
 

 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

                                  

         Fotos: José Raposo 

Ampliação da Mina de Vila Seca 
 

 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃ0 

 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Direção-Geral do Património Cultural 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro  

Direção Geral de Energia e Geologia 

Administração Regional de Saúde do Centro 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

 

Fevereiro 2022 



 

2 
 

Índice 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 4 

2 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ....................................................................................................... 5 

3 ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO ............................................................................ 6 

3.1 Antecedentes do projeto ............................................................................................................. 6 
4 DESCRIÇÃO DO PROJETO ................................................................................................................... 7 

4.1 Localização do projeto ................................................................................................................. 7 
4.2 Descrição do Projeto ................................................................................................................... 7 
4.3 Alternativas ................................................................................................................................10 

5 ANÁLISE ESPECÍFICA .........................................................................................................................10 

5.1 Plano de Lavra / projeto ............................................................................................................11 
5.2 Alterações Climáticas ................................................................................................................12 
5.3 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais .........................................................................15 
5.4 Recursos Hídricos ......................................................................................................................17 
5.5 Ordenamento do Território .......................................................................................................20 
5.6 Solos ..........................................................................................................................................31 
5.7 Resíduos.....................................................................................................................................32 
5.8 Socioeconomia ..........................................................................................................................33 
5.9 Qualidade do Ar .........................................................................................................................35 
5.10 Ambiente Sonoro .......................................................................................................................37 
5.11 Vibrações ...................................................................................................................................46 
5.12 Saúde Humana...........................................................................................................................51 
5.13 Património Cultural ...................................................................................................................52 
5.14 Sistemas ecológicos ...................................................................................................................53 
5.15 Paisagem ....................................................................................................................................59 

6 RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA .............................................................................................68 

6.1 Resultados da Consulta Pública .................................................................................................68 
6.2 Análise aos comentários, observações e questões levantadas no âmbito da consulta pública68 

7 PARECERES EXTERNOS .....................................................................................................................68 

7.1 Exposições recebidas .................................................................................................................68 
7.2 Análise aos comentários, observações e questões levantadas nos Pareceres Externos ..........71 

8 CONCLUSÃO .....................................................................................................................................71 

9 CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 

MONITORIZAÇÃO .............................................................................................................................76 

9.1 CONDICIONANTES .....................................................................................................................76 
9.2 ELEMENTOS A APRESENTAR ......................................................................................................76 
9.3 Medidas de Minimização ...........................................................................................................78 
9.4 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO ...........................................................................................88 

 

 



 

3 
 

Índice de Figuras 
Figura n.º 1 Área de Concessão atual (a verde) área de Concessão futura (a azul) ........................................................................... 7 
Figura n.º 2 Figura 3: Concessão futura (azul), mina atual (verde) e mina futura (vermelho). ......................................................... 8 
Figura n.º 4 - Área de projeto sobre extrato da Planta de Ordenamento, do PDM de Mangualde ................................................... 21 
Figura n.º 5 – Zonamento Acústico ................................................................................................................................................. 22 
Figura n.º 6 – Reserva Ecológica Nacional (Parcial) ....................................................................................................................... 24 
Figura n.º 7 – Reserva Agrícola Nacional ....................................................................................................................................... 25 
Figura n.º 8 – áreas percorridas por incêndios ................................................................................................................................. 25 
Figura n.º 9 – Risco de Incêndio 2014 ............................................................................................................................................. 26 
Figura n.º 10 – Outras condicionantes e servidões (parcial) ............................................................................................................ 26 
Figura n.º 11 – Linha de água na área de stock de produto ............................................................................................................. 27 
Figura n.º 12 - Tipologias REN ......................................................................................................................................................... 28 
Figura 13 - Localização dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados e objeto de monitorização. Fonte:  Adaptada de EIA 
– Relatório Síntese (Figura III.22, p. III.58) .................................................................................................................................... 39 
Figura n.º 14 - Modelação do ruído particular da laboração da Mina – período diurno. ................................................................. 42 
Figura n.º 15 Localização esquemática da barreira acústica natural a adotar, em substituição da cortina proposta, que deverá ser 
devidamente ajustada em função do estudo específico a apresentar, em momento prévio à autorização do projeto. ...................... 44 
Figura n.º 16 - Localização dos pontos de monitorização e dos pontos de detonação. .................................................................... 47 
Figura n.º 17 - Distâncias e cargas para se atingirem 1,5; 3; 6 e 12 mm/s de vibração de pico. ...................................................... 48 
Figura n.º 18 – Recetores sensíveis e estruturas a proteger na envolvente da mina Vila Seca. ....................................................... 49 
Figura n.º 19 – Território em redor da área de implantação do projeto – vegetação existente (ex: Pinus pinaster e Cytisus sp.) 
(Fotografia tirada no decorrer da visita ao local, no dia 21 de janeiro de 2022) .............................................................................. 59 
Figura n.º 20 - Interior da “Mina Vila Seca” ................................................................................................................................... 59 
Figura  n.º 21 – Vista a partir do Castro do Bom Sucesso ................................................................................................................ 65 
Figura n.º 22 – área de exploração vendo-se a bancada de topo já recuperada ................................................................................ 73 
Figura n.º 23 - Ponto de amostragem depósito temporário de stock “QUASUP2”.......................................................................... 91 
Figura n.º 24 – Pontos de monitorização do ambiente sonoro ......................................................................................................... 94 
Figura n.º 25 - Localização dos pontos de monitorização ............................................................................................................... 96 
Figura n.º 26 – Pontos de amostragem para monitorizações dos solos .......................................................................................... 100 

 

Índice de Quadros 
Quadro 1: Desemprego registado por unidade territorial para o período da pandemia COVID19 (2020-2021) ............................ 33 
Quadro 2: Fases do ciclo de produção na mina e potenciais impactes socioeconómicos associados ............................................ 34 
Quadro 3: Matriz de Impactes Socioeconómicos ............................................................................................................................ 35 
Quadro 4: Ações envolvidas no ciclo de produção da mina ............................................................................................................ 37 
Quadro 5: - Identificação dos pontos de monitorização considerados para caracterização da situação de referência. ................ 40 
Quadro 6: Avaliação do Critério de Incomodidade ......................................................................................................................... 41 
Quadro 7: Equipamentos a utilizar na Mina que geram ruído e principais características que interessam ao fator ambiental 
ruído. ............................................................................................................................................................................................... 41 
Quadro 8: Valores estimados para a situação futura: Critério de Exposição e Critério de Incomodidade. ..................................... 43 
Quadro 9: Valores limite recomendados para a velocidade de vibração de pico [mm/s], segundo a NP 2074. ............................. 46 
Quadro 10: Registos de vibrações efetuados da mina .................................................................................................................... 48 
Quadro 11: Distâncias das estruturas à mina, velocidades admissíveis e cargas possíveis. ............................................................ 49 

 

 

ANEXO I Implantação Territorial do Projeto 

ANEXO II  Pareceres Externos 

 

 

 

 

file:///C:/Users/margarida.grossinho/Documents/AIA/AIA/AIA%203424_Mina%20Vila%20Seca/4_Proposta%20de%20Decisão/AIA3424-ParecerCA_MinaVilaSeca%20Draft_15fev.docx%23_Toc95946716
file:///C:/Users/margarida.grossinho/Documents/AIA/AIA/AIA%203424_Mina%20Vila%20Seca/4_Proposta%20de%20Decisão/AIA3424-ParecerCA_MinaVilaSeca%20Draft_15fev.docx%23_Toc95946717
file:///C:/Users/margarida.grossinho/Documents/AIA/AIA/AIA%203424_Mina%20Vila%20Seca/4_Proposta%20de%20Decisão/AIA3424-ParecerCA_MinaVilaSeca%20Draft_15fev.docx%23_Toc95946718


 

4 
 

1 INTRODUÇÃO 

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

do projeto de “Ampliação da Mina Vila Seca", em fase de Projeto de Execução, sendo emitido pela 

Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto enquadra-se nas tipologias previstas no Anexo II, n.º 2 alíneas a) e e) do diploma mencionado, 

respeitante a “Pedreiras, minas a céu aberto e extração de turfa (não incluídos no anexo I) em áreas 

isoladas ou contínuas” e “Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, 

petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos”. 

 A Empresa, FELMICA – Minerais Industriais S.A., dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 14.º 

do RJAIA submeteu, via Plataforma SILIAMB, Módulo de Licenciamento Único Ambiental (LUA) o projeto 

de execução da “Ampliação da Mina Vila Seca” (Processo PL20210409000673). 

A APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída 

por representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDR Centro), Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), Direção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Instituto Superior de 

Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), dando, assim, cumprimento ao 

artigo 9.º do referido diploma. 

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

 APA (coordenação) – Dr.ª Margarida Grossinho / Eng.ª Diana Costa 

 APA (consulta pública) – Dr.ª Clara Sintrão 

 APA (recursos hídricos) - Eng. Nelson Martins 

 DGPC (património cultural) – Dr. José Luís Monteiro 

 LNEG (geologia) – Doutor Jorge Carvalho 

 CCDR LVT (qualidade do ar, solos e uso do solo, ordenamento do território, sistemas ecológicos e 

socioeconomia) – Dr. José Raposo 

 DGEG – Eng.ª Carla Portilho / Eng.ª Débora Pinheiro 

 ARS Centro – Dr.ª Ana Margarida Almeida 

 ISA/CEABN (paisagem) – Arqt.ª Pais. Francisca Aguiar Pinto 

 APA (alterações climáticas) – Eng.ª Patrícia Gama 

 FEUP (ambiente sonoro e vibrações) – Doutora Cecília Rocha 

 APA (resíduos) – Eng. Jorge Santos Garcia / Eng.ª Carla Rodrigues 

O EIA objeto da presente análise, datado de outubro 2020, é da responsabilidade da empresa VISA -

Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S. A., tendo sido elaborado entre e janeiro 

de 2019 e janeiro de 2021. 
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É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico  

 Relatório Síntese 

 Anexos 

 Peças Desenhadas 

Na sequência da solicitação pela autoridade de AIA, suportada pela apreciação da CA, de elementos 

adicionais, foi apresentada uma versão consolidada do EIA. 

 Elementos Complementares submetidos a 6 de janeiro de 2022. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto que corresponde ao Plano de Lavra da Mina. 

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

efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do 

projeto em causa. 

2 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A CA desenvolveu os seguintes trabalhos: 

 Início do procedimento, após pronúncia da entidade competente para a autorização do projeto, 

no dia 19 de maio de 2021. 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA, no decurso da qual a CA considerou, em 23 de junho de 2021, 

necessária a solicitação de elementos adicionais. 

 Submissão do Aditamento ao EIA a 29 de outubro de 2021. Após análise da documentação 

remetida pela CA foi declarada a Conformidade do EIA, a 17 de novembro de 2021. 

 Solicitação de elementos complementares relativos ao território, ambiente sonoro, recursos 

hídricos e paisagem, submetidos pelo proponente a 6 de janeiro de 2022. 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto realizada no dia 21 de janeiro de 

2022, onde estiveram presentes os elementos que integram a CA e representantes do proponente 

e da equipa que elaborou o EIA.  

 Solicitação de Pareceres externos ao Município de Mangualde, Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de 

novembro a 6 de janeiro de 2022. 

 Análise técnica do EIA, do respetivo aditamento e dos elementos complementares, bem como a 

consulta aos elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os seus impactes e a possibilidade 

de os mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 

tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.  

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 

viabilidade ambiental do projeto. 
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3 ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada foi retirada dos elementos apresentados no EIA, no Aditamento ao 

mesmo e restante informação disponibilizada. 

 

3.1 ANTECEDENTES DO PROJETO 

A exploração dos recursos minerais no local tem um historial já longo, através da atribuição da Concessão 

n.º 1186 (Outeiro n.º 3) e da Concessão n.º 3638 (Vila Seca n.º 1).  

A concessão C-83 denominada Vila Seca, integrou as duas concessões anteriores, tendo sido atribuída em 

14 de abril de 1998, à empresa PENALCA – SOCIEDADE MINEIRA DE PENALCA, LDA. (transmitida 

posteriormente à FELMICA – Minerais Industriais S.A.), para a exploração de um depósito mineral de 

quartzo e feldspato, numa área de 102,5533 ha. 

A FELMICA insere-se no grupo Mota Ceramic Solutions, atualmente detentora dos direitos de exploração 

de 40 concessões mineiras e de 2 contratos de prospeção e pesquisa.  

A concessão “Vila Seca” está ativa desde a assinatura do contrato de atribuição de direitos, tendo a sua 
atividade vindo a ser acompanhada pela DGEG enquanto entidade competente para o licenciamento e 

acompanhamento da exploração de depósitos minerais.  

O Plano de Lavra revisto para uma área de 5,99 ha foi apresentado em 2011. A unidade industrial, 

constituída por central de britagem, com licenciamento autónomo, não estava incluída nesse Plano.  

Num terreno adjacente com cerca de 1,4 ha, propriedade da empresa e anteriormente integrado na 

concessão C-24 Tojal, já extinta, existe um depósito de produtos finais resultantes da beneficiação, do 

material extraído, na unidade industrial que a empresa possui em Moimenta Maceira Dão. Esta área 

encontrava-se fora dos 102,55 ha da área de concessão atribuída à empresa. 

Em 2019 a empresa entregou uma atualização ao Plano de Lavra para ampliação da área de exploração, 

por forma a viabilizar a continuação dos trabalhos mineiros com a escavação de novas áreas, verificando-

se que a ampliação pretendida incluiria o projeto nos limiares previstos pelo Anexo II do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, na sua atual redação. Como tal, entre os anos de 2019 e 2021 esteve em curso a preparação 

do Estudo de Impacte Ambiental. 

  



 

7 
 

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se na União das Freguesias de Tavares (Chãs, Várzea e Travanca), do concelho de 

Mangualde e na freguesia de Mareco do concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu. 

Na envolvente da Mina localizam-se as povoações de Vila Seca a 150m, Travanca de Cima a 700 m, Outeiro 

a 880 m, Casais a 900 m, Chãs de Tavares a 1000 m, Travanca de Tavares a 1400 m, Mareco a 1500 m, São 

João da Fresta a 1800 m e Vila Cova de Tavares a 2300 m. 

Na envolvente da Mina Vila Seca, a este, encontra-se em laboração a pedreira Bom Sucesso n.º 4, para 

produção de saibro. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto consiste na exploração de depósitos minerais de feldspato e de quartzo (para aplicações 

cerâmicas, fabrico de pastas cerâmicas) e a sua exploração é realizada a céu aberto. Trata-se de um projeto 

já existente estando previsto o ajuste da área de concessão de 102 ha para 81,5 ha e a inclusão dos Anexos 

mineiros (constituídos pela unidade industrial de britagem e crivagem, as instalações sociais e a área de 

stock de produto). Com esta alteração serão retiradas da Concessão as áreas urbanas (Vila Seca e Outeiro). 

 

 

Figura n.º 1: Área de Concessão atual (a verde) área de Concessão futura (a azul) 

Fonte: EIA- Relatório Síntese (Figura II-2 p. II -8) 

A área de exploração será ampliada de 4,99 ha para cerca de 17 ha. 
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As operações a efetuar na área de exploração incluem: 

 Desmatação, decapagem e armazenamento  

o Desmatação dos terrenos e remoção das terras que cobrem o recurso mineral, com auxílio 

de escavadora giratória, de pás carregadoras e de dumpers. 

 Desmonte 

o A exploração será feita em flanco de encosta, de cima para baixo por bancadas e patamares 

com 10 m de altura e 20 m de largura, e uma inclinação de 75º a 80º com a horizontal. 

o Serão instaladas valas perimetrais de drenagem das águas pluviais, que encaminharão as 

águas para a rede de hidrográfica existente na envolvente.  

o Desagregação do minério feita com recurso a explosivos. 

o Prevê-se que seja necessário detonar cerca de 160 furos por mês, podendo os 

rebentamentos ser semanais ou quinzenais. Estes têm lugar no intervalo do almoço. 

o Não existe paiol na exploração sendo os explosivos entregues pela empresa Maxam, sendo 

o fornecimento feito habitualmente do Paiol existente em Vila Franca da Beira (Oliveira do 

Hospital). De acordo com o Aditamento ao EIA, os explosivos são das marcas Riogel (nitrato 

de hexamina, alumínio em pó, nitrato de sódio, perclorato de sódio, etandiol e etilenoglicol 

- advertência de perigo H201) e Riodet (zinco em pó, permanganato de potássio, sílica, 

dióxido de chumbo, antimónio, azida de chumbo, azoteto de chumbo, 2,4,6-

trinitrorresorcinato de chumbo, tricinato, dipicrato de chumbo - advertência de perigo 

H201), sendo o consumo total estimado em 23.210 kg/ano.  

Figura n.º 2: Concessão futura (azul), mina atual (verde) e mina futura (vermelho). 
Fonte: EIA - Relatório Síntese (Figura II. p. II.) 
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 Taqueamento  

o Redução da dimensão dos blocos maiores, com recurso a martelo hidráulico. 

 Remoção:  

o Escavação do material fragmentado e carregamento em dumpers que o transportam para 

a zona de stock da britagem. 

 Beneficiação:  

o Britagem e crivagem. 

 Transporte:  

o Carregamento dos produtos finais em camiões e seu transporte para os clientes ou para a 

unidade interna de Mangualde do proponente. 

Prevê-se a circulação de cerca de 23 camiões por dia, ou seja, cerca de 3/4 camiões por hora. 

São produzidos 2 tipos de materiais - VS K001 (possui percentagens normais de sílica e alumina, 

percentagem elevada de minerais corantes, principalmente óxido de ferro, rocha predominantemente 

potássica com quantidade de alcális elevada (até 7,2%), coze castanho e apresenta fusibilidade pouco 

elevada) e VS K002 (possui percentagem de sílica mais baixa que o VS K001 e percentagem de alumina 

mais elevada, percentagem de minerais corantes, principalmente óxido de ferro relativamente elevada, 

rocha predominantemente potássica com quantidade de alcális elevada (até 9,1%), coze castanho-claro e 

apresenta fusibilidade pouco elevada). A principal diferença encontra-se no grau de alteração, sendo o VS 

K002 resultante de uma rocha mais alterada. 

Anexo Mineiro 

É constituído por unidade de britagem e crivagem, parque de materiais produzidos, instalações sociais e 

balneários, posto de transformação, contentor para ferramentaria, contentor para armazenamento de 

óleos (4 bidões colocados sobre bacia de retenção com capacidade para 255 l) e outros materiais, 

contentor para armazenamento de óleos usados e outros resíduos e. 

A unidade industrial tem licenciamento autónomo, mas será agora incluída na área da mina como anexo 

mineiro. 

Fornecimento de Eletricidade 

A unidade é servida por um posto de transformação (marca Alkargo 37180, de 1999, hermético, com 270 

l de óleo isento de PCB, de acordo com análise efetuada pela Greenlab, a 19 de outubro de 2018), que 

assegura a alimentação da central de britagem, os sistemas de iluminação e as instalações de apoio. É 

esperado um consumo anual de 241 MW. 

Fornecimento de Água 

A água utilizada para fins industriais será de origem superficial armazenada temporariamente em 

pequenas bacias de decantação (aspersão dos materiais quando cominuídos).  

A água potável para uso nas instalações sociais (refeitório, balneários e sanitários) provirá do furo 

existente na mina. A água potável para ingestão humana será fornecida engarrafada. 

 

Sistemas de drenagem e esgoto 

Os esgotos domésticos são enviados para uma fossa seguida de poço de infiltração. Esta fossa obteve o 

alvará de licença nº 57/200/V.  
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Fornecimento de Combustível 

O abastecimento de combustíveis é feito por empresa contratada, através de reservatório de 600 l, 

montado numa carrinha de caixa aberta. Prevê-se o consumo anual de 141 m3 de gasóleo. São usados 

tabuleiros para evitar derrame de gasóleo para o solo. Os equipamentos são abastecidos 2 a 3 vezes por 

semana. De acordo com os esclarecimentos adicionais, o abastecimento é efetuado na zona da 

ferramentaria, com colocação de aparadeiras sob os equipamentos. 

Não existe oficina sendo as operações de manutenção, revisão e reparações de pequena dimensão dos 

equipamentos efetuadas junto à britagem, na zona da ferramentaria. Outras reparações são efetuadas 

em oficinas externas. 

Tratamento e beneficiação 

Na mina o tratamento efetuado consiste na britagem e crivagem do material extraído. A unidade de 

beneficiação é composta por uma linha de fragmentação de dois estágios, que possui uma unidade de 

remoção de ferro metálico. O material é descarregado numa torva que o encaminha para um alimentador 

vibrante que o conduz a uma grade de pré-crivagem e ao moinho primário, onde é fragmentado até 0-200 

mm. O minério é depois descarregado numa segunda torva, sendo conduzido por telas transportadoras 

até ao moinho secundário e deste ao crivo Mogensen. O minério moído até uma granulometria de 0-7/12 

mm é descarregado na zona de expedição e o material com granulometria superior volta ao moinho 

secundário. 

 

Uma parte do produto é vendida após esta primeira redução de calibre. A restante é transportada para a 

unidade de tratamento e beneficiação da empresa, localizada em Moimenta de Maceira Dão, Mangualde, 

a cerca de 20 km, tendo como destino a sua integração em blends quartzo-feldspáticos ou, sujeita a nova 

redução de calibre, para posterior expedição em camiões banheira ou cisterna. 

Recuperação Paisagística 

O projeto de integração e recuperação será desenvolvido em simultâneo com o avanço das frentes de 

exploração, sendo a solução adotada a restituição do uso misto florestal / pastoril, com recurso às terras 

resultantes da decapagem, depositadas em pargas e a espécies vegetais autóctones. No piso base da mina 

está prevista construção de uma charca.  

Prevê-se uma produção anual de 170 000 t e a exploração deverá estar concluída em cerca de 26 anos. 

Caso não se concretize o projeto a mina existente terá uma vida útil de 3 anos. 

O trabalho será efetuado nos dias úteis, com uma duração de 8 h de trabalho e 1 h de almoço, entre as 8h 

e as 19 h, podendo variar em função da estação do ano. Não se prevê a criação de novos postos de trabalho 

mantendo-se os 4 trabalhadores existentes.  

4.3 Alternativas   

Não foram estudadas alternativas de localização atendendo a que a exploração dos depósitos minerais se 

encontra dependente dos locais onde existem esses recursos.  

A alternativa associada à não aprovação do Plano de Lavra será o encerramento da exploração atual, no 

prazo de 3 anos. 

5 ANÁLISE ESPECÍFICA 

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como à natureza dos 

aspetos ambientais associados, foram analisadas as seguintes vertentes de análise: alterações climáticas, 
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geologia, geomorfologia e recursos minerais, recursos hídricos, ordenamento do território, solos e uso do 

solo, resíduos, socioeconomia, qualidade do ar, ambiente sonoro, vibrações, saúde humana, património 

cultural, sistemas ecológicos e paisagem. 

Os resultados da apreciação desenvolvida em cada uma das referidas vertentes tiveram como principal 

suporte a informação constante no EIA, o aditamento e os Elementos Complementares, bem como as 

várias peças que constituem o projeto de execução. A visita à Mina realizada no dia 21 de janeiro de 2022 

contribuiu também para a análise efetuada. 

 

5.1 PLANO DE LAVRA / PROJETO 

A concessão C-83 denominada Vila Seca, sita no concelho de Mangualde, foi atribuída em 14 de abril de 

1998, à empresa PENALCA – Sociedade Mineira de PENALCA, Lda. (transmitida posteriormente à FELMICA 

– Minerais Industriais S. A.), para a exploração de um depósito mineral de quartzo e feldspato. 

O projeto de ampliação da mina de Vila Seca encontra-se em processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Previamente à submissão do projeto a AIA foi efetuada pela DGEG uma análise preliminar do Plano de 

Lavra, tendo na sua sequência sido requeridos à empresa alterações e elementos adicionais, ainda ao 

abrigo do previsto no Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março. 

Com a entrada em vigor em 7 de maio do Decreto-Lei n.º 30/2021, que veio revogar o Decreto-Lei n.º 

88/90 e regular a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no respeitante aos depósitos minerais, foi elaborada 

uma nova revisão por forma a verificar a adequada formulação do projeto de acordo com o Anexo V, a 

que remete o n.º 2 do Artigo 39.º do novo diploma verificando-se a sua conformidade.  

A atualização do Plano de Lavra da concessão C-83 “Vila Seca” prevê a ampliação da área da mina de 4,99 

ha para 16,99 ha, dos quais apenas 10,61 ha correspondem a área de exploração, sendo os restantes, 6,38 

ha afetos a anexos mineiros (instalações sociais, depósitos de material e área industrial).  

Na delimitação das áreas de exploração foi dado cumprimento ao conteúdo material expresso no Anexo 

II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro, 

relativo à exploração de massas minerais, relativo às zonas de defesa, pois não havendo legislação 

específica para os depósitos minerais no que nesta matéria diz respeito, considerou-se ser de aplicar às 

explorações a céu aberto. As zonas de defesa previstas e existentes deverão ser salvaguardadas em todas 

as fases do projeto. 

O projeto em causa prevê a exploração de depósitos minerais de feldspato e quartzo, estimando-se a 

existência de cerca de 4.510.000 t de material tal-qual. Com uma produção média prevista de 170.000 

t/ano, estima-se uma vida útil de 26 anos para o projeto.  

O Plano de Lavra apresenta um método de desmonte adequado ao local e ao material a explorar. A 

atividade na mina decorrerá durante todo o ano e será realizada a céu aberto, com desmonte com recurso 

a explosivos, por bancadas, em flanco de encosta. A utilização de substâncias explosivas deverá ser 

realizada por operadores credenciados, utilizando-se as melhores práticas para proteção do meio e dos 

trabalhadores.  

Importa ainda referir que dar-se-á o aproveitamento integral dos recursos geológicos existentes na área, 

sendo o material extraído numa primeira fase fragmentado e crivado na Unidade Industrial existente na 

mina. Posteriormente, uma parte do mesmo é vendido tal-qual, a clientes da indústria cerâmica, sendo o 

restante encaminhado para a Unidade de Processamento da empresa localizado em Moimenta de 
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Macieira Dão onde será tratado em conjunto com material proveniente de outras explorações do grupo, 

para a produção de produtos também a inserir na indústria da cerâmica.  

Para minimização dos impactes ambientais causados pela mina a nível da qualidade do ar, serão instaladas 

cortinas de isolamento em parte da estrutura onde se encontra a unidade industrial da mina.  

No projeto é descrito um Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística, faseado com a exploração e que 

permitirá a reintegração da área na paisagem local após a sua exploração, com o qual se concorda. 

Pese embora a ampliação da mina não preveja a criação de novos postos de trabalho, com o esgotamento 

das reservas existentes na área de exploração atual o tempo de vida desta será encurtado para 3 anos 

pelo que a ampliação permitirá a manutenção do emprego dos 4 trabalhadores atuais por um período de 

26 anos. Em termos de empregabilidade, a empresa privilegia a contratação de recursos humanos locais, 

assegurando a sua formação. Além da empregabilidade direta, o funcionamento da mina promove a 

criação de outros postos de trabalho indiretos, nomeadamente com a contratação de serviços e 

abastecimento da indústria da cerâmica, e assim dinamizando a economia local indireta e diretamente. 

O projeto faz-se acompanhar de um Plano de Segurança e Saúde, elaborado de acordo com a legislação 

vigente. A área de exploração será vedada e sinalizada, sendo que previamente à aprovação do Plano de 

Lavra para a exploração da área, o Plano de Segurança e Saúde será ainda avaliado pela Autoridade para 

a Condições do Trabalho (ACT), por forma a garantir que serão aplicadas as melhores práticas possíveis no 

âmbito da segurança e saúde. 

Em suma, prevê-se que o projeto contribua para a dinamização da economia local, viabilizando a indústria 

cerâmica que é um dos pilares do desenvolvimento económico da região comprometendo-se a empresa 

à aplicação das melhores práticas para a minimização dos impactes ambientais causados pela sua 

atividade e a reintegração da área na paisagem adjacente concomitantemente com o projeto. 

5.2 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Caracterização da Situação de Referência  

O fator ambiental Alterações Climáticas inclui as vertentes de mitigação das alterações climáticas e de 

adaptação às alterações climáticas e que os principais e mais recentes instrumentos de referência 

estratégica, não referidos no EIA, considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em 

matéria de políticas de mitigação e de adaptação são: 

a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem 

à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial 

de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade 

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

b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, 

que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 

entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e 

uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na 

descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050.  

c. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM nº 

56/2015, de 30 de julho, prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM nº 53/2020 de 10 de 

julho, através da aprovação do PNEC 2030, que constitui o instrumento central da política de 

adaptação em alterações climáticas; 
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d. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), não referido no EIA, 

aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos 

realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar 

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

o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, prevenção de incêndios rurais, proteção 

contra inundações, entre outras. 

e. Deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela Lei 

de Bases do Clima, Lei nº 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de fevereiro de 

2022, que define e formaliza as bases da política do clima, reforçando a urgência de se atingir a 

neutralidade carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis 

de atuação, incluindo a sociedade civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais.  

