das disposições legais.  

O impacte da Lusorecursos no concelho de Montalegre já se verifica de forma direta pela 

empregabilidade, que irá aumentar significativamente com a implementação do projeto, e também 

de forma indireta através da dinamização de atividades económicas associadas a fornecedores, 

prestadores de serviços e clientes, assim como pelo aumento da notoriedade do concelho como 

fornecedor de produtos de elevada qualidade e com uma procura crescente. O licenciamento do 

Projeto irá ter um efeito positivo na Sócioeconomia local e regional. 

Este projeto permitirá desenvolver um cluster em torno do lítio, que permita dar passos significativos 

e determinantes na cadeia de valor, ultrapassando as operações de mera extração e concentração, 

para investir também na metalurgia e em atividades de maior valor acrescentado no âmbito da 

indústria de baterias. 

Portugal detém uma grande diversidade geológica, sendo rico em recursos minerais e a atividade 

mineira, sobretudo quando integrada numa estratégia industrial mais vasta, constitui uma 

oportunidade para a economia das regiões onde se insere, como fatores potencializadores da 

valorização do território, do combate à desertificação e criação de emprego. 

Para além dos benefícios inerentes à exploração e transformação de hidróxido de lítio mono-

hidratado, as atividades complementares associadas ao projeto, como a unidade de biomassa , fábrica 

de cerâmica e reciclagem de baterias irão trazer mais valias para a região de Montalegre, não só 

através de impactos positivos socioeconómicos como criação de emprego mas também como a 

produção de energia termoelétrica renovável e o reaproveitamento de excedentes ou rejeitados do 
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processo mineiro incorporado na estratégia da economia circular, justificando assim a dimensão do 

Complexo de Anexos Mineiros onde estes componentes estão situados. 

Os impactes ambientais durante as fases de desenvolvimento, construção e de exploração são 

maioritariamente negativos, com exceção da Sócioeconomia ao qual se prevê um impacte positivo. 

Salienta-se, no entanto, que a maioria dos impactes verificados são pouco significativos, possuem uma 

abrangência local e são minimizáveis.  

Além disso, o projeto adotou estratégias amigas do ambiente, quer em termos de método de 

exploração, equipamentos a utilizar, métodos de concentração e beneficiação, energias a utilizar, 

entre outras que permitirão diminuir significativamente os impactes geralmente associados a este tipo 

de explorações. 

À medida que, em determinadas áreas vai sendo terminada a exploração, vai igualmente ser iniciada 

a recuperação ambiental e paisagística através da plantação e sementeira de árvores, arbustos e 

herbáceas e gestão dos biótopos existentes. No final do Projeto a área da mina deverá estar 

totalmente recuperada em termos paisagísticos. 

As espécies que serão plantadas serão maioritariamente autóctones, tais como castanheiros, 

carvalhos, cerejeira, salgueiros, urzes, giestas. O Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico terá 

de ser aprovado pela entidade responsável pelo licenciamento e que terá obrigatoriamente de ser 

cumprido pela Lusorecursos.  

Assim, conclui-se que, de uma forma geral, o Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e 

Minerais associados possui impactes negativos, no entanto, estes não são significativos e são 

minimizáveis. Por outro lado, o impacte positivo socioeconómico e a recuperação ambiental e 

paisagística irão trazer benefícios paisagísticos e da biodiversidade que se sobrepõem aos impactes 

ambientais negativos provocados.  
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14 ANEXOS 
 
 

• Volume III – Plano de Lavra 

• Volume IV – Plano de Higiene e Segurança 

• Volume V – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

• Volume VI – Peças Desenhadas do Projeto 

• Volume IX – Plano de Encerramento da Mina do Romano 

 