 

Identificação e Avaliação de Impactes  

Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas é de referir o seguinte:  

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

e apresentar as estimativas das emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases 

do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de 

mitigação das alterações climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que 

concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente 

de sumidouro, se aplicável. 

Em termos de impactes no fator ambiental alterações climáticas é de referir que o projeto em avaliação 

irá contribuir para o aumento das emissões de GEE na fase de exploração associada à utilização de 

combustíveis de origem fóssil em veículos, máquinas e equipamentos afetos à mina e também ao aumento 

do tráfego (previsão de circulação de cerca de quatro camiões por hora) responsável pela expedição do 

produto. Outros impactes negativos são a emissão indireta de GEE associada ao consumo de energia 

elétrica e a perda de sumidouro de carbono com a destruição de coberto vegetal na área do projeto. 

Foram apresentadas as estimativas das emissões anuais de CO2eq na fase de exploração (350 tCO2eq) 

associadas à utilização de combustível (cerca de 141m3) a usar nas máquinas e restantes equipamentos 

móveis e também ao consumo de energia elétrica (cerca de 241 MW) a utilizar na instalação de cominuição 

do material (britagem) e nas instalações de apoio.  

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

medidas de aumento da eficiência energética e de reforço da capacidade de sumidouro, são aspetos 

relevantes para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. O EIA 

apresentou algumas medidas, incluídas noutros fatores ambientais, que podem contribuir para a 

minimização dessas emissões, nomeadamente: 

a. A implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, com espécies autóctones 

adequadas às condições edafoclimáticas locais e pouco exigentes em termos de manutenção 

futura é uma medida relevante para a recuperação da perda de sumidouro de carbono, associada 

à desmatação/decapagem das áreas a intervencionar; 

b. A adoção de medidas de racionalização da água no processo produtivo e nas instalações de apoio 

uma vez que vai permitir diminuir o consumo de energia; 
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c. Aposta “no reforço da formação dos trabalhadores no que respeita às boas práticas de laboração, 

de forma a evitar o uso abusivo dos equipamentos móveis e fixos, cingindo a sua utilização ao 

estritamente necessário para a atividade”. 

Considera-se também relevante, como mencionado no EIA que na fase de desativação “será efetuado o 
desmantelamento e remoção do equipamento existente na Mina procedendo às necessárias diligências de 

forma a garantir que, sempre que possível, estes equipamentos serão reutilizados ou reciclados ou, na sua 

impossibilidade, enviado para destino final adequado”. A melhoria contínua dos procedimentos de gestão 

de resíduos industriais implementados na mina é um aspeto importante, uma vez que a transformação de 

resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 

emissões de GEE. 

De destacar também, relativamente aos aspetos relacionados com a mitigação das alterações climáticas, 

que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem 

ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos 

impactos a ter em conta em função da tipologia dos projetos. 

Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

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

projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários 

climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a 

considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. 

Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os 

registos históricos mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

A este respeito, a caracterização do clima da região onde se insere o projeto, teve por base os dados das 

normais climatológicas da estação climatológica de Viseu para o período de 1971-2000. Para além da 

análise dos registos históricos o EIA recorreu aos dados do Portal do Clima, que disponibiliza as anomalias 

de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à 

normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes 

resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para 

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

As principais alterações climáticas projetadas para o final do século para Tondela, município mais próximo 

da área do projeto com ficha climática e para os cenários de emissão RCP4.5 e RCP8.5 do IPCC, são a 

diminuição da precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial das 

máximas, a diminuição do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos de 

precipitação. 

O EIA identificou no fator “Saúde Humana” os principais riscos para a zona em estudo, estando estes 
relacionados com as ondas de calor mais frequentes, o aumento da frequência e intensidade de secas, à 

maior probabilidade de ocorrência de incêndios rurais e ao aumento da frequência de inundações, 

tempestades e ventos fortes. 

A apresentação de medidas e/ou estratégias para minimizar os riscos identificados para a zona em estudo 

tendo em consideração os cenários climáticos futuros não foi convenientemente desenvolvida no EIA 

como solicitado. Considera-se que “O uso racionalizado da água no processo produtivo e nas instalações 

de apoio” é uma medida importante a adotar uma vez que vai contribuir para um consumo menor de 
água. 

http://portaldoclima.pt/
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De destacar que devem ser providenciadas as condições adequadas aos trabalhadores através da 

implementação de estratégias que visem colmatar possíveis riscos que advém das alterações climáticas, 

como as ondas de calor, promovendo assim, a adaptação das infraestruturas e equipamentos. 

Conclusões 

Em termos de impactes no fator alterações climáticas é de referir que o projeto em avaliação irá contribuir 

para o aumento das emissões de GEE na fase de exploração. Outros impactes negativos identificados são 

a emissão indireta de GEE relacionada com o consumo de energia elétrica e a perda de sumidouro de 

carbono com a destruição de coberto vegetal na área do projeto.  

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

medidas de aumento da eficiência energética e de reforço da capacidade de sequestro de carbono, é um 

aspeto relevante para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 

Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, como a diminuição da 

precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, a diminuição 

do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação, o EIA apresentou os 

principais riscos identificados para a zona em estudo.  

A apresentação de medidas e/ou estratégias para minimizar os referidos riscos tendo em consideração os 

cenários climáticos futuros não foi convenientemente desenvolvida no EIA como solicitado. Neste 

seguimento, destaca-se que as medidas de adaptação presentes no P-3AC devem ser consideradas como 

referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, 

como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o projeto. Posto isto, é de salientar 

as medidas integradas nas seguintes linhas de ação do Programa: Prevenção de incêndios rurais (e.g. 

valorização económica da biomassa; faixas ou manchas de descontinuidade; reconfiguração de 

infraestruturas e sistemas de suporte) e o uso eficiente da água na indústria extrativa. 

Face ao exposto, entende-se que os principais pontos relativos aos impactes do projeto nas alterações 

climáticas e no âmbito da adaptação foram abordados no EIA pelo que se considera poder ser emitido 

parecer favorável à concretização do projeto. 

 

5.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

Caracterização da Situação de Referência  

Geologia e Geomorfologia 

O depósito mineral Vila Seca localiza-se numa região compreendida entre Penalva do Castelo e Fornos de 

Algodres onde afloram rochas graníticas variscas da Zona Centro Ibérica que se instalaram em sequências 

sedimentares com idades compreendidas entre o Neoproterozoico e o Carbónico inferior. Trata-se de uma 

região aplanada que integra a Plataforma da Beira Alta. 

De um ponto de vista mais localizado, a região em que se insere a mina compreende várias unidades 

graníticas em que predominam granitos de grão médio com duas micas e granitos porfiroides de grão 

médio a grosseiro essencialmente biotíticos. São granitos tardi a pós-tectónicos relativamente à 3ª fase 

de deformação Varisca, durante o Carbónico. Os retalhos metassedimentares que afloram na região fazem 

parte do Supergrupo  Dúrico-Beirão, mais concretamente da Formação de Satão - Penalva (Câmbrico) em 

que predominam xistos biotítico-moscovíticos e metagrauvaques. 

Neotectónica e sismicidade 
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A neotectónica na região está fortemente marcada pela atuação recente da falha da Vilariça, orientada 

NNE-SSW, localizada a cerca de 15 km a Este da área da mina. Este acidente foi reativado no Quaternário 

com deslizamento oblíquo de componente cisalhante esquerda, tendo originado grabens, do tipo pull-

apart, dispostos em échelon ao longo do respetivo alinhamento estrutural. 

Em termos de sismicidade, e tendo em atenção o Anexo NA.I, da NP EN1998-1:2010 - “Eurocódigo 8 – 

Projecto de estruturas para resistência aos sismos Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para 

edifícios”, a área da mina enquadra-se nas Zonas Sísmicas 1.6 e 2.4 respetivamente para as ações sísmicas 

do Tipo 1 (sismicidade afastada ) e Tipo 2 (sismicidade próxima). A Norma Portuguesa relativa ao 

Eurocódigo 8 foi definida para o “Projecto de estruturas para resistência aos sismos”, sendo necessário 
tomar os respetivos valores para cada zona sísmica no cálculo de projetos de construção. No caso concreto 

da área onde se insere a Mina Vila Seca, a aceleração máxima de referência é de 0,35 m/s-2, que 

corresponde ao valor mais baixo existente no território de Portugal Continental, a que acresce o facto de 

não estar prevista qualquer construção, sendo utilizadas as instalações de apoio já existentes. 

Recursos Minerais 

A mina de Vila seca está instalada na unidade granítica que se encontra nomeada na Folha 17-B (Fornos 

de Algodres) da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000 por Aplogranito granodiorito de grão fino a 

médio, essencialmente moscovítico. Esta unidade, bem como filões aplitopegmatíiticos que nela ocorrem 

constituem os recursos minerais alvo da exploração. Portanto, o depósito mineral constitui-se como sendo 

um leucogranito com aplitopegmatitos de quartzo e feldspato. O leucogranito é composto por feldspato 

potássico, quartzo, albite e moscovite, sendo constituído por um aplogranito com fase aplítica dominante 

(85%) e pegmatítica subordinada (15%). 

A análise mineralógica realizada ao leucogranito revelou como minerais constituintes a albite (8%), 

ortóclase (7%), microclina (44%) e quartzo (30%), como minerais acessórios a moscovite (4%) e plagióclase 

(2%) e como minerais de alteração a caulinite (4%) e óxidos e hidróxidos de ferro e outros fosfatos (1%). 

Permite a obtenção de dois produtos que diferem basicamente no grau de alteração e, portanto, na 

percentagem de sílica e de alumina, mas que constituem matéria-prima de qualidade para a preparação 

de pastas cerâmicas para pavimentos. 

No que respeita a recursos disponíveis para exploração, eles correspondem a cerca de 30 milhões de 

toneladas. Contudo, tendo em atenção os vários condicionalismos existentes e a duração do contrato da 

concessão, apenas serão explorados 4,5 milhões de toneladas. 

Recursos patrimoniais 

No que respeita a património geológico, não foi identificado qualquer sítio com interesse para 

conservação. 

Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes identificados relacionam-se com os processos erosivos, a alteração do relevo natural e o 

aproveitamento dos recursos minerais 

No que respeita a processos erosivos, a remoção de coberto vegetal e de terras de cobertura incrementam 

esses processos. Trata-se de impacto negativo, permanente, parcialmente reversível, magnitude reduzida 

e pouco significativo. Quanto à alteração do relevo própria da atividade extrativa a céu aberto, trata-se de 

impacto negativo, permanente, de magnitude elevada e medianamente significativo tendo em atenção o 

contexto da região. No respeitante ao aproveitamento dos recursos, trata-se de um impacto positivo, 

temporário, magnitude elevada e significativo. 
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No seu conjunto, os impactos sobre o descritor geologia, geomorfologia e recursos minerais, deverão 

considerar-se positivos, magnitude elevada e significativos. 

Quanto a impactos cumulativos, não se prevê incremento significativo relativamente aos que já ocorrem 

na região. 

Medidas de minimização e monitorização 

As medidas de minimização e monitorização dos impactes negativos identificados encontram-se 

incorporadas nas técnicas e na execução dos diversos aspetos do projeto, devidamente descritas no Plano 

de Lavra e no Plano Ambiental e de Recuperação paisagística.  

Conclusão 

Tendo em vista a avaliação de impacte ambiental, o EIA relativo ao projeto de ampliação da mina Vila Seca 

apresenta informação que caracteriza adequadamente a situação de referência em termos de Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais. Do mesmo modo, são identificados e qualificados os impactes 

expetáveis. São propostas medidas de minimização e monitorização que se julgam adequadas. 

 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS 

Salientam-se alguns aspetos relativos ao projeto, relevantes para a análise deste fator ambiental: 

 A profundidade média a que se considera que o leucogranito possa ocorrer, e que será razoável e 

possível o seu aproveitamento, é de cerca de 40m relativamente à topografia atual (cota da base 640). 

 Os esgotos domésticos são enviados para uma fossa seguida de poço de infiltração. Esta fossa obteve 

o alvará de licença nº 57/200/V. Não há registo de que esta unidade de destino final dos esgotos tenha 

sido objeto de qualquer operação de manutenção e/ou limpeza, durante o seu período de vida. 

 Durante as várias fases de lavra serão instaladas valas perimetrais de drenagem das águas pluviais, 

que encaminharão as águas para a rede de hidrográfica existente na envolvente. 

 As águas pluviais que ocorrem na mina drenam para Norte, passando num conjunto de pequenas 

bacias de decantação antes de atingirem o exterior, onde são incorporadas na drenagem natural. Estas 

bacias de decantação existentes destinam-se a reduzir a turbidez das águas que atravessam a 

exploração, uma vez que no desmonte e processos industriais utilizados não há adição de quaisquer 

produtos ao minério. 

 A recuperação proposta recorre ao aterro e modelação na base da corta, no tardoz dos taludes de 

escavação e bancadas. A solução preconizada para a recuperação consiste assim na colocação de 

materiais de aterro na base da corta criando um talude de aterro de declive aplanado até à zona 

central, local onde será construída uma pequena charca com 1m de profundidade, a qual terá o papel 

de receber as águas pluviais superficiais e o seu encaminhamento para a rede de drenagem natural, 

ao mesmo tempo que potencia o aumento das reservas de água no local e consequentemente o 

aumento da biodiversidade. 

 

Caracterização da Situação de Referência  

A área de implantação do projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, sub-bacia hidrográfica 

do Dão, mais concretamente na massa de água rio Ludares (PT04MON0579), que é afluente do rio Dão. 
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A classificação desta massa de água (PT04MON0579 - rio Ludares) exibe o estado global “Bom”. 

Em termos hidrogeológicos, a área de Projeto insere-se na unidade hidrogeológica Maciço Antigo 

Indiferenciado, na massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego” 
(PTA0X2RH4), cujo estado global está classificado como Bom. 

As captações de água subterrâneas mais próximas do local de implantação do projeto encontram-se a 

cerca de 800m. O Relatório Síntese refere a existência de duas captações de água subterrânea no território 

do Município de Penalva do Castelo e uma no de Mangualde a distâncias superiores a 4km. A cerca de 

6km (a WSW do local de implantação do projeto - Freixiosa) encontram-se 6 furos de captação de água 

subterrânea, para abastecimento público. Não há indicação de que o projeto afeta perímetros de proteção 

destas captações. 

No local de implantação do projeto existe um furo vertical de captação de água com 130m de 

profundidade, que possui o título A020010.2020.RH4A, datado de 24 de outubro de 2020. 

Aplicando o método EPPNA à área de desenvolvimento do projeto, conclui-se que a água subterrânea 

apresenta uma vulnerabilidade baixa a variável à contaminação (classe V6 - Aquíferos em rochas 

fissuradas). 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Considera-se como fase de exploração o conjunto das ações: Desmatação das áreas a explorar. 

Decapagem e armazenamento da terra vegetal. Desmonte do depósito mineral. Remoção do material 

desmontado para o estabelecimento Industrial de cominuição. Expedição do mineral. Criação de áreas de 

depósito temporário (terras vegetais) - Pargas. Uso e movimentação do equipamento. Modelação dos 

materiais na corta. Espalhamento da terra vegetal. Sementeiras e plantações. Vedação e sinalização de 

toda a área. 

E como fase de desativação o conjunto das ações: Desmantelamento e remoção de todos os 

equipamentos e instalações de apoio. Descompactação dos solos das áreas afetas às instalações de apoio. 

Finalização da recuperação paisagística e manutenção da área afetada. 

Recursos hídricos  

O projeto em análise utiliza água de origem superficial no processo industrial de beneficiação do material 

geológico. 

A água superficial não contaminada pela atividade mineira é encaminhada para valetas que a conduzem 

para a rede hidrográfica afluente do rio Ludares. A mina encontra-se localizada maioritariamente na 

vertente que drena para o rio Ludares. Dada a geometria da corta, a exploração drena fundamentalmente 

para norte, não havendo acumulação de água nos locais de menor cota, pelo que não se espera que o 

volume de água drenado para o rio Ludares seja significativamente alterado, em consequência da 

implementação deste projeto. Antes de sair da mina a água passa por lagoas de sedimentação, com o 

objetivo de remover os sólidos em suspensão, que transporta. Do lado sul desapareceu (funciona como 

depósito de materiais comerciais da mina) um pequeno troço inicial de uma linha de água de 1ª ordem, 

de escoamento efémero. 

Na envolvente da mina manter-se-ão as valas perimetrais (que serão relocalizadas com o evoluir da 

exploração)  

No período de estiagem utiliza-se a água acumulada nas referidas bacias de decantação, assim como a 

existentes no percurso das valetas perimetrais, no processo industrial (aspersão na britagem e aspersão 
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de caminhos não asfaltados). O impacte associado à alteração do volume de água drenada para a bacia 

hidrográfica do rio Ludares considera-se negligenciável. 

O incremento de caudal de ponta de cheia do rio de Ludares devido à influência deste projeto considera-

se pouco significativo, dado que a área ocupada por este projeto é muito pequena quando comparada 

com a área da bacia hidrográfica do rio Ludares (89,2km2). 

A área de desenvolvimento do projeto encontra-se parcialmente em espaço REN, nas tipologias áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e em zonas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (REN), considera-se que após a implementação 

do PARP, os processos que ocorrem nas cabeceiras das linhas de água (infiltração da água e sua posterior 

libertação lenta, o que atenua os picos de escorrência superficial associado às chuvadas) são retomados, 

pelo que o impacte ambiental associado se prevê negativo, mas não significativo. 

Nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (REN), considera-se que após a implementação do 

PARP, o declive da área intervencionada diminuiu. As valetas de escoamento para águas pluviais, 

executadas no perímetro da área da escavação, evitam que a água de escorrência superficial da 

envolvente aceda à corta. Deste modo o impacte ambiental associado prevê-se como negativo, mas não 

significativo. 

Relativamente aos aspetos quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos refere-se que a ampliação da 

área de escavação e o estabelecimento da base de exploração à cota 640 alterará certamente o padrão 

hidrodinâmico das águas subterrâneas mais subsuperficiais. No entanto, como esta formação geológica 

tem uma produtividade reduzida, o impacte associado considera-se negativo, direto, permanente, pouco 

provável e pouco significativo. 

A captação de água subterrânea existente na mina está licenciada para captar um volume máximo anual 

de 200m3 e um volume máximo mensal de 20m3. Atendendo à geologia do local e à distância a que se 

encontram as captações da envolvente, não parece expectável que estas possam ser afetadas 

negativamente pela atividade da mina. O impacte associado considera-se negativo, direto, permanente, 

improvável e pouco significativo. 

Qualidade da água 

Com a ampliação da mina Vila Seca continuará a utilizar-se água de origem superficial armazenada 

temporariamente em pequenas bacias de decantação para uso industrial (aspersão dos materiais quando 

cominuídos). A água potável para uso nas instalações sociais (refeitório, balneários e sanitários) provirá 

do furo existente na mina. A água potável para ingestão humana será fornecida engarrafada. 

As águas limpas das escorrências superficiais nos limites da área intervencionada serão encaminhadas por 

valetas até à rede de drenagem natural a qual desagua no rio de Ludares. Antes de sair da mina a água 

passa por lagoas de sedimentação, com o objetivo de remover os sólidos em suspensão, que transporta. 

Está previsto instalar um separador de hidrocarbonetos a montante da última bacia de decantação. 

Na área do projeto e envolvente, a qualidade das águas superficiais poderá ser afetada devido ao 

arrastamento e possível dissolução de sólidos (material particulado de granulometria fina), com origem 

na mina, assim como devido a eventuais derrames de hidrocarbonetos (combustíveis e óleos). O impacte 

associado considera-se negativo, direto, provável, temporário, de alcance variável, e de significância 

reduzida, se tomadas as adequadas medidas de minimização. 

Os impactes do projetos sobre as águas subterrâneas, na fase de exploração devem-se a alterações das 

características hidroquímicas das águas subterrâneas locais, por incremento da mineralização e 



 

20 
 

solubilização de compostos metálicos resultantes da lixiviação do material explorado. Este impacte 

estima-se como negativo, direto, de curto prazo, pouco provável e pouco significativo. 

Os eventuais derrames de óleos e/ou combustíveis, dos equipamentos utilizados na exploração, no 

transporte e na expedição dos materiais provocam um impacte que se estima como pouco provável, mas 

que a acontecer, seria negativo e pouco significativo, se tomadas as medidas de minimização adequadas. 

Impactes cumulativos 

Na envolvente do projeto em análise não foram identificadas atividades grandes consumidoras de água 

superficial e/ou subterrânea. Deste modo não são expectáveis impactes cumulativos significativos. 

As alterações no padrão hidrodinâmico das águas subterrâneas, pelo seu carácter local, dificilmente terão 

efeito cumulativo com as alterações provocadas em explorações vizinhas, pelo que se considera que o 

impacte ambiental cumulativo associado é não significativo. 

Relativamente à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, considera-se que em condições de 

normal funcionamento da mina e se implementadas as medidas de minimização preconizadas no EIA, o 

projeto não contribuirá de modo significativo para a existência de impactantes negativos cumulativos da 

qualidade da água na região. 

 

Conclusão 

Em conclusão, considera-se que os impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, resultantes deste projeto se consideram globalmente negativos e de baixa significância, se 

adotadas as adequadas medidas de mitigação. 

Minimização de Impactes 

No âmbito do fator Recursos Hídricos de um modo geral concorda-se com as medidas de minimização 

apresentadas, no entanto considera-se de acrescentar as medidas propostas no ponto 9 deste Parecer. 

Condicionantes 

 Caso haja necessidade de efetuar qualquer descarga de efluentes líquidos para o exterior da corta, 

será necessário obter, junto da APA/ARHC, título prévio a essa ação. 

 Efetuar novo sistema de tratamento dos esgotos domésticos para substituir o existente (fossa 

estanque complementada com órgão de infiltração) e apresentar o respetivo programa de 

manutenção, antes da aprovação do Plano de Lavra do projeto em análise. Alternativamente pode 

ser apresentada outra solução (ambientalmente aceitável) para gestão dos referidos esgotos. 

Monitorização ambiental 

De um modo geral concorda-se com os planos de monitorização (PM) apresentados relativos ao nível 

piezométrico e da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, no entanto deverão ser 

efetuadas as alterações constantes do ponto 9 deste parecer. 

 

 

 

5.5 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

Caracterização da Situação de Referência  

Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM) de Mangualde 
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O projeto está abrangido pelo PDM de Mangualde, em vigor (Aviso n.º 10007/2013 – Diário da República 

n.º 150, 2ª Série, de 2013/08/06 – 1.ª Revisão; Declaração n.º 118/2014 – Diário da República n.º 123, 2ª 

Série, de 2014/06/30 – 1.ª Correção Material: Planta de Ordenamento; Aviso n.º 5240/2016 – Diário da 

República n.º 78, 2ª Série, de 2016/04/21 – 1.ª Alteração por adaptação: Regulamento e Planta de 

Condicionantes; Aviso n.º 8668/2019 – Diário da República n.º 96, 2ª Série, de 2019/05/20 – 2.ª Correção 

Material: Regulamento).  

De acordo com o referido PDM, e elementos do processo, verifica-se o seguinte: 

Planta de Ordenamento 

 

Figura n.º 3 - Área de projeto sobre extrato da Planta de Ordenamento, do PDM de Mangualde  

(polígono da Mina Vila Seca georreferenciada sobre plantas do PDM de Mangualde) 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura III.41, p. III.133) 

 

A área do projeto abrange Solo Rural, Espaços Florestais de Produção e Espaços Florestais de Conservação. 

É ainda abrangida Estrutura Ecológica Municipal e, marginalmente, Espaços Canais e de Infraestruturas – 

Espaços Canais – Estradas Municipais (EM 606, no limite este, fora da área de escavação). O anexo mineiro 

existente (unidade de britagem e instalações de apoio) abrange apenas Espaços Florestais de Produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonamento acústico 



 

22 
 

 

Figura n.º 4 – Zonamento Acústico 

Fonte: Área de projeto sobre extrato da Planta de Ordenamento, do PDM de Mangualde  

(polígono da Mina Vila Seca georreferenciada sobre plantas do PDM de Mangualde) 

 

 

 

Regulamento do PDM 

O artigo 25.º do regulamento do PDM, relativamente à exploração, proteção e pesquisa de recursos 

geológicos e hidrogeológicos, refere o seguinte:  

Artigo 25.º 

1. Sem prejuízo das competências legais aplicáveis, a exploração, prospeção e pesquisa de recursos 

geológicos do domínio privado pode ser objeto de deliberação favorável, qualquer que seja a sua 

localização no território municipal, desde que o Município reconheça que tal é de interesse para o 

desenvolvimento local, após ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional da área em 

causa.  

2. Em solo urbano apenas se admite a exploração, prospeção e pesquisa de recursos hidrogeológicos. 

3. As componentes edificadas destas explorações limitar-se-ão às instalações de apoio direto às 

respetivas atividades, admitindo-se ainda instalações de transformação dos produtos da 

exploração.  

4. Na recuperação paisagística das áreas cuja exploração tenha cessado, serão cumpridas todas as 

disposições legais e regulamentares em vigor aplicáveis a cada situação e atividade concreta, 

devendo adotar-se como critério geral que aquela recuperação se faça no sentido de ser reposto 

o uso do solo anterior à exploração, de acordo com o estabelecido na Planta de Ordenamento. 

5. A lavagem de inertes só é admitida no perímetro das explorações e prospeções, dentro de 

condicionantes a aprovar pelo município, tendo em linha de conta o cumprimento da legislação 

aplicável e os impactos que essas ações possam ter nos solos e aquíferos existentes.  

6. Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e demais legislação 

aplicável, é permitida a prospeção e exploração de recursos geológicos e respetivos anexos de 

apoio, em todas as categorias e subcategorias do solo rural. 

Artigo 26.º 

Instalação de depósitos  
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A instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil ou de outras matérias-primas, poderá 

verificar-se desde que o Município reconheça explicitamente que estão salvaguardadas as condições 

funcionais, ambientais e paisagísticas adequadas relativamente à envolvente imediata e serão objeto de 

licenciamento próprio, cumprindo o estabelecido na legislação em vigor. 

Relativamente às disposições gerais para o solo rural, o n.º 6 do artigo 39.º refere que “Nestes espaços é 

permitida a possibilidade de prospeção e exploração de recursos geológicos.”. 

O artigo 58.º considera as instalações diretamente adstritas à exploração de recursos geológicos como 

sendo usos compatíveis com os espaços florestais de produção.  

O artigo 63.º do Capítulo V (espaços afetos à exploração de recursos geológicos) refere ainda o seguinte:  

Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos englobam as áreas do território, 

delimitadas na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes, onde ocorre ou 

pode ocorrer a exploração de recursos geológicos. 

Relativamente aos Espaços Canais – Estradas Municipais, os artigos 95.º e 98.º referem o seguinte: 

Artigo 95.º 

Identificação 

1. A rede rodoviária no município de Mangualde é constituída por: 

a) Rede Rodoviária Nacional, que integra as vias incluídas no Plano Rodoviário Nacional 

2000, designadamente:  

(…)  

v. Estradas Municipais — (…), EM 606, (…);  

b) Acessos locais previstos.  

(…)  

Artigo 98.º 

 Espaços canais  

1. A rede rodoviária e ferroviária integra-se em espaços canais que têm por objetivo garantir as 

adequadas condições de funcionamento ou de execução da rede e que compreendem a 

plataforma da via e as faixas de proteção ‘non aedificandi’ que a lei estipula e ainda, para as vias 
previstas, as faixas de proteção definidas nos números seguintes. 

 (…)  

3. As faixas de proteção ‘non aedificandi’ aplicáveis à rede rodoviária municipal são as seguintes:  

a. 11,0 metros de afastamento ao eixo da via para construções destinadas a uso 

habitacional; 

b. 6,0 metros de afastamento ao eixo da via para a construção de muros e vedações;  

c. 15 metros de afastamento ao eixo da via para construções destinadas a outros usos;  

d. Excetua-se do estabelecido nas alíneas anteriores as situações em que existam 

alinhamentos definidos por edificações existentes em ambos os lados. 
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Em relação à Estrutura Ecológica Municipal (artigos 8.º e 9.º do regulamento do PDM), salienta-se o 

referido no artigo 9.º: 

Artigo 9.º  

Regime de Ocupação 

1. O Regime de ocupação nas áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal é o previsto para a 

respetiva categoria de espaço, articulado, quando for o caso, com os regimes legais específicos 

aplicáveis às mesmas áreas.  

2. As formas de concretização dos usos admitidos devem, para além de cumprir outras exigências 

constantes do presente Regulamento, contribuir para a valorização da Estrutura Ecológica 

Municipal e ser orientadas para a sua valorização ambiental e para a criação de corredores 

ecológicos contínuos e redes de proteção, educação e fruição ambiental. 

Planta de Condicionantes 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Figura n.º 5 – Reserva Ecológica Nacional (Parcial) 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura III.43, p. III.139) 

O projeto abrange, parcialmente, áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com a respetiva 

carta em vigor (Portaria n.º 86/2014 – Diário da República n.º 75, 1ª Série, 2014/04/16 – Delimitação e 

Despacho n.º 6843/2017 Diário da República n.º 152, 2ª Série, 2017/08/08 – 1.ª Correção Material), nas 

tipologias “Áreas com riscos de erosão” (cerca de 5 ha) e “Cabeceiras das linhas de água” (cerca de 6 ha).  

O anexo mineiro existente (unidade de britagem e instalações de apoio) não abrange áreas da REN. 

Reserva Agrícola Nacional 
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Figura n.º 6 – Reserva Agrícola Nacional 

Fonte: Fonte: Área de projeto sobre extrato da Planta de Ordenamento, do PDM de Mangualde  

(polígono da Mina Vila Seca georreferenciada sobre plantas do PDM de Mangualde) 

 

Não são abrangidas áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

 

 

Áreas Florestais percorridas por incêndios 

 

Figura n.º 7 – áreas percorridas por incêndios   

Fonte: Área de projeto sobre extrato da Planta de Ordenamento, do PDM de Mangualde  

(polígono da Mina Vila Seca georreferenciada sobre plantas do PDM de Mangualde) 

 

Não são abrangidas áreas florestais percorridas por incêndios (2004 a 2013). 

Risco de Incêndio (2014) 
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Figura n.º 8 – Risco de Incêndio 2014 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura III.44, p. III.140) 

 

São parcialmente abrangidas áreas com risco incêndio “Muito Baixo”, “Baixo”, “Médio” e “Alto”. O anexo 
mineiro existente (unidade de britagem e instalações de apoio) não abrange áreas classificadas com risco 

de incêndio. 

Outras Condicionantes 

 

Figura n.º 9 – Outras condicionantes e servidões (parcial) 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura III.45, p. III.141) 
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O projeto está totalmente inserido em área de Recursos Geológicos – Concessão Mineira de Depósitos 

Minerais, abrangendo ainda, parcialmente, Rede Elétrica – Rede Elétrica de Muito Alta Tensão; e 

marginalmente, Rede Rodoviária – Estradas Municipais (EM 606, no limite este, fora da área de escavação) 

e Caminhos Municipais (CM 1465, no limite norte, fora da área de escavação). O anexo mineiro existente 

(unidade de britagem e instalações de apoio) abrange apenas Recursos Geológicos – Concessão Mineira 

de Depósitos Minerais. 

De acordo com a carta militar, verifica-se a existência de uma linha de água na parcela sul da área do 

projeto. 

 

Figura n.º 10 – Linha de água na área de stock de produto 

Fonte: Sistema de Informação Geográfica (SIG) da CCDR Centro 

 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Tipologias da REN 
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Figura n.º 11 - Tipologias REN 

Fonte: Sistema de Informação Geográfica (SIG) da CCDR Centro 

 

De acordo com a localização apresentada, verifica-se que a pretensão está parcialmente localizada em 

áreas da REN, de acordo com a respetiva carta do Município de Mangualde, em vigor (Portaria n.º 86/2014 

– Diário da República n.º 75, 1ª série, 2014/04/16 – Delimitação e Despacho n.º 6843/2017 – Diário da 

República n.º 152, 2ª Séria, 2017/08/08 – 1.ª Correção Material), nas tipologias “Áreas com riscos de 

erosão” – atualmente “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (cerca de 5 ha) e “Cabeceiras das 
linhas de água” – atualmente “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” 
(cerca de 6 ha), de acordo com o Anexo IV do RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto). O anexo mineiro existente (unidade de britagem e 

instalações de apoio) não abrange áreas da REN. 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o previsto 

no Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea c) – Novas explorações ou ampliações de 

explorações existentes, do Item VI – Prospeção e exploração de recursos geológicos, do Anexo II, do 

RJREN, estando sujeita a Comunicação Prévia, junto da CCDRC. O EIA refere a existência de valetas de 

escoamento para águas pluviais, localizadas no perímetro da área de escavação. Refere ainda que, 

verificando-se essa necessidade, serão ainda construídos, pontualmente, sistemas de drenagem 

periféricos, os quais irão ser adaptados com a evolução da lavra, tendo como principal objetivo regular o 

fluxo de água pluvial para o interior da escavação. 

Atendendo ao referido, consideram-se cumpridos os requisitos previstos no Anexo I da Portaria n.º 

419/2012, de 20 de dezembro (alínea d) do Item VI – “A pretensão pode ser admitida desde que seja 
garantida a drenagem dos terrenos confinantes.”). Nos termos do n.º 5 do art.º 22.º do RJREN, e do artigo 
5.º e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a pretensão carece de parecer obrigatório 

e vinculativo da APA, IP (subalíneas iii) e iv) da alínea d) do Item VI). 

Tal como referido no EIA, com o cumprimento do plano de lavra e aplicação adequada das medidas de 

minimização propostas, considera-se que o Projeto não colocará em causa as funções do Anexo I do 

RJREN, relativas às tipologias da REN abrangidas.  
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Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, “Quando 

a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação 

de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional 

no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.” 

 Da mesma forma, aplica-se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos casos em que a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional autorize ou emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de 

um regime específico, deve nesse ato também decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas 

integradas na REN, nos termos do presente decreto-lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no 

respetivo regime.”. 

Face ao exposto relativamente ao RJREN, concretamente o referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, 

considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de AIA, 

compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN.  

Relativamente ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, considera-se 

que o mesmo estará acautelado se houver pronúncia favorável da APA, IP, no presente 

procedimento de AIA. 

A APA pronunciou-se relativamente à Reserva Ecológica Nacional nos seguintes termos: 

A área de desenvolvimento do projeto encontra-se parcialmente em espaço REN, nas tipologias áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e em zonas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (REN), considera-se que após a implementação 

do PARP, os processos que ocorrem nas cabeceiras das linhas de água (infiltração da água e sua posterior 

libertação lenta, o que atenua os picos de escorrência superficial associado às chuvadas) são retomados, 

pelo que o impacte ambiental associado se prevê negativo, mas não significativo. 

Nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (REN), considera-se que após a implementação do 

PARP, o declive da área intervencionada diminuiu. As valetas de escoamento para águas pluviais, 

executadas no perímetro da área da escavação, evitam que a água de escorrência superficial da 

envolvente aceda à corta. Deste modo o impacte ambiental associado prevê-se como negativo, mas não 

significativo. 

Face ao exposto, considera-se o projeto compatível com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Face ao analisado, verifica-se o seguinte:  

I. O presente projeto de ampliação da Mina Vila Seca localiza-se em Solo Rural, Espaços Florestais 

de Produção e Espaços Florestais de Conservação. O anexo mineiro existente (unidade de 

britagem e instalações de apoio) abrange apenas Espaços Florestais de Produção. 

i. O n.º 6 do artigo 25.º (exploração, proteção e pesquisa de recursos geológicos e 

hidrogeológicos) refere que é permitida a prospeção e exploração de recursos geológicos 

e respetivos anexos de apoio, em todas as categorias e subcategorias do solo rural, sem 

prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e demais legislação 

aplicável. Da mesma forma, de acordo com as disposições gerais para o solo rural (n.º 6 

do artigo 39.º), nestes espaços é permitida a possibilidade de prospeção e exploração de 

recursos geológicos.  

ii. De acordo com a alínea a) do artigo 58.º, as instalações diretamente adstritas à exploração 

de recursos geológicos são usos compatíveis com os espaços florestais de produção.  
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 Relativamente ao regime de edificabilidade do edificado associado ao anexo 

mineiro, os elementos do processo não permitem a verificação do seu 

cumprimento. No entanto, salienta-se a existência da Licença de Utilização n.º 

96/99, emitida pela Câmara Municipal de Mangualde, para pavilhão, devendo 

esta ser atualizada, caso não corresponda ao edificado existente. 

Quanto à abrangência marginal de Espaços Canais e de Infraestruturas – Espaços Canais – Estradas 

Municipais (EM 606, no limite este), esta está fora da área de escavação, sendo ainda referido, no EIA, que 

será garantida “a manutenção desta infraestrutura viária assim como o cumprimento das servidões e 

restrições de utilidade pública aplicáveis à mesma”.  

Em relação à Estrutura Ecológica Municipal, e de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º, “o regime de ocupação 

nas áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal é o previsto para a respetiva categoria de espaço, 

articulado, quando for o caso, com os regimes legais específicos aplicáveis às mesmas áreas.”, considera-

se existir compatibilidade do projeto.  

Assim, considera-se que o projeto de ampliação da Mina Vila Seca (e respetivos anexos de apoio) é 

compatível, em termos de uso, com o PDM de Mangualde. 

II. O projeto de ampliação abrange áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com a 

respetiva carta, em vigor, nas tipologias “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (cerca 
de 5 ha) e “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (cerca de 6 ha), 
de acordo com o Anexo IV do RJREN. O anexo mineiro existente (unidade de britagem e 

instalações de apoio) não abrange áreas da REN.  

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o 

previsto no Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea c) – Novas explorações ou 

ampliações de explorações existentes, do Item VI – Prospeção e exploração de recursos 

geológicos, do Anexo II, do RJREN, estando sujeita a Comunicação Prévia, junto da CCDRC.  

Atendendo ao referido no projeto, consideram-se cumpridos os requisitos previstos no Anexo I da 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro (alínea d) do Item VI – “A pretensão pode ser admitida 

desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes.”).  

Neste contexto, tendo em consideração as situações constantes no n.º 6 do artigo 22.º do RJREN, 

considera-se que não se verifica nenhum dos fundamentos de rejeição previstos nas alíneas a) e 

b), restando verificar a alínea c) correspondente ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP. 

Contudo, considera-se que o mesmo estará acautelado se houver pronúncia favorável da APA, IP, 

no presente procedimento de AIA. Face ao exposto relativamente ao RJREN, concretamente o 

referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito 

do presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no 

RJREN. 

III. Relativamente à abrangência da condicionante Recursos Geológicos – Concessão Mineira de 

Depósitos Minerais, não existe incompatibilidade com o projeto.  

IV. Em relação à abrangência marginal das condicionantes Rede Rodoviária – Estradas Municipais (EM 

606, no limite este) e Caminhos Municipais (CM 1465, no limite norte), estas estão fora da área 

de escavação, sendo ainda referido, no EIA, que será garantida a manutenção destas 

infraestruturas viárias assim como o cumprimento das servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis. 
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Quanto à abrangência da condicionante Rede Elétrica – Rede Elétrica de Muito Alta Tensão, é 

referido que não se perspetiva que a intervenção a desenvolver venha a causar impactes nesta 

infraestrutura. 

i. Atendendo ao referido, e tendo em conta as condicionantes identificadas na Planta de 

Condicionantes do PDM, as respetivas servidões serão asseguradas.  

V.  Quanto à abrangência de uma linha de água na parcela sul da área do projeto (de acordo com a 

carta militar), trata-se de uma questão que deverá ser avaliada pela APA, IP, que faz parte da CA. 

VI. Relativamente à classificação do local em termos de risco de incêndio, assim como as normas da 

DFCI, estas constam do PMDFCI, cuja aplicação é da responsabilidade do Município. 

Conclusão 

O presente projeto de ampliação da Mina Vila Seca é compatível, em termos de uso, com o PDM de 

Mangualde.  

 Em relação ao anexo mineiro (unidade de britagem e instalações de apoio), que abrange apenas 

Espaços Florestais de Produção, apesar de ser compatível em termos de uso, os elementos do 

processo não permitem a verificação do cumprimento do regime de edificabilidade previsto no 

regulamento do PDM (artigo 59.º).  

No entanto, salienta-se a existência da Licença de Utilização n.º 96/99, emitida pela CM de 

Mangualde, para pavilhão, devendo esta ser atualizada, caso não corresponda ao edificado 

existente.  

 Relativamente à REN, o projeto de ampliação está sujeito a Comunicação Prévia, junto da CCDRC 

(de salientar que o anexo mineiro não abrange áreas da REN). No entanto, face ao referido nos 

números 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do 

presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no 

RJREN. Em relação ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, considera-

se que o mesmo estará acautelado se houver pronúncia favorável da APA, IP, no presente 

procedimento de AIA. 

5.6 SOLOS  

Caracterização da Situação de Referência  

Os solos são de origem granítica, predominantemente pobres e esqueléticos, do tipo: i) Cambissolos 

húmicos associados a cambissolos dístriticos (rochas eruptivas), que se caracterizam por serem solos 

pouco a medianamente desenvolvidos, com um horizonte B câmbico, situado entre a camada superior e 

a rocha alterada, geralmente superior a 25 cm e de cor avermelhada devido à oxidação do ferro existente. 

Apresentam baixo teor de matéria orgânica, são geralmente de textura mediana, ácidos, contendo 

potássio suficiente para as necessárias trocas catiónicas. Apesar de esqueléticos, nas novas áreas a 

explorar, os solos serão removidos para serem usados na recuperação final. São de capacidade de uso F 

(solos em risco de erosão, baixa fertilidade e limitações muito severas para o uso agrícola). 

Identificação e avaliação de impactes 

A medida de minimização (relativa aos recursos hídricos, mas que também é aplicável ao solo):  

 “Armazenamento dos óleos usados em locais cobertos e protegidos da precipitação, evitando-se 

deste modo o enchimento das bacias de retenção com água da chuva”  
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deverá ser substituída pela seguinte medida - “Armazenamento dos óleos e lubrificantes e dos óleos 

usados em locais cobertos e protegidos da precipitação, evitando-se deste modo o enchimento das bacias 

de retenção com água da chuva”. 

Propõe-se ainda aditar um conjunto de medidas de minimização complementares às indicadas no EIA, 

para prevenção da contaminação do solo, integrado no ponto 9 deste Parecer. 

O EIA não previa a monitorização do solo.  

No Aditamento ao EIA foi apresentado o resultado de uma sondagem ao solo, recolhida a cerca de 0,2 m 

de profundidade, em 23 de setembro de 2021. Foram analisados pH, COT, metais, PAH e TPH.  

Os resultados foram comparados com os valores de referência (VR) da tabela C (solos pouco profundos) 

do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019, Rev.1) - uso agrícola, textura grosseira e 

utilização de água subterrânea, e uso industrial, textura grosseira e com e sem utilização de água 

subterrânea. A comparação que importa é com os VR para uso agrícola, textura grosseira, por ser aquela 

que perdurará após o término da exploração.  

Verificou-se excedência para o VR para o berílio. Os compostos orgânicos apresentaram resultados 

inferiores aos limites de quantificação dos respetivos métodos analíticos.  

O proponente apresentou uma proposta de Programa de Monitorização, que mereceu aprovação e deverá 

ser implementado nos termos propostos no Ponto 9 do presente parecer. 

5.7 RESÍDUOS  

Não são produzidos resíduos de extração, sendo todo o material extraído aproveitado. Por conseguinte, 

não existem instalações de resíduos de extração.  

Relativamente a outros resíduos, que não de extração, poderão ser produzidos metais ferrosos e metais 

não ferrosos; pneus usados; óleos usados; fuelóleo e gasóleo; baterias; resíduos contaminados por 

hidrocarbonetos; absorventes e materiais filtrantes contaminados; embalagens metálicas e/ou 

embalagens plásticas, contaminadas e não contaminadas; lâmpadas fluorescentes e outros REEE, resíduos 

domésticos indiferenciados (refeitório, instalações sociais), frações recolhidas seletivamente de papel e 

cartão, plásticos, metais e vidro; e resíduos hospitalares provenientes do posto de primeiros socorros, 

resíduos verdes da desmatação, lamas de fossas séticas.  

Existem bacias de decantação de águas contaminadas com sólidos suspensos (partículas de solo e poeiras), 

os quais serão limpos quando necessário e os resíduos encaminhados para o local de armazenamento de 

stock de material de granulometria 0 - 12 mm, para expedição.  

Não existe produção de resíduos de extração e consequentemente não existem instalações destinadas a 

estes.  

Instalações de resíduos de extração 

As terras de cobertura serão depositados temporariamente em pargas. O Aditamento ao EIA apresenta 

uma mensagem de correio eletrónico da DGEG que confirma que o armazenamento por mais de 3 anos 

de terras vegetais carece de autorização no âmbito do Plano de Lavra. 

Identificação e avaliação de impactes 

Não foram avaliados eventuais impactes, devido à inexistência de resíduos de extração.  

Os impactes associados à existência de outros resíduos, não foram avaliados, mas consideram-se pouco 

significativos desde que se proceda à sua adequada recolha e armazenamento temporário e ao 

encaminhamento para operador de gestão de resíduos devidamente autorizado. 
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5.8 SOCIOECONOMIA 

O projeto em apreço refere-se a uma pretendida ampliação da mina, que passará a área de exploração de 

cerca de 5 para 17 hectares, a céu aberto. No local, existem um estabelecimento industrial de britagem e 

as instalações de apoio. A vida útil será prolongada em 26 anos.  

A socioeconomia é considerada no EIA como um fator relevante, tendo em conta a relevância do próprio 

projeto por força dos minerais explorados (pegmatito, para aproveitamento de feldspato e quartzo para 

pastas cerâmicas, com aplicações nos setores de louças sanitárias, pavimento, revestimento, grés e 

porcelana), os royalties devidos ao Estado e os impactes ambientais significativos.  

De acordo com o EIA, acede-se à mina a partir da A 25 e da EN 16, a sul. Em Chãs de Tavares, segue-se 

para norte pela EM 606, que serve essa povoação. Após cerca de 2,5 km nessa via, existe uma bifurcação 

na direção este para o CM 1465, que liga a Vila Seca e, passados 200 metros, chega-se à entrada da mina, 

do lado esquerdo. A área da mina confina a norte com um caminho público asfaltado. A laboração da mina 

implica a circulação de dumpers nas vias internas, transportando o material explorado entre as frentes de 

trabalho e a unidade industrial, e, em função das previsões de produção após a ampliação, de 4 veículos 

pesados por hora associados à expedição.  

Na envolvente da mina, os aglomerados urbanos principais são Vila Seca (150 metros a norte), Casais (900 

metros a este), Outeiro (880 metros a oeste) e Chãs de Tavares (1.000 metros a sul). Há, entre outras, uma 

habitação a cerca de 100 metros a norte do limite da mina e uma habitação a cerca de 320 metros a sul 

desse limite.  

A estimativa da evolução previsional ao longo da vida útil futura da mina é de 170 000 toneladas/ano.  

Quanto à situação de referência no que se refere aos aspetos socioeconómicos, no EIA são abordados os 

seguintes temas: área de estudo, demografia e dinâmica populacional, atividades económicas e condições 

sociais, enquadramento da economia regional, estrutura da atividade económica, nível de escolaridade, 

indicadores de saúde, indicadores de consumo energético, indústria extrativa de minerais não metálicos 

no contexto nacional, enquadramento nacional do sector da indústria extrativa, enquadramento regional 

e local do setor da indústria extrativa, a posição do promotor no contexto social e económico local, dados 

de exploração e síntese da caraterização.  

Existiu a preocupação da utilização, em regra, de dados atualizados.  

Quanto à evolução da taxa de desemprego (utilizando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

referentes a 2001 e a 2011), o proponente teve a preocupação de recolher os dados mensais provenientes 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), aferindo o impacte da pandemia Covid-19 (quadro 

apresentado abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Desemprego registado por unidade territorial para o período da pandemia COVID19 (2020-2021) 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro o III.72, p. III.162) 
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O promotor é apresentado como sendo uma empresa integrada num grupo de oito empresas, (grupo MCS 

Portugal). A empresa faturou em 2020 cerca de 9 M€, com cerca de 30% para exportação. A empresa 
emprega 30 trabalhadores nas suas minas (25 concessões mineiras) e 50 trabalhadores na instalação 

industrial. A mina Vila Seca emprega 4 trabalhadores diretos e envolve outros trabalhadores da empresa, 

ainda que de forma partilhada.  

Na ausência do projeto de ampliação da mina, a vegetação envolvente deverá manter-se (a menos que 

ocorra incêndio rural). A não se verificar a ampliação da mina, isso acarretaria, do ponto de vista 

socioeconómico, impactes profundamente negativos: vulnerabilidade da empresa promotora, perda de 

postos de trabalho, prejuízos nas atividades dependentes das matérias-primas aqui preparadas (empresas 

cerâmicas, maioritariamente localizadas na Região Centro) e prejuízos para o Estado (que deixaria de 

receber os royalties).  

A avaliação de impactes socioeconómicos, distinguindo as fases de exploração e de desativação, é 

apresentada nos quadros seguintes: 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Fases do ciclo de produção na mina e potenciais impactes socioeconómicos associados 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro o IV.30, p. IV.76) 
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A propositura de medidas de mitigação, de minimização ou de potenciação é objeto de um tratamento 

objetivo, propondo-se um conjunto de medidas para a fase de exploração. Estas constam do ponto 9 do 

presente Parecer. 

Face ao acima exposto conclui-se que o Estudo de Impacte Ambiental do projeto de ampliação da mina 

Vila Seca, na freguesia de Tavares, no concelho de Mangualde, requerida por FELMICA – Minerais 

Industriais, S.A., está em condições de merecer parecer favorável condicionado, no que respeita à 

socioeconomia. 

5.9 QUALIDADE DO AR 

Caracterização da situação de referência 

Atendendo à tipologia de projeto foram identificados como sendo os impactes negativos mais 

significativos, resultantes da exploração da mina, as emissões difusas de partículas em suspensão (PM10 – 

partículas inferiores a 10 µm, uma vez que é a fração mais relevante em termos de saúde pública), 

diretamente associados às operações de decapagem, operações de desmonte com meios mecânicos, às 

operações de britagem dos materiais, à armazenagem destes, à circulação de veículos por pisos de terra, 

às operações de carga, descarga e transporte. O fluxo de emissão dos poluentes atmosféricos na 

envolvente desta mina depende essencialmente das áreas desmatadas, das condições de vento e do ritmo 

de trabalho. É ainda de considerar o contributo das emissões difusas provenientes das fontes extrativas 

semelhantes que existem na zona.  

Os recetores sensíveis mais próximos identificados são habitações unipessoais localizadas a 100 e 320m e 

4 aglomerados populacionais, nomeadamente as povoações de Vila Seca, Casais, Outeiro e Chã de 

Tavares.  

Quadro 3: Matriz de Impactes Socioeconómicos 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro o IV.31, p. IV.83) 
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No que diz respeito aos acessos rodoviários utilizados para a exploração mineira atravessam a povoação 

de Vila Seca e Chã de Tavares, cujos caminhos são municipais, nomeadamente CM 606 e CM 1465. Os 

caminhos no interior da mina não estão asfaltados.  

Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar ao nível local foi efetuada uma 

campanha de avaliação da qualidade do ar realizada num recetor sensível, campanha de monitorização 

de partículas PM10, executada em maio de 2020, com a duração de 14 dias.  

Foi efetuada uma apreciação dos dados de PM10 relativos aos dias da campanha, de estações fixas da 

qualidade do ar da rede nacional, considerando as estatísticas anuais respetivas, tendo como base nessa 

informação sido estimados os indicadores anuais de PM10 (média anual e 36º máximo diário) para o ponto 

monitorizado.  

Da análise da informação referida conclui-se que os níveis de PM10 da campanha de amostragem 

apresentam uma ordem de grandeza inferior aos níveis das estações fixas consideradas, cujos indicadores 

anuais estimados não ultrapassam os valores limite legislados. Salienta-se que, esta estimativa tem 

associada uma incerteza elevada, uma vez que a campanha de amostragem apenas tem a duração de 14 

dias. Foi feita uma monitorização dos parâmetros meteorológicos, cuja rosa de poluição revela que a 

origem das poeiras de maior concentração não se encontra na direção da mina.  

Para a caracterização da qualidade do ar na área envolvente do projeto ainda que não tenha sido 

apresentada no EIA, o projeto localiza-se em termos de da qualidade do ar ambiente na zona centro 

interior, e da análise do histórico de dados monitorizados nas estações fixas desta zona revelam que têm 

sido registados alguns casos pontuais de concentrações elevadas dos poluentes partículas e ozono, que 

no caso do ozono tem resultado nalgumas situações de excedência de valores normativos legais 

estabelecidos no âmbito da qualidade do ar ambiente.  

As fontes de emissão de partículas em suspensão associadas aos trabalhos de exploração devem-se 

essencialmente aos trabalhos de extração e beneficiação do recurso mineral (britagem) e à circulação de 

viaturas que o transportam. E para avaliação dos impactes negativos futuros, com a exploração da mina, 

foram estimadas as emissões gasosas associadas ao tráfego rodoviário afeto à laboração da mina, 

admitindo a capacidade média anual de produção da exploração de 170.000 t/ano, que origina uma 

previsão de 23 veículos de expedição por dia, em vias asfaltadas e não asfaltadas, recorrendo a fatores de 

emissão. 

As emissões gasosas estimadas são relativas ao poluente partículas (PM10), para as a atividade de 

britagem, do transporte dos materiais em vias asfaltadas e não asfaltadas, e erosão nas áreas desmatadas, 

cujos resultados obtidos revelam, tal como esperado, que os níveis de emissões nas vias asfaltadas é muito 

inferior às das vias não asfaltadas, bem como em relação às do processo de britagem e das áreas 

desmatadas (esta última com o maior contributo), tendo sido estimadas emissões de poeiras num total 

de 15,08 t/ano.  

Identificação e avaliação de impactes 

Para quantificar os impactes futuros foram realizadas simulações recorrendo a um modelo de dispersão 

para determinar as concentrações de PM10 na área envolvente da mina, cujos valores obtidos para os 

vários indicadores de PM10 avaliados, revelam que deverão ser cumpridos os valores limite de PM10 

estabelecidos pela legislação em vigor nos recetores sensíveis mais próximos. Assim, os impactes 

negativos na qualidade do ar associados à laboração da exploração mineira são considerados pouco 

significativos, permanentes, sendo minimizáveis desde que sejam adotadas as medidas de minimização 

previstas no ponto 9 do presente Parecer. 
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De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior da mina e de os controlar no ambiente externo, 

será necessário adotar medidas de minimização e efetuar um acompanhamento do contributo da 

laboração da mina na qualidade do ar da área envolvente desta, ao nível do empoeiramento, 

nomeadamente junto dos recetores sensíveis, e neste sentido será necessário proceder à avaliação 

periódica da qualidade do ar com a realização de campanhas de amostragem de PM10, pelo que é 

estabelecido um plano de monitorização da qualidade do ar. 

5.10 AMBIENTE SONORO  

Para este fator ambiental o que determina o principal impacte é o normal funcionamento desta atividade, 

com as ações mais associadas à extração de minério, ao seu processamento primário e à respetiva 

expedição. 

Em relação às principais ações envolvidas no ciclo de produção da mina, que têm particular interesse 

para o Ambiente Sonoro e para as Vibrações salientam-se: 

Quadro 4: Ações envolvidas no ciclo de produção da mina 

FASE DESCRIÇÃO 

1.– Desmatação, 

decapagem e 

armazenamento 

Desmatação dos terrenos e remoção das terras que cobrem o recurso 

mineral, com auxílio de escavadora giratória, de pás carregadoras e de 

dumpers 

2.– Desmonte Desagregação do minério com recurso a explosivos 

3.– Taqueamento Redução da dimensão dos blocos maiores, com recurso a martelo hidráulico 

4.– Remoção Escavação do material fragmentado e carregamento em dumpers que 

transportam o minério para a zona de stock da britagem e o estéril para a 

escombreira 

5.– Beneficiação Britagem e crivagem 

6.– Transporte Carregamento dos produtos finais em camiões e transporte para os clientes 

ou para a unidade interna de Mangualde 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro II.5, p. II.12) 

Estas ações estão devidamente detalhadas no EIA apresentado. 

Os principais equipamentos desta instalação, atualmente em exploração e em relação aos quais não se 

antecipa a sua substituição, incluem: 

 Britador BABBITLESS, montado sobre chassis com rodas; 

 Torva com capacidade para 6 m3; 

 Alimentador vibratório com motor de 15 kW a 1450 r.p.m.; 

 Grade de pré-crivagem de terras; 

 Transportador de tela de 600 mm com motor de 5,5 KW; 

 Transportador de tela de 500 mm com motor de 4,5 KW; 

 Motor EFACEC com embraiagem e polies de acoplamento de 75 CV; 

 Torva com capacidade de para 6 m3 equipada com alimentador vibratório de 1 CV; 

 Moinho impactor HAZEMAG Mod. APKM 10.13 E; 

 Motor de 180 CV; 

 Crivo de classificação MOGENSEN E-1554; 

 Vibrador 220/380 V 50 Hz 4 kW; 
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 Telas transportadoras de acoplamento, entrada e saída do moinho – 65 mm de largura e 

motorização de 7,5 CV; 

 Telas transportadoras de ligação moinho/crivo/moinho (três unidades) e – 65 mm de largura e 

motorização de 5,5 CV. 

Caracterização da Situação de Referência  

Atualmente esta instalação já se encontra em exploração, pretendendo-se, com este projeto, assegurar a 

viabilidade da ampliação da área de exploração, mantendo as caraterísticas de laboração atuais.  

Para o efeito foram realizadas medições de ruído, representativas da laboração da Mina e das fontes 

existentes, junto de recetores sensíveis localizados na envolvente próxima da Mina e potencialmente 

afetados. Esta caracterização da situação de referência irá servir de base à avaliação de impactes 

decorrentes da ampliação da Mina. 

O enquadramento legal considerado é o adequado e contempla o cumprimento das diversas disposições 

do Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente: 

 Critério de Exposição Máxima (Valor Limite de Exposição)  

o Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 
o Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); 
o Zonas ainda não classificadas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 Critério de Incomodidade: 

o Período diurno: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído particular ≤ 5 +D dB(A); 
o Período do entardecer: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído residual ≤ 4 + D dB(A) 
o Período noturno: LAeq, ruído ambiente – LAeq, ruído residual ≤ 3 + D dB(A) 

A mina Vila Seca previsivelmente terá apenas um turno de laboração (de 8h) entre as 8 h e as 18 h, todos 

os dias úteis, embora excecionalmente possa ter laboração aos sábados. Assim, a constante D é aplicável 

e foi valorada em D =1. Como não existe laboração em período do entardecer e noturno, apenas será feita 

a avaliação do Critério de Incomodidade em período diurno. 

Sempre que existam componente tonais e/ou impulsivas são consideradas as respetivas constantes na 

avaliação do cumprimento desta disposição legal. 

Sempre que o valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior seja igual ou inferior a 45 dB(A), não 

se aplicará o critério de Incomodidade, anteriormente mencionado. 

Estando, no âmbito do presente procedimento de AIA, em avaliação um projeto que já se encontra em 

exploração, foram identificadas as fontes de ruído em presença. No quadro III.25 do Relatório Síntese do 

EIA (p. III.52-53) são apresentadas as atividades do projeto com repercussões ao nível do ambiente sonoro 

e no quadro III.26 (p.III.54) os equipamentos a usar assim como a duração estimada da sua utilização. 

Adicionalmente, foram identificadas fontes de ruído que não estando localizadas na área do projeto, estão 

associadas à sua atividade, como o transporte de matérias-primas e de produto acabado. Na proximidade, 

existem outras explorações de minas e pedreiras que também influem no ruído ambiente da região. 

Também foram identificados os principais recetores que se localizam na envolvente da área da Mina Vila 

Seca e ao longo do trajeto que lhe dá acesso. Na figura abaixo estão assinalados os pontos onde se 

realizaram as medições de caracterização da situação atual, que correspondem a esses recetores 

sensíveis. As referidas medições foram realizadas em dois m distintos, uma vez que foram solicitadas 

medições em pontos adicionais (R10) e a confirmação de alguns resultados (R3 e R6). Assim, a primeira 

campanha ocorreu entre 12 e 15 de outubro de 2020 e, a segunda, nos dias 20, 21, 28 e 29 de setembro 

de 2021. Foram apresentados os correspondentes relatórios de medição. 
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Figura 12 - Localização dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados e objeto de monitorização. 

Fonte:  Adaptada de EIA – Relatório Síntese (Figura III.22, p. III.58)  

Os pontos de medição (e recetores sensíveis associados) na envolvente da área onde se insere a mina Vila 

Seca, no concelho de Mangualde, estão situados em zona mista (os que se localizam em aglomerados 

urbanos) e em zona ainda não classificada (habitações dispersas), segundo o zonamento acústico definido 

por este município (que se pode observar na Figura III.23 do Relatório Síntese, p. III.60) 

Também foram detetadas as componentes tonais e as características impulsivas dos sinais medidos no 

decurso dessas medições. 

Para efeitos da presente avaliação, “No presente estudo considerou-se que as medições realizadas nos três 

períodos de referência são representativas do ambiente acústico local e que as medições realizadas na 

presença do ruído particular são representativas do período de laboração da Mina.”. 
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Quadro 5: - Identificação dos pontos de monitorização considerados para caracterização da situação de 
referência. 

PONTO 

Localização e distância 

em relação ao limite da 

mina Vila Seca e as 

habitações 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAEq) 

Lden 

(dB(A)) 

DIURNO ENTARDECER NOTURNO 

RA RR 

Ld 

(7:00 – 

20:00) 

Le 

(20:00 – 23:00) 

Ln  

(23:00 – 

7:00) 

R1 Habitação - N (50 m) 41,3 36,5 40,0 39,4 38,6 ≈ 39 45,2 ≈ 45 

R2 Habitação - N (500 m) 41,0 41,7 41,3 37,2 34,7 ≈ 35 42,8 ≈ 43 

R3* Habitação - NE (750 m) 51,0 47,8 50,0 47,2 41,7 ≈ 42 51,0 ≈ 51 

R4 Habitação - SE (370 m) 37,0 37,2 37,1 36,5 31,3 ≈ 31 39,6 ≈ 40 

R5 Habitação - S (300 m) 36,6 36,4 36,5 36,7 29,2 ≈ 29 38,5 ≈ 39 

R6* Habitação - S (970 m) 50,1 48,9 49,7 46,9 40,3 ≈ 40 50,2 ≈ 50 

R7 Habitação - NO (350 m) 40,0 46,5 43,6 39,3 31,9 ≈ 32 43,2 ≈ 43 

R8 Habitação - NO (740 m) 48,0 46,2 47,4 39,9 33,2 ≈ 33 46,1 ≈ 46 

R9 Habitação - NO (1200 m) 41,0 37,1 39,9 36,9 29,8 ≈ 30 40,2 ≈ 40 

R10* Habitação –S (1000 m) 57,6 53,6 56,5 49,9 46,8 ≈ 47 56,4 ≈ 56 

RA - Ruído Ambiente (08:00 - 12:00 + 13:00 – 17:00) 

RR - Ruído Residual (12:00 – 13:00 + 17:00-20:00) 

* Medições que tiveram lugar nos dias 20, 21, 28 e 29 de setembro de 2021 

 Ponto localizado em Zona Mista 

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Quadros III.28, p. III.59) 

Como se pode constatar no Quadro acima, os correspondentes valores limite de exposição, Lden e Ln, não 

são excedidos em nenhum dos pontos. De acordo com as conclusões apresentadas no EIA, “Nos casos em 

que se procedeu à repetição de medições (R3 e R6) verificou-se a manutenção das caraterísticas em R3 

que se encontra próximo de uma atividade avícola e de outros recetores sensíveis. Em R6 os resultados 

obtidos e as caraterísticas presentes nas medições estão em linha com a atividade desenvolvida. O local 

R10 adicionado na nova campanha de medições permitiu analisar um local mais desfavorável, mais 

próximo de um conjunto de habitações contíguas ao acesso a utilizar.”. 

Quanto ao Critério de Incomodidade, avaliado para o período diurno (aquele em que opera esta mina), 

detetaram-se algumas situações que poderiam motivar a aplicação das correções correspondentes às 

características tonais (k2 = 3) e impulsivas (k1 = 3), respetivamente, nos pontos R5 e R7 e nos pontos R4 e 

R2. No entanto, como essas características se verificaram tanto na situação de operação como de ausência 
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da atividade, não foram aplicadas essas correções. No Quadro abaixo pode-se constatar o cumprimento 

deste critério na situação atual. 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Avaliação do Critério de Incomodidade 

Pontos Nível de 

Avaliação 

Ruído 

Residual 

Diferença  Pontos Nível de 

Avaliação 

Ruído 

Residual 

Diferença 

R1 42,2 36,5 NA*  R6* 50,9 48,9 2,0 

R2 41,0 41,7 NA*  R7 41,0 46,5 NA* 

R3* 52,2 47,8 4,4  R8 49,0 46,2 2,8 

R4 39,0 37,2 NA*  R9 42,3 37,1 NA* 

R5 37,3 36,4 NA*  R10* 57,6 53,6 4,0 

NA* - Critério não aplicável, dado que LAeq, RA ≤ 45 dB(A) 

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Quadro III.29, p. III.61) 

Durante a visita ao local, foi possível constatar que, na proximidade do recetor R2, o ruído das instalações 

industriais associadas a este projeto era audível. 

Identificação e Avaliação de Impactes  

A avaliação de impactes no ambiente sonoro foi realizada para as fases de exploração e de desativação. 

Nesta última situação, essa avaliação dos impactes foi qualitativa, uma vez que se limita à remoção das 

instalações sociais e de apoio. 

A previsão da emissão sonora e consequências para a envolvente foi feita com recurso ao programa 

CadnaA, tanto no caso das fontes fixas (equipamentos associados às frentes de trabalho e à instalação 

industrial de britagem, cujas características são descritas no Quadro abaixo), como do tráfego associado 

(41 veículos pesados por hora).  

Quadro 7: Equipamentos a utilizar na Mina que geram ruído e principais características que interessam ao fator 
ambiental ruído. 

Equipamento Quantidade Potência 

Sonora 

Tempo de 

Trabalho por dia 

Tipo De Fonte (e Localização) 

Perfuradora 1 95 dB 4h Móvel (corta da mina) 

--- 1/semana --- Instantâneo Pontual (detonação) 

Pá carregadora 1 90 dB 8h Móvel (corta da mina, 

alimentação da britagem e 

                                                 
1 Prevê-se a circulação de cerca de 23 camiões por dia (2,8 ≈ 3 camiões por hora). 
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Equipamento Quantidade Potência 

Sonora 

Tempo de 

Trabalho por dia 

Tipo De Fonte (e Localização) 

dumper, carregamento de 

camiões) 

Escavadora giratória 

equipada com martelo 

hidráulico 

1 90 dB 6h Móvel (corta da mina) 

Dumper 1 85 dB 8h Móvel (da corta mina à unidade de 

britagem) 

Britagem 1 95 dB 7h Fixa 

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Quadro IV.9, p. IV.19) 

 

Os resultados da modelação podem-se observar no mapa de ruído diurno apresentado na Figura seguinte:  

 

Figura n.º 13 - Modelação do ruído particular da laboração da Mina – período diurno.  

Fonte: adaptado EIA- Relatório Síntese (Figura IV.5, p. IV.23) 
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Numa análise mais específica realizada para os pontos objeto de medição e retratada no Quadro seguinte, 

pode-se observar que o acréscimo induzido pelas alterações associadas a este projeto é relativamente 

reduzido.  

Quadro 8: Valores estimados para a situação futura: Critério de Exposição e Critério de Incomodidade. 

Ponto 

Estimativa de Ld futuro 

(para o período de laboração 

previsto) 

Critério de Exposição Critério de 

Incomodidade 

RP 

(Estimado

) 

RR 

(Medido) 

RA 

(Previsto) 

Ld 

(Previsto) 

Le 

(medido) 

Ln 

(medido) 

Lden 

(previsto) 

RA~RR 

R1 37,1 36,5 39,8 38,8 39,4 38,6 ≈ 39 45,0 ≈ 45 ( = 6) 

R2 46,9 41,7 48,0 46,5 37,2 34,7 ≈ 35 45,6 ≈ 46 6,3 ≈ 6 

R3 32,3 47,8 47,9 47,9 47,2 42,0 ≈ 42 50,3 ≈ 50 0,1 ≈ 0 

R3 32,3 48,0 48,1 48,1 43,9 36,3 ≈ 36 48,7 ≈ 48 0,1 ≈ 0 

R4 32,7 37,2 38,5 38,1 36,5 31,3 ≈ 31 39,9 ≈ 40 NA* 

R5 36,9 36,4 39,7 38,7 36,7 29,2 ≈ 29 39,4 ≈ 39 NA* 

R6 50,3 48,9 52,7 51,6 46,9 40,0 ≈ 40 51,2 ≈ 51 3,8 ≈ 4 

R6 50,3 51,1 53,7 52,9 34,6 29,4 ≈ 29 50,4 ≈ 50 2,6 ≈ 3 

R7 35,2 46,5 46,8 46,7 39,3 31,9 ≈ 32 45,3 ≈ 45 0,3 ≈ 0 

R8 32,1 46,2 46,4 46,3 39,9 33,2 ≈ 33 45,3 ≈ 45 0,2 ≈ 0 

R9 24,1 37,1 37,3 37,2 36,9 29,8 ≈ 30 39,0 ≈ 39 NA* 

R10 53,8 53,6 56,7 55,8 49,9 47,0 ≈ 47 56,1 ≈ 56 3,1 ≈ 3 

RP – Ruído Particular 

RR – Ruído Residual 

RA – Ruído Ambiente 

NA* - Não aplicável, LAeq ≤ 45 dB(A) 

Ponto localizado em Zona Mista 

Assumindo que a laboração continuará a ocorrer apenas no período diurno, não se antecipa o 

incumprimento das disposições legais associadas ao Critério de Exposição, uma vez que os indicadores de 

ruído noturno e de ruído diurno-entardecer-noturno são inferiores aos limites definidos no RGR para zona 

mista, nos recetores R2, R3, R6, R8 e R10, e inferiores aos correspondentes a zonas ainda não classificadas 

para os demais recetores sensíveis. 

Analisando os resultados destas estimativas e comparando-os com a situação de referência, concorda-se 

com o proponente quando refere que “(…) é possível verificar que os valores obtidos para o parâmetro 
Lden são muito semelhantes, sendo apenas observado um ligeiro incremento em R2 e R6, de 43 e 47 para 

46 e 50 dB(A), respetivamente. Este ligeiro incremento está relacionado com a maior proximidade à área 
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da mina (R2) e do acesso previsto (R2 e R6), e são consequência das condições mais desfavoráveis que 

foram consideradas na modelação e anteriormente mencionadas.”.  

No que respeita ao cumprimento do Critério de Incomodidade, igualmente considerando uma laboração 

de 8h, nos dias úteis e em período diurno, o limite a cumprir para a diferença entre o ruído ambiente 

futuro e o ruído residual será de 6 dB(A). Verifica-se que esse limite será atingido em dois recetores, R1 e 

R2. 

Concorda-se com a opção do proponente de considerar a implementação de medidas de minimização que 

atenuem a influência da sua atividade no ambiente sonoro da envolvente, embora se considere que a 

solução proposta não se afigure como a mais adequada. A ausência de informação sobre o desempenho 

acústica da mesma e a constatação, durante a visita ao local, das potenciais dificuldades de 

implementação da mesma, não permite que seja considerada como uma possível medida de minimização. 

Ainda no decurso da própria visita da CA, no âmbito dos esclarecimentos solicitados ao proponente e seus 

consultores, foi possível verificar que existia espaço físico disponível (sem afetar a atividade a desenvolver) 

que possibilitava que fosse equacionada a colocação de uma barreira acústica natural, constituída por 

material rochoso proveniente desta mina. Esta opção, que deverá ser formalmente apresentada e 

dimensionado pelo proponente e entregue em fase prévia à aprovação do Plano de Lavra, possibilitará a 

utilização de matéria-prima do proponente e dos seus próprios recursos técnicos e humanos e, 

adicionalmente, uma renaturalização da face da barreira voltada para os recetores sensíveis e para a via 

com a qual confronta.  

Deverá ser assegurada a não existência de espaços livres entre os elementos que constituem essa barreira 

natural, situação que se julga não constituir um constrangimento dado que será possível o acoplamento 

desses blocos de pedra com o sistema macho-fêmea que o proponente considere mais exequível e 

também eficaz, em relação à segurança estrutural da solução que vier a propor.  

A altura dessa barreira, salvo melhor opção que venha espelhada e justificada no estudo a apresentar, 

deverá ser equivalente à da cortina que propunham, cobrindo todo o “L” disponível em redor dos 
equipamentos de britagem mais ruidosos (como assinalado de forma esquemática na Figura abaixo). 

 

          Fotos: Cecília Rocha 

Figura n.º 14 Localização esquemática da barreira acústica natural a adotar, em substituição da cortina proposta, 

que deverá ser devidamente ajustada em função do estudo específico a apresentar, em momento prévio à 

autorização do projeto. 

Impactes Cumulativos 

A natureza da avaliação já permitiu incluir, de forma integrada, a consideração dos impactes cumulativos 

em termos de Ambiente Sonoro. 
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Salvaguarda-se a necessidade de efetuar as reformulações abaixo assinaladas decorrentes da necessária 

atualização da legislação em vigor e das alterações das medidas de minimização a implementar.  

Assim, nas medidas específicas associadas ao Ambiente Sonoro deverá passar a constar o seguinte: 

Deverá igualmente ser considerada a sensibilização dos trabalhadores no que respeita aos 

trabalhos a realizar no interior da Mina, com recurso a formação adequada aos procedimentos 

que devem ser seguidos nos trabalhos de forma a minimizar o ruído produzido. No entanto, 

destaca-se que os equipamentos a utilizar nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto-

Lei n.º 21/2006, de 8 de novembro, relativo à emissão de ruído, sendo impedida a utilização de 

máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

Face à distância do local R2 à Mina, em particular à sua unidade de britagem e em resultado dos 

valores obtidos para critério de incomodidade, de acordo com o estudo específico a apresentar 

em fase prévia à aprovação do Plano de Lavra, deverá ser construída uma barreira acústica 

natural, que poderá ser executada com material proveniente da própria mina e com recursos 

próprios do proponente, com localização, extensão e altura equivalente à que seria considerada 

para a cortina previamente indicada, salvaguardando as condições acústicas da envolvente deste 

local.  

Todas as demais medidas propostas para o ambiente Sonoro, são aceites e de implementação obrigatória. 

Salvaguarda-se a necessidade de efetuar as reformulações abaixo assinaladas decorrentes da necessária 

atualização da legislação em vigor e das alterações das medidas de minimização a implementar.  

Assim, nas medidas específicas associadas ao Ambiente Sonoro deverá passar a constar o seguinte: 

 Deverá igualmente ser considerada a sensibilização dos trabalhadores no que respeita aos trabalhos 

a realizar no interior da Mina, com recurso a formação adequada aos procedimentos que devem 

ser seguidos nos trabalhos de forma a minimizar o ruído produzido. No entanto, destaca-se que os 

equipamentos a utilizar nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto-Lei n.º 21/2006, de 

8 de novembro, relativo à emissão de ruído, sendo impedida a utilização de máquinas que não 

possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

 

 Face à distância do local R2 à Mina, em particular à sua unidade de britagem e em resultado dos 

valores obtidos para critério de incomodidade, de acordo com o estudo específico a apresentar em 

fase prévia `aprovação do Plano de Lavra, deverá ser construída uma barreira acústica natural, que 

poderá ser executada com material proveniente da própria mina e com recursos próprios do 

proponente, com localização, extensão e altura equivalente à que seria considerada para a cortina 

previamente indicada, salvaguardando as condições acústicas da envolvente deste local.  

Conclusão 

Atendendo ao exposto ao longo deste parecer considera-se que, em relação ao Ambiente Sonoro, foram 

realizadas as avaliações que o proponente entendeu por convenientes e que abrangem não só a atual 

instalação, mas também o estimado acréscimo de movimentação de cargas (entrega de matérias-primas 

e escoamento de produto acabado). 

 Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer uma atividade corrente e normal, similar 

à atual, embora com capacidade de extração e produção acrescidas.  

 No caso do Ambiente Sonoro, na área de extração, os impactes identificados serão 

potencialmente pouco significativos, uma vez que as condições de inserção territorial das 

atividades mais ruidosas e de implementação do Plano de Lavra minimizam os potenciais 
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efeitos nefastos. Adicionalmente, na zona das instalações industriais associadas à britagem, 

será construída uma barreira acústica natural envolvente aos equipamentos mais ruidosos 

que irá proteger acusticamente a envolvente. 

 Salienta-se a necessidade de concretizar o disposto no Programa de Monitorização proposto, 

acrescido das condicionantes incluídas neste parecer.  

Considera-se que a aprovação deste projeto deverá ficar condicionada ao cumprimento das 

disposições incluídas neste parecer, em particular no que respeita às medidas de minimização a 

implementar. 

5.11 VIBRAÇÕES 

Caracterização da Situação de Referência  

Os principais impactes para este fator ambiental decorrem do normal funcionamento desta atividade, 

com as ações mais associadas à extração de minério, ao seu processamento primário e à respetiva 

expedição.  

Sendo este um projeto correspondente a uma atividade industrial extrativa que utiliza explosivos para 

fragmentação da rocha do maciço, é necessário avaliar os potenciais efeitos das vibrações induzidas pela 

sua utilização. 

Assim, foram identificadas as duas componentes que é necessário avaliar em sede de avaliação de impacte 

ambiental: 

 Danos nos edifícios; 

 Incomodidade percebida pelo recetor. 

 

Enquadramento legal e normativo 

Em relação aos danos patrimoniais em estruturas, foi considerada a Norma NP 2074:2015 - Avaliação da 

influência de vibrações impulsivas em estruturas, com os limites indicados no Erro! A origem da referência 

ão foi encontrada.. 

Quadro 9: Valores limite recomendados para a velocidade de vibração de pico [mm/s], segundo a NP 2074. 

 

Tipo de Estruturas 

Frequência Dominante, F 

F ≤ 10 HZ 10 HZ < F ≤ 40 HZ F > 40 HZ 

Sensíveis 1,5 3,0 6,0 

Correntes 3,0 6,0 12,0 

Reforçadas 6,0 12,0 40,0 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro III.32, p. III.64) 

Quanto à incomodidade humana às vibrações, constatando-se um vazio legal sobre o tema, foi adotada a 

norma britânica BS 6472-2:2008 (Guide to Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings. Part 2: 

Blast-induced vibration), especificamente dedicada à atividade extrativa, que estabelece diretrizes para a 

avaliação da incomodidade humana às vibrações. Nesta norma é também indicada a magnitude máxima 

admissível, a respeito da resposta humana às vibrações, que poderá ser medida numa superfície rígida no 

exterior do edifício. Os referidos valores máximos admissíveis, para a velocidade de pico e até 3 eventos 
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diários, variam com o tipo de edifício e com o período do dia e podem-se resumir da seguinte forma para 

edifícios residenciais: 

 Período diurno (8h00 – 18h00, em dias úteis e 8h00-13, aos sábados): 6 a 10 mm/s 

 Outros períodos (em dias úteis): 4,5 mm/s 

 Período noturno (23h00 – 7h00): 2 mm/s 

Não estão previstos desmontes a fogo ao Domingo e Feriados 

Nessa Norma refere-se, ainda, que estes valores máximos não devem ser excedidos em mais de 10% das 

detonações.  

Não existindo registos históricos de vibrações, foi efetuada uma campanha de monitorização específica 

para registo do nível de vibração induzido no recetor mais próximo e para validação da lei de propagação 

de vibrações a utilizar na previsão de potenciais impactes futuros. 

A caracterização foi feita a 23 de setembro de 2021, tendo sido ensaiadas diferentes quantidades de 

explosivo, através da detonação de 1 furo (com 3,57 kg de explosivo), 2 furos em simultâneo (com 4,16 kg 

de explosivo cada) e 2 furos (com 6,55 kg de explosivo cada). Segundo o mencionado, “Verificou-se que o 

aumento da quantidade de explosivos não originou uma subida das vibrações associadas, o que pode 

indiciar uma sensibilidade grande às distâncias e o facto de existir uma cavidade entre as detonações e o 

local de medição, que atenua a propagação.”. 

A localização do ponto de medição e dos pontos de detonação está assinalada na Erro! A origem da 

eferência não foi encontrada..  

 

Figura n.º 15 - Localização dos pontos de monitorização e dos pontos de detonação.  

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Figura III.25, p. III.66)  
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Quadro 10: Registos de vibrações efetuados da mina 

Refª Data Carga Instantânea 

[Kg] 

Distância [M] Vibr. Pico [Mm/S] Freq. Dominante [Hz] 

Casa mais 

próxima a 

Norte 

23/10/2020 3,4 240 0,295 36,00 

23/09/2021 3,6 253 <0,13 ̶ 

8,3 260 0,216 21,75 

13,1 270 0,209 15,50 

Fonte: Adaptado EIA – Relatório Síntese (Quadro III.34, p. III.65) 

Identificação e Avaliação de Impactes  

O proponente adotou uma abordagem preventiva no sentido de determinar a carga máxima instantânea 

que poderia ser utilizada por pega. 

Para efetuar essas estimativas utilizou uma lei de propagação de vibrações no solo, ajustada ao tipo de 

rocha maioritariamente presente no local e na sua envolvente, que foi objeto de validação no âmbito da 

caracterização da situação atual, detetando-se que a sua utilização conduziria a valores estimados sempre 

superiores aos medidos no local. 

Considerou-se o cumprimento das disposições legais patentes na NP2074, de 6mm/s, para estruturas 

correntes e de 3 mm/s, para estruturas sensíveis. Na figura IV.6 (p. IV.27) do Relatório Síntese do EIA, que 

aqui se replica (Figura abaixo), é possível verificar a conjugação carga de explosivo por pega/distância para 

os diferentes valores limite indicados nesta norma. 

 

Figura n.º 16 - Distâncias e cargas para se atingirem 1,5; 3; 6 e 12 mm/s de vibração de pico. 

 Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura IV.6, p. IV.27) 

 

Foram identificados os recetores sensíveis mais próximos (ver figura seguinte) e determinada a carga 

máxima admissível para verificar não só a NP 2074, como a norma interna da FELMICA que o próprio 

proponente se compromete a assegurar e que a seguir se transcreve: 



 

49 
 

Refira-se ainda que a FELMICA possui uma norma interna na utilização de explosivos nesta mina 

que tem o objetivo voluntário de não ultrapassar metade do valor admissível pela norma NP-2074 

de 2015, ou seja, 3 mm/s para estruturas correntes e 1,5 mm/s para o Povoado Fortificado do Bom 

Sucesso. 

 

 

Figura n.º 17 – Recetores sensíveis e estruturas a proteger na envolvente da mina Vila Seca.  

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Figura IV.7 e Quadro IV.14, p. IV.28 e 29)   

 

Quadro 11: Distâncias das estruturas à mina, velocidades admissíveis e cargas possíveis. 

Identificação do Local a proteger 
Distância 

[m] 

VADM segunda a 

NP2074 e norma 

interna [mm/s] 

QADM [kg] para 

cumprir NP2074 

e norma interna 

QADM [kg] 

Norte A (R1) 
125 6 35 

13 
3 13 

Este B (R4) 
495 6 663 

246 
3 246 

Este 
O1 (Povoado Fortificado do 

Bom Sucesso) 

340 3 105 
41 

1,5 41 

Sul C (R5) 
345 6 306 

114 
3 114 

Oeste D (R7) 445 6 528 196 
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Identificação do Local a proteger 
Distância 

[m] 

VADM segunda a 

NP2074 e norma 

interna [mm/s] 

QADM [kg] para 

cumprir NP2074 

e norma interna 

QADM [kg] 

3 196 

Fonte: EIA - Relatório Síntese (Quadro IV.14 p. IV.28) 

Segundo o indicado pelo proponente, o diagrama de fogo proposto no Plano de Lavra desta mina, “para 

bancadas com altura de 10 m, que usa 12 kg de carga máxima instantânea. Mesmo em situações mais 

específicas, onde possa ocorrer uma zona de rocha mais dura ou a bancada em causa exceda um pouco os 

10 m, esta mina não usará mais de 40 kg de explosivo em cada instante.”.  

Neste contexto de maior dureza da rocha ou de maior altura da bancada, no recetor R1, seria excedida a 

carga máxima admissível para cumprimento da norma interna da FELMICA e da NP2074, pelo que terá de 

ser ajustado o diagrama de fogo de forma a que tal não aconteça. 

O EIA, no quadro IV.15 inclui um quadro orientador das quantidades máximas de explosivo a utilizar que 

deverá ser utilizado para planeamento dos diagramas de fogo, mas que terá de ser confirmado com 

monitorização para validar a referida equação que permitiu a construção deste quadro. Sempre que 

necessário deverá ser feita a correção do mesmo em função dos resultados reais obtidos com essa 

monitorização. 

Concorda-se com a orientação incluída no EIA onde se refere: 

Ainda assim, estes valores deverão ser regularmente revistos, por: 

• eventual existência de novas estruturas na envolvente; 

• alterações na legislação e normas; 

• refinamento da expressão de propagação das vibrações devido à maior quantidade de dados. 

Em relação ao Critério de Incomodidade, como as diretrizes da BS 6472-2:2008 “Guide to evaluation of 

human exposure to vibration in buildings. Part 2: Blast-induced vibration” propõem níveis de vibração 

superiores aos adotados ((6 mm/s a 10 mm/s, em período diurno, nos dias úteis e até 3 eventos diários) 

na NP2074 para estruturas correntes e sensíveis e na norma interna da FELMICA, concluem que não serão 

de esperar manifestações de incomodidade. Afirmação com a qual se concorda, desde que cumpridos os 

limites de vibração autopropostos pelo proponente. 

Todas as medidas propostas para o fator Vibrações, são aceites e de implementação obrigatória. 

Impactes Cumulativos 

Em relação às Vibrações, foi identificada uma outra fonte de geração de vibrações por detonações a cerca 

de uma centena de metros para SE, que corresponde a uma “pedreira com muito reduzida taxa de 

extração, pelo que a sobreposição de eventos é muito improvável”. Existindo, no entanto, essa 

possibilidade e apesar da “margem de segurança usada pela FELMICA na mina Vila Seca é suficiente para 
assegurar que não existirão impactes relevantes a este nível”, o proponente compromete-se a “Mesmo 
assim, a. Para prevenir esta eventualidade, apesar de muito remota, a FELMICA manterá uma 

comunicação próxima com a pedreira da envolvente, de forma a planearem os seus desmontes para dias 

e horários diferenciados.”. 
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Conclusão 

Atendendo ao exposto ao longo deste parecer considera-se que, em relação às Vibrações, foram 

realizadas as avaliações que o proponente entendeu por convenientes e que abrangem não só a atual 

instalação, mas também o estimado acréscimo de movimentação de cargas (entrega de matérias primas 

e escoamento de produto acabado). 

 Na fase de exploração estima-se que venha a ocorrer uma atividade corrente e normal, similar 

à atual, embora com capacidade de extração e produção acrescidas.  

 Quanto às Vibrações, considera-se que as preocupações com o dano no edificado e com a 

incomodidade humana às vibrações, estão acauteladas desde que haja o cumprimento 

escrupuloso das normas internas da FELMICA que, segundo o mencionado, correspondem a 

50% dos limites impostos pela NP 2074:2015 que, por sua vez são inferiores – na generalidade 

das situações, às recomendações da BS 6472-2:2008. Estas regras permitirão determinar a 

carga máxima a utilizar por pega. 

 Salienta-se a necessidade de concretizar o disposto no Programa de Monitorização proposto, 

acrescido das condicionantes incluídas neste parecer.  

 

Considera-se que a aprovação deste projeto deverá ficar condicionada ao cumprimento das 

disposições incluídas neste parecer, em particular no que respeita às medidas de minimização a 

implementar. 

5.12 SAÚDE HUMANA 

O processo referente à ampliação de mina já existente e em funcionamento há cerca de 20 anos, tendo 

já sido realizada visita conjunta ao local no dia 21 de janeiro, na qual participou um representante destes 

serviços, informamos que o parecer à ampliação fica sujeito ao cumprimento dos seguintes aspetos: 

1. Deverá ser assegurada a qualidade do ar ambiente em relação a poeiras e poluentes em 

suspensão no ar, em particular nas povoações mais próximas, como Vila Seca e Travanca de 

Tavares, incluindo a realização de campanhas de monitorização do ar ambiente nesses locais; 

2. Para salvaguarda da saúde, sempre que necessário, deverão ter mantidas ou reforçadas as 

medidas que garantam adequado isolamento da mina em relação a habitações, vias de 

comunicação e outros locais próximos, em particular a cortina arbórea referida; 

3. Deverão ser tomadas todas as medidas que minimizem a escorrência de poeiras e outros 

poluentes no solo para fora dos limites da exploração, em particular na ocorrência de 

intempéries; 

4. Deverá ser assegurada a tomada de medidas de forma a eliminar a influência da mina nas 

captações de água existentes na proximidade, incluindo as de abastecimento público das 

povoações circundantes — Vila Seca, Travanca de Tavares e Casais (não referidas no EIA); 

5. Garantir que as instalações sociais de apoio à mina, estão dotadas de instalações sanitárias, 

balneários e vestiários, com os requisitos previstos na legislação aplicável, nomeadamente nos 

aspetos de higiene e salubridade. 

6. Os demais requisitos devem obedecer ao disposto na legislação em vigor aplicável a esta tipologia 

de estabelecimento, nomeadamente o Decreto-lei n°340/2007, de 12 de outubro, Decreto-lei 

n°324/95, de 29 de novembro, Decreto-lei n°162/90, de 22 de maio, Portaria n°987/93, de 6 de 

outubro, Portaria n°198/96, de 4 de junho, Portaria n°53/71 de 3 de fevereiro e Portaria 
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n°702/80, de 22 de setembro, em particular no relativo às condições de segurança, higiene e 

saúde. 

5.13 PATRIMÓNIO CULTURAL 

Caracterização da Situação de Referência  

A caracterização da situação de referência do Património Cultural tem como objetivo a identificação de 

condicionantes à execução do Projeto, móveis ou imóveis, nomeadamente achados (isolados ou 

dispersos), construções, conjuntos, sítios de natureza arqueológica, arquitetónica e etnográfica. 

Metodologia 

De acordo com o EIA, para a caracterização do fator ambiental Património Cultural foi definida uma Área 

de Estudo, que inclui uma mais restrita Área de Incidência do Projeto (AI), a qual foi objeto de prospeção 

sistemática, e uma a Zona de Enquadramento (ZE) que corresponde a uma faixa envolvente da AI com 

cerca de 1 km de largura, a qual foi sujeita a pesquisa documental. 

Pesquisa documental 

A pesquisa documental incidiu sobre a AE e teve com principais fontes de informação as bases de dados 

da DGPC (imóveis classificados ou em vias de classificação, Endovélico e SIPA), o PDM de Mangualde, 

bibliografia da especialidade, cartografia e fotografia aérea. Foi igualmente contactado o arqueólogo da 

Câmara Municipal. 

Na pesquisa documental foram referenciadas 11 ocorrências patrimoniais, dos quais se destacam: Castro 

do Bom Sucesso (CNS 1636) classificado como Monumento Nacional; Pelourinho de Chãs de Tavares, 

Classificado como Imóvel de interesse Público; duas ocorrências patrimoniais localizadas na Zona Geral de 

Proteção do Castro do Bom Sucesso (Ermida da Senhora do Bom Sucesso; Calçada e calvário do Alto de 

São Caetano); (três sítios arqueológicos (Chãs de Tavares (CNS 5327); Travanca de Tavares (CNS 1534); 

Casal (CNS 24658); quatro templos de génese moderna. 

Acrescente-se que todas estas ocorrências patrimoniais foram identificadas fora da Área de Incidência 

direta do projeto. 

Prospeção arqueológica 

A prospeção sistemática realizada incidiu exclusivamente sobre a Área de Incidência (AI) direta do projeto, 

com o objetivo de identificar novos sítios arqueológicos ou relocalizar as ocorrências patrimoniais 

identificadas na pesquisa documental. 

Da prospeção arqueológica sistemática resultou a identificação de apenas uma ocorrência patrimonial na 

AI, designada Pias (OP 14) (afloramento rochoso com “um conjunto de covachos em sequência e com 

curtos canais de interligação que nos fizeram lembrar antigos santuários rupestres” (Relatório Síntese, p. 

II.184)). 

De referir que a prospeção foi condicionada por diversos fatores: na Zona C da mina, muito artificializada 

devido à presença de um aterro; a Zona B, devido à presença de densa vegetação arbustiva que limitou a 

visibilidade e na Zona A por corresponder à atual área extrativa e industrial. 

Identificação e Avaliação de Impactes  

Impactes na fase de preparação (desmatação e decapagem de solo) 

De acordo com o EIA, na Fase 1 da exploração da mina não se preveem impactes sobre o descritor 

património cultural, uma vez que não foram identificadas ocorrências patrimoniais na área de incidência 

do projeto. 
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No entanto considera-se que dada a natureza dos vestígios arqueológicos, muitas vezes ocultos no solo e 

subsolo, deverão ser determinadas medidas cautelares, designadamente o acompanhamento 

arqueológico da fase de exploração. 

Impactes na Fase 2 (fase de exploração / desmonte) 

No decurso do desmonte prevê-se a afetação dos afloramentos graníticos e consequentemente da OP 14 

(pias). Há ainda a referência à eventualidade de efeitos cumulativos sobre a OP 1 (Castro do Bom Sucesso) 

classificado como Monumento Nacional e situada a 500 metros de distância da AI, concluindo-se que se 

trata dum impacte indireto, de baixa magnitude e pouco significativo. 

Medidas de Minimização preconizadas no EIA  

O EIA preconiza medidas de minimização de carácter geral e específico, nomeadamente a realização de 

acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que envolvam o revolvimento do solo e 

do subsolo (desmatação, decapagem e escavação), com efeito preventivo em relação à afetação de 

vestígios arqueológicos incógnitos. 

Relativamente às medidas de minimização preconizadas no EIA, com as quais genericamente se concorda, 

considera-se que estas carecem de reformulação, pelo que devem antes ser adotadas as que se enunciam 

no ponto 9 do presente parecer.  

Condicionantes e medidas de minimização a integrarem o parecer final da CA e a proposta de DIA 

O EIA preconiza medidas de minimização de carácter geral e específico com as quais genericamente se 

concorda que, no entanto carecem de reformulação, pelo que devem antes ser adotadas as que se 

apresentam no ponto 9 do presente parecer:  

 

Medidas de minimização para a Fase 1 (Desmatação, decapagem e armazenamento) 

1. Deve ser respeitado o exposto na Planta de Condicionantes. 

16. Na fase de desativação do projeto deverão ser seguidas as medidas recomendadas para a fase de 

exploração. 

Conclusão 

Face ao exposto, da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se estarem reunidos os 

elementos indispensáveis para a emissão de parecer favorável condicionado ao projeto de ampliação da 

mina Vila Seca, em Mangualde, nomeadamente ao cumprimento das condições e medidas de minimização 

que constam deste parecer. 

5.14 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Caracterização da Situação de Referência  

De forma a proceder à caracterização da situação de referência, para posterior avaliação de impactes, 

definiu-se como área de estudo específica para fator ambiental sistemas ecológicos, que inclui um buffer 

de 100 m em torno do limite da área de ampliação da mina Vila Seca, abrangendo uma área total de cerca 

de 42 ha.  

O trabalho de campo relativo à Flora e fauna decorreu no dia 6 de junho de 2020. Durante a visita foi 

percorrida toda a área de um modo geral, tendo-se registado as diversas espécies vegetais identificadas 

no local e, registaram-se todas as observações diretas e/ou indiretas (indícios de presença, observação de 

cadáveres) de espécies de fauna.  
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Para complementar a listagem de espécies florísticas e faunísticas, foi efetuada pesquisa bibliográfica na 

qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora, vegetação e fauna da região. 

A área de estudo para a implantação do projeto não se sobrepõe a qualquer área classificada ou IBA 

(Important Bird Areas), no entanto existem diversas áreas classificadas na região, mas que se encontram 

a uma distância superior a 10 km da área de estudo. Relativamente às áreas classificadas ou IBA mais 

próximas da área de estudo, assinala-se que a uma distância de cerca de 10,5 km para este e sudeste se 

encontra a IBA Serra da Estrela (PTCON0014), a cerca de 11,5 km na mesma direção encontram-se o 

Parque Natural da Serra da Estrela, o Sítio Rede Natura Serra da Estrela (PTCON0014) e a Zona Especial de 

Conservação (ZEC) Serra da Estrela (PTCON0014). 

Flora 

Segundo o EIA, como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada, foram 

identificadas 321 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo. O trabalho de campo 

permitiu a confirmação da ocorrência de 126 destas espécies. As espécies detetadas durante o trabalho 

de campo são maioritariamente espécies comuns a nível nacional. Realça-se ainda, a presença de espécies 

exóticas com comportamento invasor, num total de 5 espécies: Acacia dealbata (Mimosa), Arundo donax 

(cana), Bidens frondosa (erva-rapa), Galinsoga parviflora (erva-da-moda) e Phytolacca americana 

(tintureira).  

A vegetação da área de estudo está dominada pela presença de matos, essencialmente giestais, e de 

pinhais de produção, sendo visível a regeneração natural de carvalhos (Quercus pyrenaica) por toda a 

área. A presença humana na área é marcada pela presença da área da mina, havendo zonas agrícolas de 

pequena dimensão na área de estudo.  

Foi observada uma espécie de flora invasora na área de estudo – Bidens frondosa. Em áreas próximas à 

área de estudo foram observados indivíduos mais ou menos isolados de outras espécies invasoras: Acacia 

dealbata, Arundo donax, Galinsoga parviflora e Phytolacca americana.  

Segundo a pesquisa bibliográfica efetuada, foram inventariadas 23 espécies com interesse para a 

conservação cuja presença é considerada possível na área de estudo.  

Durante a saída de campo efetuada não foi observada qualquer espécie de maior relevância ecológica. 

Fauna 

O trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 156 

espécies com potencial de ocorrência na área de estudo, sendo que 54 foram observadas durante o 

trabalho de campo. 

Dezassete (17) das espécies inventariadas (13,2%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal e/ou no congénere da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN).  

 

Anfíbios  

Foram inventariadas 10 espécies de anfíbios, 8 com ocorrência confirmada e 2 com ocorrência provável. 

Nenhuma das espécies inventariadas possui o estatuto desfavorável de conservação segundo o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal.  

No decorrer do trabalho de campo foram observadas 5 espécies de anfíbios: o tritão-de-ventre-laranja 

(Triturus boscai), o tritão-marmorado (Triturus marmoratus), a rela (Hyla arborea), a rã-ibérica (Rana 

ibérica) e a rã-verde (Rana perezi).  
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Foram observadas 4 destas espécies, todas menos a rã-ibérica, tanto indivíduos adultos como larvas, na 

área de bacia de decantação da mina, que foi colonizada por vegetação nativa. Esta área, onde se encontra 

agora uma charca, possui, aparentemente, boas condições para a presença de anfíbios, apesar da origem 

antrópica.  

Répteis  

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 19 espécies de répteis para a área de estudo, das quais 4 têm 

presença confirmada e 15 têm ocorrência.  

Das espécies inventariadas 2 apresentam estatuto desfavorável de conservação: a lagartixa de Carbonell 

(Podarcis carbonelli) e a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca) ambas com estatuto de Vulnerável (VU). 

A presença destas espécies não está confirmada na área em causa, sendo considerada provável.  

Durante a execução do trabalho de campo foram observadas 2 espécies de répteis: a lagartixa-do-mato 

(Psammodromus algirus) e o fura-pastos (Chalcides striatus), ambos sem estatuto de conservação 

desfavorável.  

Avifauna  

Para a área de estudo foram inventariadas 76 espécies de aves, todas com ocorrência confirmada. Desta 

listagem, 4 espécies são consideradas como apresentando um estatuto de conservação desfavorável 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, todas com o estatuto de Vulnerável (VU): o açor 

(Accipiter gentilis), a ógea (Falco subbuteo), o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) e o cartaxo-

nortenho (Saxicola rubetra).  

Durante o trabalho de campo identificaram-se 38 espécies de aves, sendo que uma possui estatuto 

desfavorável de conservação: o cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) (VU), uma espécie que utiliza 

sobretudo áreas de matos. Esta é uma ave pouco comum em Portugal. Nidifica unicamente nas terras 

altas do norte do país, como a Serra da Estrela, onde apresenta uma distribuição muito localizada, sendo 

pouco provável que utilize a área de estudo como área de reprodução. Quando em passagem migratória 

pode ocorrer em qualquer local do território nacional.  

Mamíferos  

Para a área de estudo foi possível inventariar 51 espécies de mamíferos, 39 com ocorrência possível e 10 

com ocorrência confirmada. Durante o trabalho de campo foram observados indícios de presença de 9 

espécie sem estatuto de conservação: o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a lebre (Lepus 

granatensis), o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o esquilo (Sciurus vulgaris), a raposa (Vulpes vulves), 

a fuinha (Martes foina), o texugo (Meles meles), a lontra (Lutra lutra) e o javali (Sus crofa).  

A pesquisa efetuada permitiu identificar a presença de 11 espécies com estatuto na área, todas com 

presença provável na área de estudo. Do total de 8 espécies, 8 possuem o estatuto de Vulnerável (VU), 1 

em perigo (EN) e 2 Criticamente em Perigo (CR), segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: 

o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis 

escalerai), o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o gato-bravo (Felis silvestres), o rato de 

Cabrera (Microtus cabrerae) e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), espécies classificadas como 

Vulneráveis (VU), o lobo (Canis lupus) classificada como em Perigo (EN), o morcego-de-ferradura-

mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) 

classificados como Criticamente em Perigo (CR).  
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Quanto ao lobo (Canis lupus), a área de estudo não intercepta o território conhecido de nenhuma alcateia 

nem a área de distribuição da espécie, encontrando-se a cerca de 11km do território de uma possível 

alcateia.  

O gato-bravo (Felis silvestres) tem uma distribuição considerada ampla em Portugal, ainda que 

fragmentada. Esta espécie tem preferência por áreas de bosque de caducifólias ou mistos, normalmente 

associados a linhas de água. Assim, considera-se que devido à inexistência dos biótopos mais propícios à 

sua presença, é pouco provável que a espécie utilize a área do projeto propriamente dita.  

Relativamente à toureira de água (Galemys pyrenaicus), a área em estudo não possui linha de água com 

condições ecológicas para albergar a espécie, pelo que se considera a sua presença na área como muito 

improvável. Também para o rato de Cabrera (Microtus cabrerae) se considera como improvável a sua 

presença, não havendo na área biótopos propícios à sua presença: zonas de erva alta com elevada 

humidade no solo. 

Biótopos e Habitats 

A caracterização dos biótopos foi realizada na área de estudo, que compreende a área de ampliação e um 

buffer de 100 m em torno da mesma, totalizando uma área de 42 ha. No total foram cartografados 5 

diferentes biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, charca matos e pinhal.  

A área encontra-se dominada pela presença de matos de giesta dominados pela espécie Cytisus striatus e 

por pinhais de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) com uso silvícola.  

O biótopo Matos ocupa 43% da área de estudo, o que demonstra o seu domínio na paisagem, enquanto 

o biótopo Pinhal representa 31% da área cartografada. Nestas zonas é possível observar regeneração de 

carvalho-negral (Quercus pyrenaica), havendo bosques de carvalho em áreas próximas à área estudada.  

As áreas humanizadas são essencialmente representadas pela própria mina e ocupam 23% da área de 

estudo. Assinala-se ainda a presença de uma charca dentro da área de mina, e que é uma bacia de 

decantação da própria mina, onde já se desenvolveu vegetação. Este biótopo ocupa apenas 1% da área 

de estudo, e, apesar de ser o resultado do trabalho desenvolvido pela própria mina, é uma área que 

alberga diversas espécies animais (nomeadamente anfíbios) e vegetais.  

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar 32 habitats potencialmente presentes na área de estudo. De 

acordo com os resultados obtidos com o trabalho de campo, foi possível confirmar a existência de 1 

habitat natural na área: habitat 3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da 

Littorelletea uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea, área classificada como de segundo nível / “Sensíveis”. 

Identificação e Avaliação de Impactes  

No EIA são retiradas as seguintes conclusões:  

Fase de Exploração  

Durante a fase de exploração, prevê-se que decorram ações associadas à lavra, como atividades de 

remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, na área a explorar, extração 

e transporte de material e beneficiação do material. Assim, considera-se que os principais impactes 

negativos sobre a flora e vegetação relacionam-se com a remoção do coberto vegetal e de decapagem da 

camada superficial do solo nas áreas a explorar.  

Espera-se a afetação de uma área total de 15 ha, o que representa a afetação de 36,69% da área analisada, 

com a afetação de 4 diferentes biótopos. Ressalva-se que esta afetação irá ocorrer ao longo de 26 anos, o 

tempo que se prevê que dure a exploração, sendo a afetação de áreas feita por fases.  
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Considera-se ainda possível a degradação dos biótopos presentes em áreas circundantes causado pelas 

diversas movimentações de pessoas e veículos presentes na área, devido à deposição de poeiras, pisoteio 

e possível passagem e estacionamento de veículos. Estes impactes são classificados como negativos de 

muito baixa significância.  

Os trabalhos de recuperação paisagística a implementar no decorrer da fase de exploração terão um 

impacte positivo na ecologia, esperando-se que seja possível revegetar a área com espécies típicas dos 

matos agora presentes e das áreas de bosque da região, existentes em áreas próximas. 

 Os principais impactes sobre a fauna na fase de exploração encontram-se relacionados com a perda de 

habitat nos locais utilizados pelo projeto, presença de pessoas, máquinas e veículos na área afeta à 

exploração e emissão de ruído decorrente das diferentes atividades da exploração. Relativamente à fauna 

em geral, espera-se que exista uma alteração do uso do espaço por parte das comunidades faunísticas 

atuais devido à perda de habitats, à perturbação e à mortalidade acidental em consequência da 

colisão/atropelamento com veículos. Afirma-se no EIA que, na fase de exploração, muitas espécies já 

estarão habituadas à perturbação existente, uma vez que esta é uma área que já está a ser explorada há 

cerca de 20 anos e que se encontra próximas de diversas áreas urbanas, o que se valida.  

Relativamente à fauna, acresce o facto de que não terem sido identificadas espécies mais sensíveis e/ou 

de maior valor ecológico na área de estudo, assinalando-se que uma das áreas de maior diversidade 

faunística, a charca, estar localizada dentro de uma zona humanizada, sendo a mesma resultado da 

exploração da mina. Esta área será uma das últimas a ser diretamente intervencionadas pelo projeto, pelo 

que se espera que ao longo de toda a exploração a área se vá deteriorando devido à passagem mais 

frequente de veículos e pessoas e vá assim perdendo a sua importância para a fauna. Entende-se que este 

impacte será temporário, uma vez que se espera a capacidade das espécies em se adaptar, pelo que o 

impacte terá uma magnitude baixa e uma significância baixa. Ainda assim, afirma-se que serão adotadas 

medidas que permitam diminuir o impacte provocado pela degradação e perda deste espaço para a fauna, 

nomeadamente a implantação de uma charca no fundo da corda no final da exploração, no âmbito do 

Plano de Recuperação Paisagística.  

Relativamente às aves e quirópteros, não se esperam impactes sobre estes grupos de espécies, uma vez 

que não foram identificados valores relevantes na área do projeto, observando-se apena a presença do 

cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), que deverá utilizar a área apenas como zona de passagem. Da mesma 

forma, não se registam áreas sensíveis para avifauna nem abrigos de importância nacional ou regional, 

próximos. Assim, considera-se que possíveis impactes, a acontecerem, serão negligenciáveis.  

Nesta fase, a recuperação das áreas terá efeitos positivos para a fauna, ainda que modestos, uma vez que 

serão recuperadas as áreas que forem finalizadas pela lavra. Ainda assim, devido à permanência das 

atividades do projeto durante esta fase e à presença de uma vedação, é pouco provável que a fauna 

consiga fazer um verdadeiro uso da área. Assim, estos impactes positivos que advêm destas ações terão 

uma magnitude baixa e consequentemente baixa significância para as comunidades faunísticas. 

Fase de desativação  

Na fase de desativação uma vez realizada a desativação das diversas infraestruturas do projeto, com o 

desmantelamento e remoção de todos os equipamentos e instalações de apoio, toda a área será sujeita a 

recuperação paisagística e a perturbação causada pelas atividades da Mina cessará. Assim, no geral, os 

impactes terão uma baixa a muito baixa significância. 

 Uma vez terminada a recuperação das áreas exploradas que ainda não haviam sido recuperadas, a fase 

de desativação, terá um impacte positivo na flora e vegetação, de significância moderada, uma vez que a 
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recuperação da flora autóctone será possível numa área de dimensões significativas, sendo possível a 

existência, nesta fase, de indivíduos de porte arbóreo de dimensões consideráveis, nas áreas recuperadas 

há mais tempo. 

A recuperação paisagística, que já terá sido iniciada na fase de exploração, após a sua finalização, reduzirá 

a perturbação no local, o que irá favorecer a recolonização da área pelas comunidades faunísticas. A 

vedação a colocar deverá ser constituída por rede do tipo ovelheira, com malha diferenciada, sendo a 

malha mais estreita colocada na parte superior. De igual modo, para efeito de conectividade, no que diz 

respeito à fauna, a rede deverá ser colocada a uma distância de 20 cm do solo e não poderá ser colocado 

arame farpado. 

Impactes cumulativos 

Relativamente à afetação de flora e habitats, qualquer projeto na envolvente, que sejam igualmente 

responsáveis por impactes semelhantes sobre os mesmos grupos/espécies, durante a sua fase de 

construção, irão implicar a afetação direta de áreas de vegetação, sendo que muitas áreas só são 

recuperadas após a desativação do projeto em causa. Assim, importa verificar a presença de projetos que, 

previsivelmente, afetaram maior área de vegetação. Na envolvente à área de ampliação da mina Vila Seca 

verifica-se a existência de outras minas, nomeadamente as concessões mineiras Castelo N1, Real e 

Abegões, e as Explorações de massas minerais Bom Sucesso, Crujos e Cerdeirinha, além de diversas áreas 

urbanas. Por outro lado, destaca-se a Recuperação Ambiental (Depósitos Minerais) Raseira, onde as ações 

terão o sentido oposto, já que se trata de um projeto de recuperação.  

No que diz respeito à fauna, verifica-se a presença de outras minas em atividade, áreas urbanas e de uma 

autoestrada próxima, a A25. O projeto em análise constitui mais uma fonte de perturbação, numa área já 

bastante perturbada e com uma ocupação humana considerável. Tendo em conta que para o projeto em 

análise se preveem impactes baixos sobre a fauna e a flora, considera-se que o projeto de Ampliação da 

Mina Vila Seca vai potenciar de forma ligeira os impactes já verificados. 

No EIA são propostas as seguintes medidas de minimização para a fase de exploração de carácter geral ou 

específicas para os sistemas ecológicos. Foram integradas no ponto 9 do Presente Parecer as que se 

consideraram mais relevantes. 

Conclusão 

Em resumo, o projeto irá gerar impactes negativos, na flora, mas de baixa magnitude, face à inexistência 

de relevantes valores naturais na área, onde predominam maioritariamente espécies comuns a nível 

nacional, como pinheiro-manso (Pinus pinaster), giestas (Cytisus sp.), etc. , como se pode verificar na figura 

seguinte. 
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Figura n.º 18 – Território em redor da área de implantação do projeto – vegetação existente (ex: Pinus pinaster e Cytisus sp.) 

(Fotografia tirada no decorrer da visita ao local, no dia 21 de janeiro de 2022) 

Relativamente à fauna, entende-se igualmente que o projeto irá gerar impactes negativos de baixa 

magnitude, pela esporádica presença de espécies faunística na área, resultante da pobreza faunísticas 

da área, face à contínua atividade humana, nomeadamente a extração do depósito mineral (figura 

seguinte). 

 

Figura n.º 19 - Interior da “Mina Vila Seca” 

(Fotografia tirada no decorrer da visita ao local, no dia 21 de janeiro de 2022) 

Os impactes nos biótopos e habitats serão negativos, mas de baixa magnitude, uma vez que a área em 

análise só foi identificado um habitat (Código 3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com 

vegetação da Littorelletea uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea), sendo a área dominada pela presença 

de matos de giesta dominados pela espécie Cytisus striatus e por pinhais de pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster). 

5.15 PAISAGEM 

Caracterização da Situação de Referência 

 

Análise Estrutural da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 

e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida no Grandes Grupo de Paisagem: F – Beira Alta 

com a UP43 - Serra de Leomil e Lapa, UP45 – Dão e Médio Mondego e UP46 – Cova de Celorico. O projeto 

interseta a UP45 que se descreve de seguida: 

 Unidade de Paisagem 45 – “Dão e Médio Mondego” 
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Caracteriza-se pela heterogeneidade onde se repetem planaltos e colinas cobertos por uma matriz 

florestal onde domina o pinheiro e o eucalipto. A área de intervenção localiza-se na parte do vale do Dão 

(UP45A) desta unidade, onde se destaca a vinha que surge no meio dos povoamentos florestais. 

O estudo em avaliação faz uma análise da paisagem a uma escala mais próxima do projeto onde 

identificaram três subunidades de paisagem: SUP 01 – Cumeadas, SUP02 – Encostas de Transição 

Florestadas e SUP 03 – Áreas Aplanadas Urbanizadas ou Cultivadas. A área de intervenção do projeto 

sobrepõe-se unicamente à: 

o SUP01 – Cumeadas: que se carateriza por cotas mais elevadas ocupadas por pastagens naturais 

pobres, espaços florestais, matos ou zonas com pouca vegetação e afloramentos rochosos. 

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 5 km. No que 

respeita a esta análise, a Área de Estudo define-se da seguinte forma: 

 Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar qualidade visual maioritariamente “Média” com ocupação 
florestal e matos. Relativamente às componentes do Projeto inscrevem-se em áreas de qualidade visual 

média e baixa. 

 Capacidade de Absorção Visual  

A Área de Estudo caracteriza-se por se situar predominantemente na classe de menor Capacidade de 

Absorção Visual “Baixa”.  

Relativamente às componentes do Projeto, o núcleo Norte apresenta uma CAV “Média” a “Elevada” 
enquanto o núcleo Sul, onde se localiza a área de depósito de material, foi classificado como tendo “Baixa” 
capacidade de absorção visual. 

 Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual da Paisagem da área de estudo é obtida através do cruzamento dos fatores 

analisados anteriormente resultando numa classificação predominantemente “Média”. 

As componentes do projeto localizam-se maioritariamente em áreas de “Média” sensibilidade visual com 
uma área considerada “Baixa” a norte do núcleo Norte. 

Identificação e Avaliação de Impactes  

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a ocorrência 

de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no território 

alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera intrusão visual, 

do Projeto ou de uma das suas componentes que por si só se destaque, ou pode, em simultâneo, ou não, 

ser proveniente de alterações introduzidas na estrutura da Paisagem, sempre que as mesmas se revistam 

de um impacte visual.  

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas do território, isto é, sobre os seus 

atributos - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com consequência na 

dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. 
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Fase de Pré-Desmonte 

Impactes estruturais 

São impactes associados ao resultado final decorrente da materialização das ações de desflorestação, 

desmatação, decapagem e de armazenamento temporário de materiais e armazenamento dos depósitos 

de terra viva/vegetal em pargas. 

Área de Escavação e de Armazenamento. 

Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (áreas de apoio e armazenagem de materiais) a 

permanente, parcialmente reversível (áreas de apoio e armazenagem de materiais) a irreversível, baixa 

magnitude e pouco significativo. 

Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo.  

Alteração da Morfologia Natural – compreende as ações de decapagem.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, parcialmente reversível (áreas de apoio e 

armazenagem de materiais) a irreversível, baixa (áreas de apoio e armazenagem de materiais) a baixa 

magnitude e pouco significativo. 

Interferência com linhas de água – alteração das linhas de drenagem natural 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo 

(linhas de água ou de escorrência superficial em situação de cabeceira). 

Impactes Visuais 

Na Fase de Pré-desmonte, os impactes visuais negativos decorrem das ações desempenhadas pelas 

máquinas e das alterações que vão sendo progressivamente introduzidas ao nível estrutural - 

desflorestação, desmatação e alterações de morfologia (decapagem da terra viva). São “feridas” que se 
traduzem também inevitavelmente em impactes de natureza visual. Acresce também, a perda de valores 

visuais naturais por destruição irreversível, sobretudo de vegetação. No seu conjunto, todas as referidas 

perturbações expressam-se num impacte visual negativo que habitualmente se designa por “Desordem 
Visual”. Dentro desta destaca-se a “formação de poeiras” - geradas pelas ações acima referidas e 

percetíveis a maiores distâncias - que se reflete na diminuição da visibilidade sobretudo localmente, e as 

ações de “pré-desmonte” e de desmonte na Fase de Exploração (a considerar em capítulo respetivo). 

 A “Formação de Poeiras” será sobretudo decorrente da pulverização do solo vivo, devido a 
inúmeras e repetidas passagens de máquinas e veículos sobre os mesmos locais, no âmbito das 

ações de desmatação, desflorestação e decapagem. Tendo em consideração que as ações de pré-

desmonte não serão realizadas integralmente na área a explorar nem de uma só vez e ainda existir 

uma envolvente de coberto de natureza arbórea, parte deste compacto, classifica-se a afetação 

como representando: 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo. 

 Ações de “pré-desmonte” que terão lugar pela área de intervenção, podem ocorrer em simultâneo 
e serão sobretudo decorrentes, em maior ou menor extensão, da eliminação progressiva de uma 

superfície coberta por vegetação e substituição por uma superfície de solo nu. Ou seja, sobretudo 

a desflorestação não será realizada integralmente em toda a área a explorar de uma única vez, 
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mas sim gradualmente. A par desta também contribui a presença de um conjunto dos elementos, 

fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento das ações: circulação de veículos e maquinaria 

pesada envolvidos na desmatação, desflorestação, decapagem e transporte de resíduos florestais. 

No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.  

Tendo em consideração o desfasamento temporal e a envolvente física de coberto vegetal de natureza 

arbórea, em parte compacta, que determina, no presente, uma minimização da exposição das áreas em 

causa, considera-se que: 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo. 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si acima referidas, mas do resultado final 

delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da destruição de 

valores visuais naturais e culturais que constituem uma marca identitária da Paisagem. São valores visuais 

naturais e culturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto, de forma permanente e irreversível. 

 Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais - Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, 

irreversível, baixa magnitude e significativo (afloramentos rochosos e vegetação – carvalhos, 

pinheiro-bravo e matos). 

Fase de Desmonte ou de Exploração 

Impactes Estruturais 

São impactes associados à materialização das ações de escavação do granito em profundidade:  

i. Escavação com várias profundidades: 10; 20; 30; 40 e 50m. 

ii. Vertente em “talude” e mais exposta, a NE, com altura 50m. 
iii. Taludes com 10m de desnível entre bancadas. 

iv. Taludes entre bancadas com inclinação de 75º a 80º. 

Incluem-se também as áreas onde se registará a permanência, por maior ou menor período de tempo, do 

stock de materiais para venda que permanecem praticamente durante toda a fase de exploração. Esta 

componente apresenta algum desenvolvimento em altura, e não deixa de ser relevante face à dimensão 

de área ocupada, assim como pela localização em ponto de cota altimétrica elevada e consequentemente 

mais exposta a ventos dominantes, praticamente de todos os quadrantes, dado a vegetação de porte 

arbóreo não envolver toda a área. 

 Alteração da morfologia: corresponde à alteração do perfil natural do terreno em profundidade e 

da pendente da encosta, em causa.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (área de stock) média a elevada 

magnitude e Significativo a Muito Significativo. 

Impactes Visuais 

Os impactes visuais negativos gerados na, e pela, “área de exploração” e projetados sobre a paisagem, em 
maior ou menor extensão, decorrem sobretudo de alterações ao nível estrutural, resultantes de 

alterações operadas ao nível do uso do solo, mas também ao nível da morfologia. São alterações que se 

traduzem em alterações paisagísticas determinando consequentemente impactes cénicos e que se 

acentuarão durante a fase de desmonte/exploração, com o aumento progressivo de superfície em solo 

nu, em paralelo com a eliminação progressiva da vegetação. A par desta substituição, outras alterações 



 

63 
 

disruptivas surgirão ao nível do contraste de cor, da reflexão de luz, da textura, de volumes, de formas 

geometrizadas e artificiais.  

As referidas alterações são reforçadas com a expressão visual das próprias formas das áreas artificializadas 

compostas por formas geometrizadas e regulares – planos inclinados – dos taludes, dos depósitos de 

stocks, cujos volumes, alturas e formas - sobretudo dos taludes - se revestem de grande artificialidade. 

Os impactes visuais negativos das alterações vão-se acentuando no tempo, com o avanço da lavra e vão-

se projetando para além do local físico da exploração. 

Os impactes visuais, e que ocorrerão na área a intervencionar, em maior ou menor extensão, e durante a 

Fase de Exploração, estão associados a: 

i. Progressiva eliminação da vegetação – perda de valor visual natural. 

ii. Aumento em área de solo nu disruptiva com a envolvente florestal. 

iii. Substituição de um perfil do terreno natural por sua forma artificial e geometrizada – taludes de 

escavação e 10 patamares e um fundo da corta a cota constante determinando um plano 

horizontal homogéneo. 

iv. Presença de volumes de materiais inertes em depósito temporário. 

v. Ações de desmonte e transporte exercidas pelas máquinas - giratórias, pá carregadora e dumpers. 

vi. Ocorrência de poeiras com redução de visibilidade resultante do desmonte e da circulação de 

veículos. 

Assim, durante a fase de exploração ou de desmonte, os impactes decorrem fundamentalmente do 

caráter visual intrusivo das alterações atrás referidas, sendo que muitas delas ocorrem em simultâneo e 

de forma permanente e diária.  

Os impactes visuais serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das 

componentes do Projeto bem como as próprias. A afetação cénica local é relevante, na área direta da sua 

implantação, assim como na envolvente, mais distante, definida pela Área de Estudo, onde se destacam 

as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, 
assim como as povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – “Observadores 
Temporários”. 

Atualmente, de acordo com a bacia visual apresentada em Aditamento, a Mina em exploração apresenta, 

potencialmente, visibilidade para os “Observadores Permanentes” das povoações de: Vila Seca (400m); 
Casais (1,35km); Chãs de Tavares (1,4km); Mareco (1,8km); S. João da Fresta (2,2km); Miusela (3,7km); 

Pousadas (2,7km); Tibães (4km); Casal das Donas (4km); Peges (4,7km) e Sandiães (2,9km). Bem como 

sobre os “Observadores temporários” das vias de comunicação, nomeadamente: A25/IP5; antigo IP5; 
EM615; EM615-2; EM606; CM1465; CM1433 e CM1433-1. 

Da análise da bacia visual apresentada em Aditamento e gerada para a situação de exploração máxima, 

verifica-se que há um incremento de área afetada visualmente, sobretudo para poente e para SO. Neste 

último caso, decorre área de stock que se situa na vertente sul da elevação onde se localiza a mina.  

Tanto a corta como a área destinada ao stock situam-se em flanco de encosta. A corta desenvolve-se na 

encosta entre NO-N-NE, formando um “leque” com cerca de 90º, que, consequentemente, determina a 

projeção do impacte visual negativo segundo as mesmas orientações.  

A  zona de stock  fica mais exposta, entre as orientações NE-E-SE-S, e consequentemente, o impacte 

gerado por esta área projeta-se sobre as referidas orientações. 
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Pese embora considerar-se que as bacias visuais não estão geradas de forma totalmente adequada, o 

aumento de área sobre a qual se projetam os impactes negativos, não se considera significativo. Ou seja, 

a situação de exploração total não determinará um aumento que se possa considerar como muito 

significativo de área afetada dentro da Área de Estudo comparativamente à situação atual. 

O que se verifica é que a partir dos locais de onde atualmente a corta e a zona de stock já são visíveis 

passarão a percecionar uma área em dobro da existente. No que se refe à área de exploração. Pelo que, 

a intensidade do impacte será muito maior e o impacte tenderá para significativo em determinados pontos 

de observação a muito significativo em pontos de observação mais cimeiros ou em linha de visão e/ou 

mais da corta. 

Do universo de povoações acima referidas o impacte da fase de desmonte aumentará de intensidade, 

sobretudo sobre a povoação de Mareco e considera-se que o mesmo atingirá um nível Significativo em 

período próximo do término da exploração. Face ao exposto, considera-se que a classificação de impactes 

será a seguinte: 

 “Área de Ampliação”  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (Observadores Temporários: 

CM1429) a média magnitude e pouco significativo (Observadores Permanentes: Vila Seca; Casais; Chãs de 

Tavares; S. João da Fresta; Miusela; Pousadas; Tibães; Casal das Donas; Peges e Sandiães) a Significativo 

(Observadores Permanentes: Mareco. Observadores Temporários: Vias panorâmicas CM1429 e CM1433 

e estrada de ligação entre Mareco e Travanca de Baixo – pontualmente). 

 “Anexos Mineiros” – O impacte visual negativo potencial faz-se sentir em particular para norte e 

nordeste da Área de Estudo, sobretudo, sobre “Observadores Permanentes” associados às 

povoações de Mareco e Miusela. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude, pouco significativo. 

 A “formação de poeiras” será resultado do desmonte e da circulação de veículos, assim como da 
presença de stocks na área a sul da corta. Ambas as componentes do projeto se localizam em 

posições proeminentes e de grande exposição, sobretudo a ventos dominantes. Embora a direção 

dos ventos varie durante o ano, existe uma predominância dos ventos de NE, NO e O. Todos 

apresentam velocidades médias anuais entre os 13 e os 20km/h. 

A não gestão cuidada da circulação de veículos, do estado das vias internas/externas e da proteção dos 

stocks a magnitude da sua propagação será tanto maior quanto mais seco se apresentar o tempo e, 

cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis. Esta ação é agravada por ser uma de intervenção 

relevante em área e por haver zonas mais cimeiras e, consequentemente, mais expostas aos ventos 

dominantes. Poderão registar-se momentos em que se conjuguem as condições mais desfavoráveis 

gerando-se situações de maior densidade de poeiras em suspensão no ar e consequentemente traduzir-

se num impacte significativo. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo a Significativo (Trabalhadores da mina e Observadores Permanentes associados à povoação 

de Vila Seca e habitações a sul da mina). 

No que se refere à afetação das áreas de Qualidade Visual “Elevada”, que ocorrem na Área de Estudo, 

verifica-se que não são, na sua generalidade, significativamente comprometidas na sua integridade visual. 

Contudo, a envolvente da mina a vegetação será afetada pela deposição de poeiras que será percecionado 
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a maiores distâncias, comprometendo a qualidade visual ou cénica desta, assim como a sua condição 

fisiológica e fitossanitária. 

Dentro das áreas de qualidade visual importa incluir a Quinta da Boavista e o Castro do Bom Sucesso, 

sendo que este último representa um dos pontos de observação mais relevantes do sistema de vistas de 

formação natural que caracteriza a área de estudo. Este integra o conjunto de mais 3 pontos de 

observação panorâmica de horizontes longínquos: Cabeço da Vela, Miusela e Moitas. 

No que se refere à Quinta Boavista da (https://goo.gl/maps/7p4Wot7TRAzLbKMcA), a 3,4km, em Casa das 

Donas considera-se que sobre a mesma o impacte visual negativo será pouco significativo, podendo 

corresponder à visualização parcial e do lado mais poente da mina. 

Dada a proximidade ao “Castro do Bom Sucesso”, que se localiza a 500m nascente do limite da mina, 
verifica-se que a atual área em exploração projeta um impacte visual negativo já significativo e a ampliação 

determinará, progressivamente, maior magnitude do impacte que se traduzirá num impacte muito 

significativo, comprometendo em cerca de 120º, a integridade do campo visual a partir da posição do 

referido valor patrimonial arqueológico. Uma vez que a magnitude e a significância sofrerão um 

incremento e tendo em consideração a importância do local, que integra um dos pontos de observação 

mais relevantes do sistema de vistas e beneficia de profundidades de campo muito significativas – vistas 

médias a longínquas – deverão ser propostas e implementadas medidas de minimização para reduzir a 

visibilidade a partir do referido ponto, mas sem comprometer a abrangência de vistas do horizonte. Ou 

seja, as medidas deverão ser definidas para localizações mais estratégicas na área da mina e da concessão. 

 
Figura n.º 20 – Vista a partir do Castro do Bom Sucesso  

Fonte: Google Earth2 (Foto Ricardo Santos 2016) 

 

Contudo, o contexto em que se insere a mina, apresenta algumas valências que permitem a minimização 

dos impactes visuais enquanto medidas passivas: 

1. A área do Projeto e, consequentemente a área a explorar, encontra-se confinada em toda a sua 

envolvente, pela área florestal – coberto de natureza arbórea - que se constitui como barreira 

visual, e natural, pelo que se torna visualmente menos acessível a partir dos inúmeros pontos de 

observação possíveis dentro da área de estudo. desde que o referido coberto se mantenha será 

uma forma de garantir que o impacte não se projeta de forma significativa para o exterior. 

2. A exploração realiza-se parcialmente em profundidade face ao nível do terreno natural. 

3. A morfologia da Área de Estudo é relativamente ondulada. 

                                                 
2 https://goo.gl/maps/di2BPk9LCkfFEToU8 

https://goo.gl/maps/7p4Wot7TRAzLbKMcA
https://goo.gl/maps/di2BPk9LCkfFEToU8
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4. Na Área de Estudo não se registam situações que favoreçam significativamente, em termos de 

posicionamento altimétrico, vistas privilegiadas sobre a área do Projeto, quer ao nível de 

povoações - “Observadores Permanentes” – quer de vias rodoviárias - “Observadores 
Temporários”, com exceção da povoação de Mareco e das vias panorâmicas CM1429 e CM1433 e 
estrada de ligação entre Mareco e Travanca de Baixo 

5. O desmonte ser realizado no tempo. 

6. O efeito cumulativo das anteriores valências, com carácter minimizador da projeção dos impactes 

visuais.  

Apenas perto do término da fase de desmonte, a área em exploração, atingirá o maior nível de intervenção 

e disrupção com a envolvente, quer em termos de vegetação, quer em termos da morfologia natural, 

assim como no que se refere aos impactes visuais negativos que serão máximos. O final da exploração 

corresponderá à situação de máxima artificialização e a área mais exposta corresponderá à maior frente 

de taludes com exposição para um campo visual definido entre NO-N-NE. 

Fase de Desativação 

A desativação da Mina de Vila Seca, que ocorrerá no fim da sua vida útil, corresponderá 

fundamentalmente à desmontagem da unidade industrial e de todas as infraestruturas existentes à altura. 

São ações que configuram impactes visuais negativos e que se podem considerar idênticos aos ocorridos 

aquando da sua montagem. Porém, dada a menor exigência de rigor, comparativamente à fase de 

montagem, poder-se-á verificar maior desordem, ou impacte visual negativo, durante o período 

necessário para realizar a referida desmontagem.  

A par destas intervenções, decorrerão eventualmente outras ações finais ao nível da estabilização dos 

taludes: como o enchimento, apenas muito parcial, da corta, sobretudo no adoçamento dos taludes no 

seu tardoz, e que deverá ser acompanhado de uma modelação e micromodelação, sobretudo do fundo 

da corta, de acordo com o previsto no PARP apresentado no Aditamento. O fundo da corta proposto no 

EIA surge como uma superfície plana e homogénea quando devia prever uma modelação potenciadora e 

criadora de situações propícias para o desenvolvimento de maior biodiversidade local. Situação alterada 

no Aditamento. 

Quer as ações de desativação dos equipamentos propriamente ditos, quer das intervenções “mais 
pesadas” ao nível da modelação final dos taludes, que se podem entender como um primeiro nível de 

intervenção no âmbito da implementação do PARP, configuram impactes visuais negativos significativos, 

mas de carácter muito localizado, confinados à área da mina e aos trabalhadores nela envolvidos, dado 

que não se considera que a sua projeção, para o exterior da mina, venha a ocorrer de forma significativa, 

mas desde que, e sempre, se mantenha a envolvente florestal existente, incluindo a existente nas zonas 

de defesa, a preservar, numa primeira fase, e, posteriormente, a melhorar de forma gradual, com a 

introdução de um elenco de espécies autóctones, em termos de diversidade, em consonância com as 

formações vegetais potenciais e locais. 

Findas as ações acima referidas iniciar-se-á a recuperação e integração paisagística a outro nível de maior 

cuidado. O de colocação e espalhamento de terra vegetal, assim como o da introdução de vegetação – 

plantações e sementeiras – previstas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP). Os trabalhos 

associados a estas operações de recuperação, da última fase, na sua componente negativa – recurso a 

máquinas - não se consideram como sendo significativos, assim como o impacte visual da sua exposição, 

com base nos anteriores e referidos pressupostos. Por outro lado, o aumento progressivo de áreas 

recuperadas com vegetação, determinará visualmente a devolução ou a criação de maior valor cénico, 

face à situação final após o término da exploração. 
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Impactes Cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na área de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras 

perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade cénica da 

Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases 

de evolução do Projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

O projeto em avaliação concorre com outras 14 explorações de massas minerais: Valamoso, Poupeira, 

Paramuna, Serra da Paramuna, Pedreira da Nova, Pedreira das Antas, Cinzas Antas N1, Monte Agudo, Bom 

Sucesso N4, Crujos, Cerdeirinha, Fical, Donaboa e Roto-bote. Foram também identificadas mais 3 

concessões mineiras concedidas: Abegões, Real e Castelo N1 todas tituladas pela FELMICA – MINERAIS 

INDUSTRIAIS, SA. 

Identificaram-se 5 projetos de diferentes tipologias: Ampliação da Pedreira nº5193 Serra da Paramuna, 

Ampliação da Pedreira Antas, Pedreira de Granito Fical, Pedreira de Granito nº 5324 e a ligação à rede 

220kV do Ramal da CP de Gouveia (nº 292). 

No conjunto, os diversos projetos existentes e do em avaliação, considera-se que representam um impacte 

visual negativo sobre a Paisagem e contribuem para maior artificialização e, consequente, 

descaracterização visual do território. Os mesmos são responsáveis pela redução significativa da 

atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem. 

Impactes Residuais 

Entendem-se como impactes residuais os impactes que permanecem após a fase de desativação, ou após 

o término da fase de exploração da mina, e após a implementação das medidas de minimização, em 

particular do plano ambiental de recuperação paisagística (PARP). ou seja, consideram-se como sendo 

geradoras deste tipo de impactes, todas as situações que constituam uma alteração à situação de 

referência e que não é reposta no seu todo, ou em parte. 

No presente caso, os impactes residuais, que permanecerão no tempo, estão relacionados, 

fundamentalmente, com a alteração do relevo, devido à permanência dos taludes que ladeiam parte da 

corta da mina. O próprio plano ambiental de recuperação paisagística, não permite minimizar, na sua 

quase totalidade, os referidos impactes, quer ao nível do relevo, quer ao nível dos impactes visuais 

decorrentes das superfícies artificializadas e geometrizadas dos planos inclinados formados pela superfície 

dos taludes. Manter-se-ão estruturalmente e visualmente como formas disruptivas com a paisagem. 

Considera-se que o impacte assumirá ainda um nível significativo. 

Condicionantes e minimização de impactes 

 As condicionantes e medidas de minimização visam reduzir os impactes negativos identificados, quer a 

nível visual, quer do ponto de vista estrutural, mas não os eliminam eficazmente em toda a extensão da 

intervenção, sobretudo ao nível da alteração da morfologia, pela dimensão da área e pela expressiva 

escavação. 

Não sendo possível eliminar totalmente os impactes estruturais e visuais negativos decorrentes da 

presença física das diversas componentes do Projeto, considera-se contudo que os impactes podem ser 

parcialmente minimizados com a concretização do estipulado no presente parecer. 

1. Condicionantes. 

2. Elementos a apresentar após a aprovação do Plano de Lavra 
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3. Medidas de Minimização 

3.1 Medidas a considerar na Fase de Pré-Desmonte. 

3.2 Medidas a considerar na Fase de Exploração/Desmonte. 

4. Elementos a Apresentar Fase de Exploração/Desmonte. 

Conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável ao projeto de “Ampliação da 
Mina Vila Seca” condicionado e sujeito à implementação integral do conjunto de medidas de minimização 

expressas no ponto 9 do presente parecer. 

 

6 RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

6.1 RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do procedeu-se à Consulta Pública do Projeto de ”Ampliação 

da Mina Vila Seca” que decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de novembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022. 

Durante este período foram recebidas duas exposições de cidadãos a titulo individual que manifestaram 

a sua concordância relativamente ao projeto reiterando, ainda, um deles, que a economia não só deve 

assentar na exploração dos seus recursos naturais e daí fornecer as matérias-primas endógenas para uma 

série de indústrias que as valorizam a jusante, como tal atividade deve ser compatibilizada com os 

Instrumentos de Gestão Territorial vigentes. 

Quanto ao projeto considera que otimizará uma exploração já existente e que os impactes inerentes serão 

na sua maioria positivos. 

 Reforça, ainda, este cidadão, que a atividade extrativa, incluindo a do sector dos minerais industriais 

contribui, e muito, para a independência nacional e que os minerais industriais, em especial o quartzo e o 

feldspato, continuam a abastecer uma série de industrias nacionais, ibéricas e europeias de 

processamento e fabricação de faianças, revestimentos cerâmicos, louças sanitárias entre outras, pelo 

que é importante prolongar o período de vida útil deste tipo de explorações, que contribuem para a 

diversificação da economia e para a criação de emprego.   

6.2 ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 

desenvolvida. 

7 PARECERES EXTERNOS  

Foram solicitados pareceres externos às seguintes entidades: Município de Mangualde, Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF). Apenas esta última entidade não enviou a sua pronúncia. 

7.1 EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Câmara Municipal de Mangualde 

O Município de Mangualde efetua a análise do projeto à luz dos instrumentos de gestão territorial 

municipais. 
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De acordo com os documentos remetidos pela entidade e comparando os limites apresentados para a 

futura concessão com os da atual e da área da mina a ampliar, verifica-se que a área apresentada para a 

ampliação da mina e da concessão, em termos de enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM), 

encontra-se inserida:  

 Parte área em Solo Rural – Espaços Florestais de Produção, que de acordo com a alínea a), do 

artigo 58.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mangualde (RPDM), são usos 

compatíveis as instalações diretamente adstritas à exploração de recursos geológicos, 

independentemente do referido no artigo 56.º, em que “são proibidas as mobilizações de solo, 

alterações do relevo dos terrenos, técnicas de instalação e modelos de exploração suscetíveis de 

aumentar o risco de degradação dos solos”, no entanto, na Planta de Outras Condicionantes, a 
área em causa, insere-se em Concessão Mineira de Depósito de Minerais, estando a mesma já 

prevista para este fim.  

 E parte da área em Solo Rural – Espaços Florestais de Conservação, aplicam-se o artigo 62.º, do 

RPDM, sendo que nos “Espaços Florestais de Conservação são proibidas as ações de iniciativa (…) 
privada que se traduzam (…), aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, com exceção: 

c) Da construção e instalação de infraestruturas e indústria de interesse municipal reconhecido 

pela Assembleia Municipal”. 

 No entanto, e de acordo com o artigo 25º, do Regulamento do PDM, dedicado apenas à Exploração, 

proteção e pesquisa de recursos geológicos e hidrogeológicos, sem prejuízo das competências legais 

aplicáveis, do domínio privado, pode ser objeto de deliberação favorável, qualquer que seja a sua 

localização no território municipal, desde que o Município reconheça que tal é de interesse para o 

desenvolvimento local, após ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos negativos 

nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional da área em causa, sendo 

permitido, sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e demais legislação 

aplicável, a prospeção e exploração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio em todas as 

categorias e subcategorias do solo rural. 

 Esta área, na planta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), está também inserida nesta 

condicionante, nos sistemas biofísicos Cabeceiras de Linhas de Água e Áreas de Risco de Erosão, carecendo 

de parecer da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de acordo com 

o anexo II, a que se refere o artigo 20.º, do Decreto – Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.  

Uma vez que, a área apresentada como limite para futura concessão, na Planta de Outras Condicionantes, 

se insere em Concessão Mineira de Depósito de Minerais, as operações a levar a efeito nesta área estão 

sujeitas a parecer da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro (EDM).  

Face ao exposto, a emissão de parecer favorável, por parte desta autarquia, depende do reconhecimento 

do interesse municipal, por parte da Assembleia Municipal e da obtenção dos pareceres favoráveis das 

seguintes entidades:  

 Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de acordo com o 

anexo II, a que se refere o artigo 20.º, do Decreto – Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto;  

 Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);  

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM). 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Esta entidade considera deverem ser implementadas as seguintes recomendações: 
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 Deverá ser elaborado um Plano de Segurança/Emergência para a fase de exploração, o qual 

deverá identificar e caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e definir 

procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pela exploração da mina em caso de 

ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais 

efeitos negativos da(s) mesma(s). Tal Plano deverá conter medidas de autoproteção para os riscos 

mais significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente. 

Neste contexto, dá-se nota que na área envolvente do projeto, encontra-se em funcionamento a 

Pedreira do Bom Sucesso n." 4, bem como se identifica a existência de cinco aglomerados 

populacionais num raio de 1 quilometro, sendo o mais próximo, o de Vila Seca, a 150 metros de 

distância do projeto, seguindo-se Travanca de Cima a 700 metros, Outeiro a 880 metros, Casais a 

900 metros e Chãs de Tavares a 1000 metros. 

 Pese embora ter sido identificado o risco de incêndio rural, apenas foi considerada a situação da 

mina poder ser afetada por incêndios rurais com origem no exterior, mas nunca o contrário, isto 

é, de uma deflagração originada na mina poder dar origem a um incêndio rural na envolvente.  

Note-se que a área do projeto se caracteriza pela existência de povoamentos florestais de pinheiro 

bravo e matos, sendo que, de acordo com a informação constante do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Mangualde, o risco de incêndio elevado é o 

predominante nesta área. Neste cenário, adicionalmente deverá ser analisado o impacte para o 

exterior da deflagração de um potencial incêndio na mina, bem como deverão ser equacionadas 

as respetivas medidas de mitigação para esta situação. 

Quanto a esta mesma matéria, deverá ser acautelado o cumprimento das disposições 

preventivas em termos de risco de incêndio rural previstas no PMDFCI de Mangualde, 

nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente, bem 

como as disposições gerais constantes dos artigos 68.º (Condicionamento de atividades em áreas 

prioritárias de prevenção e segurança) e 69.º (Maquinaria e Equipamentos) do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos 

espaços florestais e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos 

motorizados. 

 Deverá ser acautelado o correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como 

garantida a adoção de medidas preventivas de situações de hidrológicas extremas, dado que 

durante a fase de exploração, é expectável a existência de efeitos de potenciação da erosão e 

arrastamento de sedimentos para linhas de água, na sequência de operações de escavação, 

recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

 Deverá ser acautelada a vigilância dos taludes, bem como o correto dimensionamento/execução 

dos mesmos, de acordo com o Plano de Lavra, tendo em linha de conta, designadamente, o risco 

geomorfológico que carateriza a zona. 

 Deverá ser dado cumprimento aos requisitos de armazenamento de explosivos na mina (se for 

aplicável) e de utilização dos mesmos, e respetivos sistemas de aviso e alarme previstos aquando 

das operações de desmonte com recurso a estes (avisos sonoros e/ou placas avisadoras), para 

precaver eventuais projeções de materiais que possam afetar as imediações da exploração. 

 Deverão ser garantidas as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado 

aos meios de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de 

exploração. 
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 Deverão ser alertadas do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro 

e de proteção civil, nomeadamente os agentes de proteção civil de Mangualde, como sejam os 

Bombeiros Voluntários, a GNR, bem como o Serviço Municipal de Proteção Civil de Mangualde, 

dependente da respetiva Câmara Municipal. 

7.2 ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Ponto 9 referente às 

condições a cumprir na execução do projeto. 

O Município de Mangualde fez depender a sua pronúncia favorável relativamente ao projeto do 

reconhecimento do interesse municipal, por parte da Assembleia Municipal e da obtenção dos pareceres 

favoráveis da CCDR Centro, da DGEG e da EDM. 

Não se considerou necessário o reconhecimento de interesse municipal, pois estando o projeto localizado 

em solo rural, de acordo com o n.º 6 do artigo 25.º do regulamento do PDM de Mangualde: "Sem prejuízo 

das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e demais legislação aplicável, é permitida a 

prospeção e exploração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio, em todas as categorias e 

subcategorias do solo rural. ". Relativamente às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 

neste caso a REN, e tal como já referido, estão reunidas as condições para a aceitação da Comunicação 

Prévia no âmbito do RJREN. 

A pronúncia da CCDR Centro tem por objeto a verificação da compatibilidade do projeto com a Reserva 

Ecológica Nacional. Este regime jurídico foi já apreciado no  âmbito do presente parecer, considerando-se  

que relativamente às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, neste caso a REN, estão 

reunidas as condições para a aceitação da Comunicação Prévia no âmbito do RJREN. 

A necessidade de solicitar pronúncia à DGEG e à EDM advém, de acordo com o município “pelo facto da 

área apresentada como limite para futura concessão, na Planta de Outras Condicionantes, se inserir em 

Concessão Mineira de Depósito de Minerais”.  

Considera-se terá havido algum equívoco. A concessão mineira Tojal (onde se localiza a área de stock de 
produto, foi extinta no ano de 2015, tendo a sua extinção sido publicada no Diário da República, 2.ª série 
— N.º 133 — 10 de julho de 2015. 
Não se enquadrando no previsto no Decreto-lei n.º 198-A/2001, de 6 de julho, a área não foi 
concessionada à EDM para trabalhos de remediação, pelo que não se considera pertinente solicitar 
parecer a esta entidade. 
A restante área insere-se em “Concessão Mineira de Depósito de Minerais” por se enquadrar na concessão 
Vila Seca, em ampliação no presente estudo. 

8 CONCLUSÃO 

O projeto consiste na exploração de depósitos minerais de feldspato e de quartzo (para aplicações 

cerâmicas, fabrico de pastas cerâmicas) e a sua exploração é realizada a céu aberto. Trata-se de um projeto 

já existente estando previsto o ajuste da área de concessão de 102 ha para 81,5 ha e a inclusão dos anexos 

mineiros (constituídos pela unidade industrial de britagem e crivagem, o parque de produto e as 

instalações sociais). Com esta alteração serão retiradas da Concessão as áreas urbanas (Vila Seca e 

Outeiro). 

A área de exploração será ampliada de 4,99 ha para cerca de 17 ha. 

As operações a efetuar na área de exploração incluem: 
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 a desmatação, decapagem e armazenamento das terras, para posterior utilização na recuperação 

ambiental. 

 o desmonte será feito com recurso a explosivos, em flanco de encosta, de cima para baixo em 

bancadas e patamares com 10 m de altura e 20 m de largura. Não existe paiol na exploração sendo 

os explosivos entregues no dia previsto para os rebentamentos.  

 o taqueamento dos blocos para redução da sua dimensão com recurso a martelo hidráulico. O 

material é depois carregado em dumpers e transportado para a zona de stock da britagem. 

A beneficiação consiste na britagem e crivagem para produção de dois tipos de produtos.    

Uma parte do produto é vendida, após esta primeira beneficiação, diretamente aos clientes. 

A restante é transportada para a unidade de tratamento e beneficiação da empresa, localizada em 

Moimenta de Maceira Dão, Mangualde, a cerca de 20 km, tendo como destino a sua integração em blends 

quartzo-feldspáticos ou, a redução de calibre, para posterior expedição em camiões banheira ou cisterna. 

Prevê-se a circulação de cerca de 23 camiões por dia, ou seja, cerca de 3/4 camiões por hora. 

Os Anexos mineiros são constituídos pela unidade de britagem e crivagem, instalações sociais e balneários, 

posto de transformação, contentor para ferramentaria, contentor para armazenamento de óleos e outros 

materiais, contentor para armazenamento de óleos usados e outros resíduos e parque de materiais 

produzidos. A unidade industrial tem licenciamento autónomo, mas será agora incluída na área da mina 

como anexo mineiro. 

Um posto de transformação assegura a alimentação da central de britagem, os sistemas de iluminação e 

as instalações de apoio.  

A água utilizada para fins industriais será de origem superficial armazenada temporariamente em 

pequenas bacias de decantação (para aspersão dos materiais quando cominuídos).  

A água potável para uso nas instalações sociais (refeitório, balneários e sanitários) provém do furo 

existente na mina. A água potável para ingestão humana é fornecida engarrafada. 

Os esgotos domésticos são enviados para uma fossa seguida de poço de infiltração. Esta fossa obteve o 

alvará de licença nº 57/200/V.  

O abastecimento de combustíveis é feito por empresa contratada, através de reservatório de 600 l, 

montado numa carrinha de caixa aberta. Prevê-se o consumo anual de 141 m3 de gasóleo. 

Não existe oficina sendo as ações de manutenção e reparações de pequena dimensão dos equipamentos 

efetuadas junto à britagem, na zona da ferramentaria. Outras reparações são efetuadas em oficinas 

externas. 

Prevê-se que projeto de integração e recuperação se desenvolva em simultâneo com o avanço das frentes 

de exploração. Na recuperação paisagística pretende-se restituir o uso florestal / pastoril utilizando as 

terras resultantes da decapagem, depositadas em pargas, e recorrendo a espécies vegetais autóctones. 

No piso base da mina está prevista construção de uma charca. 

Prevê-se uma produção anual de 170 000 t e a exploração deverá estar concluída em cerca de 26 anos.  

O trabalho será efetuado nos dias úteis, com uma duração de 8 horas de trabalho e 1 hora de almoço. O 

projeto irá manter os 4 postos de trabalho existentes. 

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como à natureza dos 

aspetos ambientais associados, foram analisadas as seguintes vertentes de análise: alterações climáticas, 

geologia, geomorfologia e recursos minerais, recursos hídricos, ordenamento do território, solos e uso do 

solo, resíduos, socioeconomia, qualidade do ar, ambiente sonoro, vibrações, saúde humana, património 
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cultural, sistemas ecológicos e paisagem. Assumiram-se como mais relevantes para a avaliação do projeto 

os fatores: geologia, socioeconomia, ambiente sonoro, vibrações, qualidade do ar, ordenamento do 

território e paisagem.  

Da análise efetuada salientam-se os seguintes aspetos: 

 A exploração de recursos geológicos no local tem um historial longo. A concessão mineira data de 

1998, mas a área já estava a ser alvo de exploração, uma vez que a mesma integrou as Concessões 

n.º 1186 - Outeiro n.º 3 e Concessão n.º 3638 - Vila Seca n.º 1. 

 

 A mina encontra-se em pleno funcionamento, não estando previsto um reforço para aumento da 

sua capacidade produtiva ou alteração de processos industriais, havendo uma continuidade nas 

atividades já desenvolvidas 

 

 Verificou-se na visita efetuada que a recuperação da área já explorada está já em curso.   

 

Foto: Diana Costa 

Figura n.º 21 – área de exploração vendo-se a bancada de topo já recuperada 

(Visita à mina dia 21 de janeiro 2022) 

 

 O Plano de Lavra apresentado já se encontra adaptado ao decreto-lei n.º 30/2021, de 7 de maio, 

na sua versão atual. 

 Da análise efetuada aos diversos fatores ambientais concluiu-se que na sua maioria, os impactes 

negativos previstos são genericamente pouco significativos e minimizáveis, com a implementação 

das condições, medidas e monitorizações propostas neste Parecer.  

Identificam-se algumas situações mais significativas: 

o Na geologia/geomorfologia salienta-se a alteração do relevo, própria da atividade 

extrativa a céu aberto, como um impacto negativo, permanente, de magnitude elevada e 

medianamente significativo, contraposto ao aproveitamento dos recursos, que constitui 

um impacto positivo, temporário, de magnitude elevada e significativo. 

o Verifica-se, no ambiente sonoro, no que respeita ao cumprimento do Critério de 

Incomodidade, considerando uma laboração de 8h, nos dias úteis e em período diurno, 

que o limite a cumprir para a diferença entre o ruído ambiente futuro e o ruído residual 

de 6 dB(A) será atingido em dois recetores, R1 e R2. Para minimizar este impacte foi 
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solicitada a apresentação de um projeto e, posterior execução de barreira acústica natural 

para minimizar o ruído emitido pela unidade de britagem e crivagem. 

o Relativamente às vibrações num contexto de maior dureza da rocha ou de maior altura 

da bancada, no recetor R1, será excedida a carga máxima admissível para cumprimento 

da norma interna da FELMICA e da NP2074, pelo que terá de ser ajustado o diagrama de 

fogo. Para o critério de incomodidade às vibrações não são esperadas manifestações de 

incomodidade, desde que cumpridos os limites de vibração autopropostos pelo 

proponente. 

o Para a qualidade do ar releva a emissão de partículas em suspensão associada às ações 

de extração e beneficiação do recurso mineral (britagem) e à circulação de viaturas que o 

transportam. Prevê-se, a missão de 15,08 t/ano de poeiras. No entanto, de acordo com 

os modelos de dispersão, é expectável que sejam cumpridos os valores limite de PM10 

estabelecidos pela legislação em vigor nos recetores sensíveis mais próximos. O 

cumprimento dos mesmos será verificado através da monitorização proposta. 

o No que respeita à paisagem, dada a proximidade ao “Castro do Bom Sucesso”, que se 
localiza a 500m nascente do limite da mina, verifica-se que a atual área em exploração 

projeta um impacte visual negativo já significativo e a ampliação determinará, 

progressivamente, maior magnitude do impacte que se traduzirá num impacte muito 

significativo, comprometendo em cerca de 120º, a integridade do campo visual a partir 

da posição do referido valor patrimonial arqueológico. Foram propostas medidas de 

minimização para reduzir a visibilidade a partir do referido ponto. 

Salienta-se, contudo que o contexto em que se insere a mina, apresenta algumas valências 

que permitem a minimização dos impactes visuais enquanto medidas passivas, 

designadamente: o facto da área do Projeto esse encontrar confinada em toda a sua 

envolvente, por área florestal, que se constitui como barreira visual; a exploração se 

realizar parcialmente em profundidade face ao nível do terreno natural; a morfologia da 

área ser relativamente ondulada e não se registarem na mesma situações que favoreçam 

significativamente, em termos de posicionamento altimétrico, vistas privilegiadas sobre a 

área do Projeto, quer ao nível de povoações - “Observadores Permanentes” – quer de vias 

rodoviárias - “Observadores Temporários”, com exceção da povoação de Mareco e das 

vias panorâmicas CM1429 e CM1433 e estrada de ligação entre Mareco e Travanca de 

Baixo. 

 Foram ainda identificados impactes socioeconómicos positivos associados: 

o Ao aproveitamento integral dos recursos geológicos existentes. 

o À relevância do projeto por força dos minerais explorados (pegmatito, para 

aproveitamento de feldspato e quartzo para pastas cerâmicas, com aplicações nos setores 

de louças sanitárias, pavimento, revestimento, grés e porcelana), na dinamização da 

economia local, como matéria-prima para a indústria nacional ou para exportação. 

o À manutenção de emprego direto e a criação de emprego indireto, dado que a ampliação 

permitirá a manutenção do emprego dos 4 trabalhadores atuais por um período de 26 

anos e o funcionamento da mina promove a criação de outros postos de trabalho 

indiretos, nomeadamente com a contratação de serviços e abastecimento da indústria da 

cerâmica, dinamizando, assim, a economia local indireta e diretamente. 
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 Os resultados da consulta pública foram favoráveis ao projeto em apreço, salientando os dois 

cidadãos que nela participaram, a necessidade da indústria extrativa atender aos quesitos 

ambientais e de ordenamento do território e a relevância do sector dos minerais industriais como 

matéria-prima para a indústria cerâmica nacional e internacional. 

 No que se refere aos pareceres externos à Comissão de Avaliação foram recebidas as pronúncias 

do Município de Mangualde e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A 

ANEPC enunciou um conjunto de medidas a concretizar na execução do projeto, tendo o 

Município de Mangualde analisado a área de ampliação da mina e da concessão, em termos de 

enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM), concluindo que a emissão de parecer 

favorável, por parte da autarquia, depende do reconhecimento do interesse municipal, por parte 

da Assembleia Municipal e da obtenção dos pareceres favoráveis das seguintes entidades: 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de acordo com o 

anexo II, a que se refere o artigo 20.º, do Decreto – Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto; Direção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM). 

 No que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial considera-se que o projeto de ampliação 

da Mina Vila Seca é compatível, em termos de uso, com o Plano Diretor Municipal de Mangualde.  

o A área do projeto abrange Solo Rural, Espaços Florestais de Produção e Espaços Florestais 

de Conservação. É ainda abrangida Estrutura Ecológica Municipal e, marginalmente, 

Espaços Canais e de Infraestruturas – Espaços Canais – Estradas Municipais (EM 606, no 

limite este, fora da área de escavação). O anexo mineiro existente (unidade de britagem 

e instalações de apoio) abrange apenas Espaços Florestais de Produção.  

A utilização destes espaços requere reconhecimento do interesse municipal, por parte da 

Assembleia Municipal 

o Em relação ao anexo mineiro (unidade de britagem e instalações de apoio), que abrange 

apenas Espaços Florestais de Produção, apesar de ser compatível em termos de uso, os 

elementos do processo não permitem a verificação do cumprimento do regime de 

edificabilidade previsto no regulamento do PDM (artigo 59.º).  

No entanto, salienta-se a existência da Licença de Utilização n.º 96/99, emitida pela CM 

de Mangualde, para pavilhão, devendo esta ser atualizada, caso não corresponda ao 

edificado existente.  

o Relativamente à REN, o projeto de ampliação está sujeito a Comunicação Prévia, junto da 

CCDRC. No entanto, face ao referido nos números 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que 

a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de AIA 

corresponderá à aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. 

 No ponto 9 do presente parecer encontra-se previsto um conjunto de condições para a execução 

do projeto – medidas de minimização e programas de monitorização, bem como um plano 

ambiental de recuperação paisagística, com o objetivo mitigar os impactes identificados e dar 

resposta às preocupações identificadas. Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que 

subsistirão) não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Face ao exposto propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos e 

condições expressos no Ponto 9 do presente documento. 
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9 CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 

MONITORIZAÇÃO 

9.1 CONDICIONANTES 

1. Obtenção de Reconhecimento do Interesse Municipal, pela Assembleia Municipal de Mangualde. 

2. Qualquer intervenção efetuada nas linhas de água ou descarga de efluentes líquidos para o exterior 

da corta carece de Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), a requerer junto da Autoridade 

Nacional da Água (APA/ARHC). 

9.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, previamente à aprovação do Plano 

de Lavra: 

1. Apresentar projeto específico para construção de uma barreira acústica natural. Esta poderá ser 

executada com material proveniente da própria mina e com recursos próprios do proponente e deve 

estar localizada, apresentar extensão e altura equivalentes à que seria considerada para a cortina 

arbórea prevista. A barreira tem como objetivo salvaguardar as condições acústicas da envolvente 

deste local, face à distância do recetor R2 à Mina, em particular à sua unidade de britagem e em 

resultado dos valores obtidos para critério de incomodidade. 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação, até 6 meses após a aprovação do Plano de Lavra: 

2. Proposta de plantações em locais estratégicos no interior da propriedade que minimizem os impactes 

visuais a partir do Castro do Bom Sucesso, pelo que o sistema de vistas deverá ser considerado e objeto 

de estudo para a definição dos referidos locais.  

3. Proposta do reforço de cortinas arbóreas na extensão da estrada que ladeia a mina a norte e a nascente 

para implementação a curto prazo, cujo período deverá ser proposto. Esta cortina deverá ser 

compatibilizada com a barreira prevista no Elemento n.º 1.  

4. Proposta de um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, para avaliação e aprovação 

de acordo com as seguintes orientações: 

i. A elaborar preferencialmente por especialistas ou entidades reconhecidos/as na área do 

combate às espécies exóticas invasoras. Os autores do plano devem estar devidamente 

reconhecidos no documento a apresentar recomendando-se que acompanhem a sua 

implementação assim como a fase de acompanhamento continuado/monitorização, tendo em 

consideração que as ações de desmatação e desarborização são graduais. 

ii. A área objeto de aplicação do plano em causa deverá corresponder a toda a área afeta à mina 

e zonas de defesa. 

iii. Efetuar a planificação temporal e espacial de todas as tarefas a desenvolver. 

iv. Iniciar a implementação e acompanhamento/monitorização após a aprovação do plano e até à 

desativação integral da atividade, ou até outra data a propor posteriormente em função dos 

resultados positivos que possam permitir o antecipar do fim do período do controlo, mas nunca 

inferior a 10 anos. 

v. Proceder à atualização da presença destas espécies, com base numa prospeção a realizar em 

período mais próximo da data de apresentação do plano, que deverá ser apresentado 

graficamente em cartografia adequada, sobre o levantamento topográfico completo existente 

ou sobre o orto. As áreas contaminadas devem ser quantificadas. 
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vi. Efetuar a caracterização das espécies em presença e das metodologias a aplicar no controle e 

gestão destas. 

vii. As diversas medidas de controlo devem ser, fundamentalmente, físicas e de acordo com as 

técnicas e metodologias mais atuais e eficazes para cada uma das espécies em presença, 

podendo ser equacionado o recurso a técnicas de fogo controlado, assim como à libertação de 

um agente de controlo biológico Trichilogaster acaciaelongifoliae, no caso da acácia-de-espigas 

- Acacia longifolia – se se vier a confirmar a sua presença. 

viii. Desenvolver até ao início do desmonte estratégias de combate nas áreas da mina que não sejam 

objeto de exploração/desmonte no imediato, designadamente: 

a) Redução de áreas de clareira e de luz com recurso a plantações de espécies autóctones, 

como forma de reduzir o potencial de germinação, rebentação, de desenvolvimento e 

de crescimento das espécies em presença, nos locais onde se efetive o presente 

combate. 

b) Identificar, cartografar, proteger e potenciar as áreas onde se registe regeneração 

natural de espécies autóctones, como reforço também do banco de sementes no solo. 

c) Corte anual para aproveitamento da biomassa, sempre, em fase anterior à 

floração/frutificação. 

ix. Acautelar na desmatação e decapagem de terras aos seguintes aspetos: 

d) Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas 

invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá 

proceder-se à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que 

esta ação não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de 

sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar. 

e) Realizar a decapagem da terra viva/vegetal de forma segregadora em função de as áreas 

acusarem ou não a presença de espécies exóticas invasoras assim como as áreas do seu 

armazenamento. 

f) Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies 

vegetais exóticas invasoras, deve ser totalmente separada/segregada da restante terra 

viva/vegetal respeitando o levantamento a apresentar em cartografia onde conste a 

representação gráfica das referidas áreas. 

g) A terra vegetal proveniente de áreas com espécies invasoras, ou em locais próximos (<10 

metros), não podem ser utilizados nas ações de recuperação paisagística, devido ao 

elevado banco de sementes destas espécies potencialmente presente. Esta deve ser 

encaminhada para depósito devidamente acondicionada ou colocada em níveis de 

profundidade superiores a 1m, ou mais, e por baixo das camadas de depósito de estéreis 

aquando do enchimento e modelação da base da corta.  

h) Deverá ser dada atenção especial às condições de armazenamento, de todos materiais 

inertes em stock de forma a evitar a sua colonização por espécies vegetais exóticas 

invasoras. A suceder, o seu transporte irá potenciar a sua disseminação de outros locais 

com reflexos na alteração da sua ecologia com a introdução de espécies de plantas 

exóticas invasoras. 

i) Sempre que haja necessidade de remover espécies de flora invasora da área do projeto 

devem ser utilizados os métodos de abate mais propícios para cada espécie. No caso de 

Bidens frondosa, a espécie presente na área, devem arrancar-se ou cortar-se os 

indivíduos presentes, sendo que extrema importância que estas ações ocorram antes da 

floração, que ocorre entre julho e setembro. 
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j) O corte de espécies invasoras deve ser realizado em época em que os exemplares não 

apresentem sementes. 

k) Os restos vegetais de espécies invasoras devem ser corretamente eliminados, não 

podendo nunca ser deixados em área naturais. 

x. Nos primeiros 3 anos deverá ser apresentado um relatório anual do trabalho devidamente 

documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. 

Posteriormente ao 3º ano, deverá ter uma periodicidade trianual. 

xi. Plano de Monitorização. 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação, durante a fase de exploração: 

5. Relatório de acompanhamento da fase de exploração com periodicidade trianual, fundamentalmente 

apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para 

elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento da exploração, deve ser estabelecido um 

conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as 

situações e avanços da exploração das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). 

O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto, assim como 

a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. As fotografias a apresentar 

devem ter uma elevada resolução/definição. 

6. Relatório de Acompanhamento do Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas 

Invasoras associado ao Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras, com periodicidade trianual, 

após o 3º ano. Nos 3 primeiros anos deverá ter uma periodicidade anual. 

7. Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(PARP) com periodicidade anual, a presentar trienalmente e, após a sua implementação, durante um 

período mínimo de, pelo menos, 10 anos. 

9.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da aprovação do Plano de Lavra e início da 

exploração, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-

avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 

auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração 

o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no 
portal da APA. Atendendo a que o projeto em causa não tem uma fase de construção, as duas 

auditorias previstas na disposição acima referida devem ser realizadas durante o primeiro e terceiro 

anos de exploração das áreas de ampliação. 

Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 

remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação 

pelo verificador. 

Alterações ao plano de lavra ou às condições de exploração devem ser comunicadas à Autoridade de 

AIA, no sentido de acautelar que as condições preconizadas na presente decisão permanecem válidas 

e a cumprir os objetivos a que se destinam. 

FASE DE EXPLORAÇÃO  

1. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores relativamente: 



 

79 
 

i. normas e cuidados ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos; 

ii. ao cumprimento pelos condutores das máquinas e veículos afetos à exploração da mina 

dos limites de velocidade estabelecidos nos diversos itinerários utilizados dentro da área 

de trabalho, assim como para a necessidade da realização de revisões periódicas aos 

veículos, de modo a que os níveis sonoros admissíveis não sejam ultrapassados.  

iii. no que respeita aos trabalhos a realizar no interior da Mina, com recurso a formação 

adequada aos procedimentos que devem ser seguidos nos trabalhos de forma a minimizar 

o ruído produzido; 

iv. aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares estabelecidas para os 

mesmos no decurso da exploração; 

v. aos procedimentos ambientalmente adequados de forma a limitar ações nefastas perante 

os valores naturais e visuais. Deve ainda incluir as temáticas “espécies autóctones” versus 
“espécies vegetais exóticas invasoras”. 

2. Implementar o “Plano Ambiental de Recuperação Paisagística” conforme proposto no Plano de 
Lavra na sua versão de outubro de 2021, recomendando-se que o seu autor acompanhe a sua 

implementação e período de desenvolvimento.  

3. Executar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

4. Executar a barreira acústica natural, de acordo com projeto que vier a ser aprovado. 

5. A vedação a colocar deverá ser constituída por rede do tipo ovelheira, com malha diferenciada, 

sendo a malha mais estreita colocada na parte superior. De igual modo, para efeito de 

conectividade, no que diz respeito à fauna, a rede deverá ser colocada a uma distância de 20 cm do 

solo e não poderá ser colocado arame farpado. 

6. Efetuar novo sistema de tratamento dos esgotos domésticos para substituir o existente (fossa 

estanque complementada com órgão de infiltração) e apresentar o respetivo programa de 

manutenção, antes da aprovação do projeto. Alternativamente pode ser apresentada outra solução 

(ambientalmente aceitável) para gestão dos referidos esgotos. 

7. A equipa de acompanhamento arqueológico deverá ser avisada do início dos trabalhos com uma 

antecedência mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 

8. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 

de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida 

visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, 

áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no 

decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

9. Integrar numa Planta de Condicionantes as ocorrências patrimoniais identificadas. A mesma deverá 

ser comunicada ao responsável pela mina e aos trabalhadores, previamente ao início da exploração. 

10. Sinalizar e vedar permanentemente, antes do início da exploração, todas as ocorrências 

patrimoniais identificadas na Planta de Condicionantes ou outras que venham a ser identificadas 

durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas a menos 

de 50 m da frente de exploração, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

mina, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da 
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ocorrência. A sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que 

deverão ser regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a 

menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. 

11. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final da exploração, 

incluindo, na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de 

desmonte de pargas e, mesmo, durante os arranjos paisagísticos. 

12. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, 

decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de exploração, 

quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e 

áreas a afetar pelos trabalhos de exploração. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo 

pelo que se houver mais que uma frente de lavra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

13. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Tutela do Património 

Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer 

medida de mitigação deverá compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os 

vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

14. Suspender a exploração no local, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, ficando 

o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar.  

15. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

exploração devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com 

parecer prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o 

futuro. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela 

do Património Cultural. 

16. Se a afetação de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 

inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 

vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

17. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a 

planta de condicionantes deverá ser atualizada. 

18. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 

19. Efetuar o Registo documental da ocorrência n.º 14 (salvaguarda pelo registo) com elaboração de 

memória descritiva, roteiro fotográfico e representação gráfica tridimensional (ortofotografia, 

modelo digital de superfície e hipsometria). É conveniente fazer a reavaliação da presença de 

marcas antrópicas com geólogo. 

20. Confinar as ações respeitantes à instalação e exploração ao menor espaço possível, limitando as 

áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas 

limítrofes não intervencionadas. 
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21. Estabelecer em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade, os 

limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer 

por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites 

devem ser claramente balizados com espaço de proteção suficiente, e não meramente sinalizados, 

devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

22. Todos os exemplares arbóreos do género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas, 

devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem, enquanto medida 

preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da 

copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na 

extensão voltada para o lado da intervenção. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas 

a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. 

23. Reduzir as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal ao mínimo 

indispensável à execução dos trabalhos e de forma gradual/progressiva, garantindo que estas são 

convenientemente recuperadas no mais curto espaço de tempo possível. 

24. Realizar a desmatação de cada uma das áreas a explorar em frente única, para permitir a fuga dos 

animais para o lado oposto àquele onde esta se está a realizar. 

25. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 

com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 

movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 

mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 

intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 

desmatadas ou decapadas. 

26. A biomassa vegetal resultante das desmatações e proveniente de espécies não invasoras deve ser 

removida e encaminhada para destino final, privilegiando-se sempre que possível a sua reutilização. 

27. As áreas intervencionadas deverão ser mantidas limpas devendo, consequentemente, serem 

criadas e mantidas práticas de remoção frequente de todos os materiais alóctones e artificiais. Nas 

áreas em pausa, deverá, complementarmente, proceder-se à descompactação do solo, 

regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 

revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e 

crescimento da vegetação autóctone e, por outro lado, de modo a reduzir o potencial de 

disseminação e desenvolvimento de espécies cosmopolitas ou mesmo exóticas invasoras. 

28. Sempre que se verifique a necessidade de intervencionar novos locais e proceder à decapagem dos 

solos, nomeadamente, no âmbito da abertura de caminhos, infraestruturações ou escavações, 

deverá ser garantido o armazenamento e preservação da camada superficial decapada, 

correspondente às terras vegetais com maior capacidade produtiva (com maior teor em matéria 

orgânica em minerais), de modo a serem utilizadas na recuperação paisagística das áreas 

intervencionadas.  

29. Considerar no planeamento dos trabalhos e na sua execução todas as formas disponíveis para não 

destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização, visando também a 

redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, designadamente:  

i. a não utilização de máquinas de rastos;  
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ii. Reduzir as movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o 

levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior 

pluviosidade e ventos. 

iii. Planear, sempre que possível os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de 

terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.  

iv. Restringir a decapagem da terra viva/vegetal às áreas estritamente necessárias e deve ser 

realizada em todas as áreas objeto de intervenção de forma progressiva/gradual. 

v. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da 

totalidade do recurso “terra viva”, em toda a profundidade do horizonte local – O e A - e 

não em função de uma profundidade pré-estabelecida. 

vi. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas, sendo a 

espessura destas a definir em cada local.  

vii. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer 

outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

viii. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 

sementes das espécies autóctones, deverá ser depositada em pargas: 

i.  Estas deverão ter até 2m de altura com o topo relativamente côncavo; 

ii.  Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas 

assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; 

iii. devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira 

de leguminosas de forma a manter a sua qualidade e/ou da sua cobertura se 

necessário e aplicável em função dos tempos de duração e das condições 

atmosféricas; 

iv. Deverão ser protegidas de quaisquer ações de compactação por máquinas e ou 

equipamentos. 

30. Assegurar que: 

i. Foi excluída a utilização de qualquer espécie invasora ou com potencial invasor, incluída 

no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho e/ou no Guia prático para a identificação de 

Plantas Invasoras em Portugal (Marchante et al., 2014) como invasoras ou como 

possuindo elevado risco de se tornar invasora. 

ii. A vegetação proposta no Plano de Recuperação respeita o elenco florístico da região, 

garantindo desta forma um maior sucesso na sua integração com menor esforço e custos 

de manutenção; 

iii. A integração paisagística contempla a plantação de diversos exemplares arbóreos e a 

sementeira de misturas de herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área da mina, em 

conformidade com o definido nos Planos de Ordenamento em vigor para a região, 

nomeadamente, o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro-Litoral; 

iv. O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local e 

tradicional da região, a fim de garantir a renaturalização do espaço. Sugerindo-se as 

seguintes espécies:  
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i. Cistaceae (Cistus psilosepalus, Cistus salviifoliu); 

ii. Ericaceae (Calluna vulgaris  Erica umbellata e Arbutus unedo); 

iii. Fabaceae (Genista triacanthus); 

iv. Fagaceae (Castanea sativa Fagaceae Quercus pyrenaica Fagaceae Quercus 

róbur); 

v. Pinaceae (Pinus pinaster); 

vi. Salicaceae (Salix atrocinerea). 

v. O aproveitamento da regeneração natural de espécies autóctones, nas áreas a recuperar 

é efetuado, sempre que possível,  

vi. A recuperação paisagística se inicia de imediato através da recuperação ambiental 

paisagística de todas as áreas onde a exploração terminou, recorrendo ao aterro e 

modelação, em conformidade com o plano de aterro, sobrepondo uma camada de terra 

vegetal e posterior revestimento vegetal, com recurso a árvores, arbustos e herbáceas;  

vii. A recuperação paisagística é concomitante com o avanço da lavra, ou seja, sempre que se 

atinjam, em cada fase da exploração, as cotas finais da lavra, permitindo desta forma, que 

a superfície total decapada é apenas a necessária à atividade da indústria extrativa no 

dado momento. 

viii. São efetuadas ações de manutenção das áreas em recuperação, de modo a garantir que 

está a dar-se o normal desenvolvimento da vegetação autóctone e se promove o 

adensamento de mantas de vegetação ou a substituição de perdas. 

31. Assegurar que o Plano de Emergência Interno, a integrar o Plano de Segurança e Saúde, se encontra 

elaborado e operacional aquando da entrada em exploração do projeto. Este plano deve identificar 

os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência no interior da mina 

que possam por em risco a segurança das populações vizinhas, bem como medidas de autoproteção 

para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente. O mesmo deve ainda: 

i. Analisar o impacte para o exterior da deflagração de um potencial incêndio na mina, e 

equacionar as respetivas medidas de mitigação para esta situação; 

ii. Garantir o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural 

previstas no PMDFCI de Mangualde, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas 

de gestão de combustível na envolvente, bem como as disposições gerais constantes dos 

artigos 68.º (Condicionamento de atividades em áreas prioritárias de prevenção e 

segurança) e 69.º (Maquinaria e Equipamentos) do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços 

florestais e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos 

motorizados; 

iii. Colocar sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um 

aumento do risco de incêndio, sobretudo foguear ou deixar material inflamável ou 

potencialmente deflagrador de fogo, como embalagens de vidro ou metálicas refletoras, 

nas áreas de contacto com vegetação arbustiva e arbórea; 
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iv. Garantir as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos meios 

de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de 

exploração; 

v. Alertar as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, 

nomeadamente os agentes de proteção civil de Mangualde, como sejam os Bombeiros 

Voluntários, a GNR, bem como o Serviço Municipal de Proteção Civil de Mangualde, 

dependente da respetiva Câmara Municipal. 

32. Acautelar a vigilância dos taludes, bem como o correto dimensionamento/execução dos mesmos, 

de acordo com o Plano de Lavra, tendo em linha de conta, designadamente, o risco geomorfológico 

que carateriza a zona. 

33. Cumprir os requisitos de utilização de explosivos e respetivos sistemas de aviso e alarme previstos 

aquando das operações de desmonte com recurso a estes (avisos sonoros e/ou placas avisadoras), 

para precaver eventuais projeções de materiais que possam afetar as imediações da exploração. 

34. Utilizar em zonas críticas e sempre que possível, detonadores eletrónicos, de forma a impedir a 

sobreposição de detonações e estabelecer uma frequência adequada, principalmente em zonas de 

maior proximidade com estruturas e a garantir o cumprimento dos limites máximo de vibração no 

recetor autopropostos pelo proponente. 

35. Garantir o correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como a adoção de 

medidas preventivas de situações de hidrológicas extremas, dado que durante a fase de exploração, 

é expectável a existência de efeitos de potenciação da erosão e arrastamento de sedimentos para 

linhas de água, na sequência de operações de escavação. 

36. Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza da periferia da área a intervencionar, e dos 

acessos às zonas de trabalho. Tal, implica inspeções periódicas às valas perimetrais e bacias de 

decantação de modo impeça o seu assoreamento. Estas inspeções deverão ter maior frequência 

em períodos de pluviosidade e deverão ser acompanhadas de operações de limpeza sempre que tal 

se justifique. 

37. Garantir que as intervenções a realizar na área Sul da mina e que afetam o troço inicial de uma linha 

de água de 1ª ordem, asseguram o normal escoamento das águas ainda que por um percurso 

necessariamente distinto do percurso original/natural. A morfologia artificializada não deverá 

fomentar a acumulação/retenção de águas. 

38. Colocar um tubo-guia de PEAD no furo afeto à mina, para efetuar medições de profundidade dos 

níveis freáticos em segurança. 

39. Cumprir escrupulosamente os caudais e volumes de extração autorizados pela ARH-Centro para o 

furo existente na mina, vertidos no respetivo TURH (Autorização de utilização com o nº 

A020010.2020.RH4A). 

40. Suspender o avança da lavra, em caso de interseção de zona hidrogeologicamente muito produtiva, 

exclusivamente nessa zona ou proceder à sua selagem, recorrendo a betão projetado. 

41. Assegurar que as bacias de decantação existentes ou a construir têm funcionamento eficiente. 

42. Aumentar a capacidade de armazenamento e do tempo de retenção da bacia de decantação mais 

próxima da estrada municipal 1465 (identificada como SUP2). 
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43. Aumentar a capacidade de armazenamento e do tempo de retenção da bacia de decantação 

imediatamente a Este do stock de produto acabado. 

44. Remover a fração sólida decantada nas bacias de decantação, sempre que as mesmas atinjam altura 

que comprometa a capacidade útil de armazenamento de água das bacias e encaminhamento 

destes materiais para o local de stock de material de granulometria 0 – 12 mm, a expedir. 

45. Promover a máxima reutilização no processo industrial da água armazenada nas bacias de 

decantação, no sentido de se estabelecer um circuito hidráulico o mais fechado possível. 

46. Assegurar a continuação do correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada 

dos veículos de transporte na via pública de acesso, tendo em consideração a segurança e a 

minimização das perturbações na atividade e mobilidade das populações e na circulação rodoviária. 

47. Garantir que as viaturas afetas à expedição utilizam um sistema de limpeza dos rodados, prevenindo 

assim a degradação das condições de aderência na entrada na via pública de acesso, contribuindo 

desta forma para não afetar as condições de aderência da via e, consequentemente, prevenindo os 

acidentes rodoviários 

48. Estabelecer áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, com vista a 

reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais de intervenção. 

49. Manter os acessos do interior da Mina em boas condições de circulação, nomeadamente, por 

aplicação de “tout venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos. 

50. Manutenção periódica de caminhos no interior e de acesso à mina, nomeadamente a limpeza 

regular do piso de modo a que este fique isento de poeiras ou lamas, incluindo a desobstrução de 

valetas e de canais de condução e águas pluviais existentes, assim como a regularização do piso. 

Caso seja necessário, proceder à reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos 

percursos de acesso ao local pela circulação de veículos pesados. 

51. Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da exploração mineira, sempre que ocorra 

tempo seco, cuja periodicidade nos meses de verão e primavera deverá ser bi-diária (manhã e tarde) 

e nos restantes períodos do ano, sempre que as condições climatéricas assim o exijam. Esta 

operação implica a existência de sistema de drenagem de escorrências superficiais no perímetro 

dos acessos. 

52. Melhorar continuamente o circuito de circulação e desenho dos acessos com o objetivo de diminuir 

o respetivo nível de ruído emitido.   

53. Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível e cumpram os requisitos do Decreto-Lei n.º 21/2006, de 8 de novembro, relativos à emissão 

de ruído, sendo impedida a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência 

sonora, garantida pelo fabricante. 

54. Considerar a emissão sonora/potência sonora na aquisição de novos equipamentos, garantindo que 

cumprem o disposto na legislação em vigor aplicável e que permitem o cumprimento dos limites 

impostos pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR) nos recetores sensíveis mais próximos. 

55. Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 

associados à exploração, mantendo-se os registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 

equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante, 

garantindo: 
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i.  A correta lubrificação dos equipamentos, componentes e elementos submetidos a 

fricção; 

ii. O adequado funcionamento de todos os dispositivos de controlo de ruído instalados 

iii. A modificação ou substituição de componentes dos equipamentos que se mostrem 

ruidosos; 

iv. O cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído. 

56. Garantir que as operações mais ruidosas apenas ocorrem em período diurno e nos dias úteis.  

57. Elaborar uma lista de operações críticas, do ponto de vista das respetivas emissões sonoras e 

divulgá-la por todos os operadores da Mina, garantindo, a sua sensibilização e conhecimento, no 

sentido de evitarem sempre que possível a simultaneidade de funcionamento de tais operações. 

58. Garantir que os camiões de transporte de material inerte de pequena granulometria sujeitos a 

erosão eólica circulam com a carga coberta por uma lona, mesmo dentro da área da mina. 

59. Proceder à descarga de materiais (com recurso a pá ou outros equipamentos) à menor altura de 

queda possível, em particular, durante o carregamento de camiões. 

60. Limitar e controlar a velocidade dos camiões em circulação nos acessos principais à exploração e no 

seu interior. 

61. Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis, desligando os motores de equipamentos 

e/ou veículos quando estes se encontram parados ou em não utilização. 

62. Assegurar que a gestão de resíduos não mineiros, garante o correto armazenamento, gestão e 

manuseamento dos resíduos produzidos e associados à mina, nomeadamente, óleos, resíduos 

sólidos e águas residuais, através do seu tratamento e, ou recolha e condução a depósito/destino 

final apropriado, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações. 

63. Armazenar os óleos e lubrificantes e os óleos usados em locais cobertos e protegidos da 

precipitação, evitando-se deste modo o enchimento das bacias de retenção com água da chuva.  

64. Efetuar inspeção periódica das bacias de retenção sob os recipientes com óleos (novos ou usados), 

prevenindo assim eventuais transbordos inadvertidos. 

65. Garantir o manuseamento, em local adequado, de produtos como os óleos, os combustíveis e os 

lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz à contaminação e poluição 

do solo e subsolo e consequentemente dos recursos aquíferos. 

66. Nas operações de manutenção, revisões e reparações de pequena dimensão e no abastecimento 

de combustível, deverão ser usadas aparadeiras, de forma conter qualquer derrame ou fuga de 

combustíveis, óleos e óleos usados. 

67. Formar todos os trabalhadores da mina, para que, caso se detete algum derrame de substâncias 

contaminantes (óleos e lubrificantes) seja imediatamente avisado o responsável pela mina, o 

equipamento enviado para reparação e a área contaminada confinada, retirada e recolhida por 

empresa credenciada a fim de ser processada em destino final apropriado. 

68. Dado a área de exploração apresentar potencial de infiltração, em caso de acidente durante o 

manuseamento de máquinas e equipamentos (derrame ou fuga de combustíveis, lubrificantes ou 

outros), os produtos derramados deverão ser imediatamente contidos, recorrendo, se necessário, 

ao auxílio de um produto absorvente adequado e o solo/material contaminado imediatamente 
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removido, até que não sejam percetíveis vestígios do derrame, de forma a minimizar a 

contaminação do solo e recursos hídricos subterrâneos por substâncias ou misturas perigosas. 

69. Criar pontos de apoio, com materiais absorventes, destinados a serem utilizados para conter 

fugas/derrames de substâncias perigosas que possam ocorrer nas frentes de desmonte ativas bem 

como em locais estratégicos no(s) trajeto(s), do material extraído para a unidade industrial de 

britagem e crivagem. 

70. Colocar um contentor na zona dos anexos da mina, destinado à armazenagem temporária de solo 

ou outro material geológico contaminado, e implementação de medidas destinadas a minimizar a 

lixiviação ou a dispersão pelo vento de partículas do material contaminado. Quaisquer escorrências 

que ocorram no armazenamento temporário serão recolhidas e geridas como resíduo líquido. Estes 

resíduos deverão ser encaminhados logo que possível para operador de gestão de resíduos, 

devidamente autorizado. 

71. Investir nas melhores tecnologias ao dispor da indústria, visando alcançar os melhores padrões de 

qualidade e o melhor desempenho ambiental. 

72. Recorrer às empresas locais e regionais para suprimento das necessidades recorrentes da mina 

(equipamentos e materiais consumíveis, manutenção de infraestruturas), por forma a centrar 

localmente a dinamização económica que se fará sentir. 

73. Discriminar positivamente a população local, sempre que se verifique necessário aumentar 

eventuais postos de trabalho, com o objetivo de contribuir para a redução dos níveis de 

desemprego. 

74. Assegurar a qualidade do ar ambiente em relação a poeiras e poluentes em suspensão no ar, em 

particular nas povoações mais próximas, como Vila Seca e Travanca de Tavares, incluindo a 

realização de campanhas de monitorização do ar ambiente nesses locais. 

75. Manter e reforçar, para salvaguarda da saúde, sempre que necessário, as medidas que garantam 

adequado isolamento da mina em relação a habitações, vias de comunicação e outros locais 

próximos, em particular a cortina arbórea referida. 

76. Tomar todas as medidas que minimizem a escorrência de poeiras e outros poluentes no solo para 

fora dos limites da exploração, em particular na ocorrência de intempéries. 

77. Assegurar a tomada de medidas de forma a eliminar a influência da mina nas captações de água 

existentes na proximidade, incluindo as de abastecimento público das povoações circundantes — 

Vila Seca, Travanca de Tavares e Casais. 

78. Obedecer ao disposto na legislação em vigor aplicável a esta tipologia de estabelecimento, 

nomeadamente o Decreto-lei n°340/2007, de 12 de outubro, Decreto-lei n°324/95, de 29 de 

novembro, Decreto-lei n°162/90, de 22 de maio, Portaria n°987/93, de 6 de outubro, Portaria 

n°198/96, de 4 de junho, Portaria n°53/71 de 3 de fevereiro e Portaria n°702/80, de 22 de setembro, 

em particular no relativo às condições de segurança, higiene e saúde. 

79. Assegurar que a iluminação que possa ser usada no exterior não é projetada de forma intrusiva 

sobre a envolvente. Nesse sentido, a mesma deve o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre 

os locais que efetivamente a exigem. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

80. Implementar o Plano de Encerramento da mina que vier a ser aprovado. 
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81. Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na Mina procedendo às 

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, estes equipamentos serão 

reutilizados ou reciclados ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado. 

82. Assegurar que nas zonas de oficina ou de manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas 

destinadas ao armazenamento de lubrificantes não existirá contaminação do solo por quaisquer 

tipos de substâncias poluentes, sendo que, após demolição, todos os materiais que tenham estado 

em contacto com essas substâncias serão separados e encaminhados para aterro controlado. 

83. Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (depósito 

de óleos usados, etc.) garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado. 

84. Garantir que toda a área intervencionada é recuperada com vista à viabilização de um sistema 

florestal tradicional, multifuncional, económica e ambientalmente sustentável, minimizando os 

riscos de erosão e os impactes negativos gerados no fator solos durante as fases de exploração e 

desativação, reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num impacte positivo significativo e 

permanente. 

85. Efetuar vistorias a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à 

exploração são devidamente recuperadas de acordo com o Plano de Recuperação definido, para 

que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área 

intervencionada e a paisagem envolvente e avaliar a evolução da área recuperada através da 

prossecução das atividades de monitorização e conservação da Mina, com especial atenção para o 

comportamento dos taludes e crescimento da vegetação. 

86. Verificar regularmente o estado de conservação da vedação e sinalização, de forma a garantir a 

adequada proteção contra acidentes. 

9.4 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

A estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização devem seguir o definido no n.º 1 do Anexo V, 

da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.  

1. Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Objetivo: 

Monitorizar a evolução do nível freático ao longo do ano hidrológico e detetar eventuais anomalias no 

padrão hidrodinâmico. 

Parâmetros a monitorizar: 

Nível freático. 

Local de amostragem: 

Furo vertical existente na mina (título A020010.2020.RH4A) 

Metodologia: 
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Medir os níveis hidrostáticos após repouso de exploração de 12 horas com recurso a sonda de medição 

de níveis. Esta última deverá ser introduzida em tubo guia13 (exclusivo para esta função) preso à coluna 

de impulsão da água. 

Frequência da amostragem: 

A piezometria deve ser efetuada mensalmente durante a fase de exploração do projeto. 

Critérios de avaliação do desempenho: 

Variação do nível freático dentro das amplitudes expectáveis para o aquífero. 

Causas Prováveis do desvio: 

 Modificação das condições hidrodinâmicas da zona 

 Sobre-exploração dos níveis aquíferos captados pelo furo vertical;  

 Resposta à diminuição da pluviosidade. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio:  

 Diminuição das extrações de água do furo;  

 Revisão do plano de lavra, nomeadamente no que respeita à cota mínima de exploração. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização:  

Anual, entregues o mais tardar até ao último dia de fevereiro do ano imediatamente a seguir ao ano a 

que se refere a monitorização.  

Na análise anual a efetuar aos valores analíticos medidos, além da referência legal (Anexo I, classe A1, do 

DL 236/98, de 1 de agosto), deve comparar-se os valores medidos em cada ano com os do registo histórico, 

de modo a encontrar a tendência de evolução da qualidade das águas, assim como da evolução do nível 

freático. Caso sejam detetadas desconformidades, deverão ser apresentadas as medidas para a sua 

correção. 

O promotor pode solicitar a revisão do plano de monitorização ao fim de 5 anos, tendo em atenção a 

análise do respetivo registo histórico, entre outros possíveis fatores. 

2. Monitorização da Qualidade da Água 

Águas Subterrâneas 

Objetivos 

Monitorizar a evolução do nível freático ao longo do ano hidrológico e detetar eventuais anomalias no 

padrão hidrodinâmico. 

Parâmetros a monitorizar 

Condutividade elétrica, pH, sólidos suspensos totais (SST) CBO5, CQO e hidrocarbonetos dissolvidos ou 

emulsionados. 

Locais de amostragem:  

Furo vertical existente na mina (título A020010.2020.RH4A) 

Metodologia: 

                                                 
3 Tubo de polietileno de alta densidade, com diâmetro mínimo de polegada e um quarto, fechado no fundo e com pequenos 
rasgos laterais junto ao fundo para entrada de água. 
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Efetuar a amostragem por técnico habilitado para o efeito.  

No final da fase de exploração deve ser analisada a frequência a adotar na fase de encerramento, assim 

como a necessidade de continuar, ou não, com o programa de monitorização após o encerramento. 

Métodos analíticos:  

Métodos utilizados por laboratório acreditado. 

Frequência da amostragem:  

Semestral (período de águas altas e período de águas baixas), em períodos semelhantes, de modo a 

comparar os valores dos diferentes anos. 

Duração da monitorização: 

Durante as fases de exploração e de desativação/desmantelamento. 

Critérios de avaliação de desempenho: 

Variação do nível freático dentro das amplitudes expectáveis para o aquífero. 

 Condutividade elétrica e pH (Variação das concentrações dentro da gama de valores expectáveis 

e conhecidos para a massa de água subterrânea);  

 Concentração de SST inferior a 25 mg/l;  

 Concentração de hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados - inferior a 0,01 mg/l. 

Causas prováveis do desvio  

Para a observação de um valor de condutividade elétrica superior a 2500 S/cm:  

 Acidente/Incidente na área da mina ou na sua envolvente envolvendo substâncias solúveis, 

originando deste modo o incremento significativo de sais em solução.  

 Para a observação de uma concentração de SST superior a 25 mg/L:  

 Acondicionamento da matéria-prima ou do material a expedir em condições deficientes;  

 Detioração das condições construtivas do furo vertical (e.g. ligação deficiente entre troços do 

entubamento de PVC; criação de vazios no espaço anelar entre o entubamento de PVC e o maciço 

rochoso) 

  Resposta a uma pluviosidade anormalmente elevada e concentrada no tempo 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio  

 Implementação de medidas corretivas do Projeto (se causa do desvio for inequivocamente 

identificada);  

 Implementação de estudo hidrogeológico dedicado com vista ao esclarecimento cabal da origem 

(ou origens) dos desvios observados. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização:  

Anual, entregues o mais tardar até ao último dia de fevereiro do ano imediatamente a seguir ao ano a que 

se refere a monitorização.  

Na análise anual a efetuar aos valores analíticos medidos, além da referência legal (Anexo I, classe A1, do 

DL 236/98, de 1 de agosto), deve comparar-se os valores medidos em cada ano com os do registo histórico, 

de modo a encontrar a tendência de evolução da qualidade das águas, assim como da evolução do nível 

freático. Caso sejam detetadas desconformidades, deverão ser apresentadas as medidas para a sua 

correção. 
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O promotor pode solicitar a revisão do plano de monitorização ao fim de 5 anos, tendo em atenção a 

análise do respetivo registo histórico, entre outros possíveis fatores. 

Águas Superficiais 

Objetivo: 

Monitorizar a qualidade das águas superficiais escoadas a partir da área da mina. 

Parâmetros a monitorizar: 

Condutividade elétrica, pH, sólidos suspensos totais (SST) CBO5, CQO e hidrocarbonetos dissolvidos ou 

emulsionados. 

Locais de amostragem: 

Local mediatamente anterior ao ponto de descarga das águas superficiais descarregadas da corta. 

E na área do stock de materiais ponto “QUASUP2” correspondente às coordenadas 40,6310º N / 7,6115º 
W (faixa de terreno SW-NE)  

 

 

Figura n.º 22 - Ponto de amostragem depósito temporário de stock “QUASUP2” 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura V.1 p. V.6) 

Metodologia: 

Amostragem efetuada por técnico habilitado para o efeito.  

Métodos analíticos utilizados por laboratório acreditado. 

No final da fase de exploração deve ser analisada a frequência a adotar na fase de encerramento, assim 

como a necessidade de continuar, ou não, com a monitorização após o encerramento. 

Frequência de amostragem: 

Mensal 

Duração da monitorização: 
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Fase de exploração e de desativação/desmantelamento. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização:  

Anual, entregues o mais tardar até ao último dia de fevereiro do ano imediatamente a seguir ao ano a que 

se refere a monitorização. 

Na análise anual a efetuar aos valores analíticos medidos, além da referência legal (Anexo I, classe A1, do 

DL 236/98, de 1 de agosto), deve comparar-se os valores medidos em cada ano com os do registo histórico, 

de modo a encontrar a tendência de evolução da qualidade das águas, assim como da evolução do nível 

freático. Caso sejam detetadas desconformidades, deverão ser apresentadas as medidas para a sua 

correção. 

O promotor pode solicitar a revisão do plano de monitorização ao fim de 5 anos, tendo em atenção a 

análise do respetivo registo histórico, entre outros possíveis fatores. 

 

 

3. Monitorização da Qualidade do Ar 

Parâmetros a monitorizar: 

Avaliação da concentração no ar ambiente de partículas em suspensão PM10 (µg/m3). 

Locais de amostragem  

A monitorização de PM10 deve ser efetuada junto de um recetor sensível, cuja seleção do ponto deve ser 

feita considerando a localização mais próxima da mina e dos acessos rodoviários à mesma.  

Periodicidade da monitorização  

A monitorização da qualidade do ar na área envolvente da mina, com base em medições indicativas (onde 

se incluem as campanhas de monitorização de qualidade do ar, neste caso de PM10), deverá ser realizada 

no 1.º ano de exploração. Os resultados obtidos definirão a periodicidade futura do plano de 

monitorização.  

Avaliação dos resultados  

Os critérios de avaliação da qualidade do ar baseiam-se numa estimativa das concentrações de PM10 no 

ar ambiente expressa nos indicadores legais anuais para PM10 (média anual e percentil 90.4 das médias 

diárias do ano (ou 36º máximo diário)) para cada local amostrado (junto ao(s) recetor(es) sensível(is)), 

considerando os resultados da monitorização, os resultados das estações de monitorização fixas mais 

próximas, durante o período de monitorização e os indicadores anuais para as mesmas estações. As 

estimativas têm em vista a verificação do cumprimento dos valores limite de PM10: anual (40 μg/m3 para 

a média anual) e diário (50 μg/m3 para o percentil 90.4 das médias diárias do ano ou 36º máximo diário), 

(valores definidos no Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual redação, ou outros 

valores definidos em nova legislação que a revogue).  

Período de amostragem em cada local 

De acordo com o disposto no Anexo II, Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual 

redação (ou legislação nova que a revogue), relativo aos “Objetivos de qualidade dos dados” o período 
mínimo das amostragens para medições indicativas, não poderá ser inferior a 52 dias no ano (14% do 

ano). É ainda referido que os 14% do ano devem corresponder a uma medição aleatória por semana, 

repartida de modo uniforme ao longo do ano, ou oito semanas repartidas de modo uniforme ao longo 

do ano.  



 

93 
 

Para a presente programa de avaliação o período de amostragem pode ser reduzido para um mínimo 

de 14 dias, desde que seja efetuada uma estimativa dos indicadores anuais de acordo com o descrito no 

ponto relativo à “Avaliação dos Resultados” do presente programa. No período amostrado não deve 

haver precipitação em mais de 10% dos dias.  

As amostragens devem decorrer num período representativo do normal funcionamento e produção da 

mina.  

Microlocalização dos pontos de amostragem e método de amostragem e análise  

As monitorizações devem seguir as indicações do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua 

atual redação (ou legislação nova que a revogue).  

O relatório de monitorização deve incluir documentação que demonstre que:  

• O equipamento usado para a amostragem cumpre a Norma Europeia 12341:2014 (certificado 

emitido por entidade competente), ou que é equivalente (ensaios de intercomparação);  

• foram implementados os procedimentos de manutenção e calibração do equipamento de acordo 

com as indicações do fabricante;  

• quando usado equipamento gravimétrico, foram implementados os procedimentos de QA/QC 

definidos na Norma Europeia 12341:2014, relativamente à amostragem e pesagem dos filtros. 

Relatório e interpretação de resultados  

Relativamente à interpretação dos resultados da monitorização considera-se fundamental a inclusão da 

seguinte informação:  

• Análise dos resultados da campanha em conjunto com os resultados de estações fixas para o 

mesmo período (gráfico e tabela), devendo ser apresentada uma estimativa para os indicadores 

legais anuais para PM10 (média anual e 36º máximo diário) para cada local de amostragem (com 

base nos resultados, anuais e durante o período de campanha, obtidos nas estações fixas mais 

próximas, de modo a avaliar o cumprimento da legislação em vigor para PM10. 

• Análise comparativa dos resultados da monitorização para o ano em avaliação com os resultados 

e as estimativas de concentrações apresentados no EIA, assim como, caso já existam os resultados 

e estimativas de anos anteriores.  

• Apreciação dos resultados obtidos em função das condições meteorológicas observadas e do 

ritmo de laboração da mina (dados de produção para o período monitorizado e anual, volume 

extraído, e n.º de veículos médios diários para o ano da monitorização) face ao ano de referência 

(ano do EIA), e, da existência de novas condicionantes em termos da qualidade do ar com grande 

significância, nomeadamente novos recetores sensíveis, novos acessos rodoviários, ou outros. 

Deverá ser avaliada a necessidade de implementar novas medidas, com apresentação da respetiva 

proposta. 

4. Monitorização Ambiente Sonoro 

Objetivo 

Verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR) e confirmar os 

valores previstos para a evolução desse mesmo ambiente, ajudando a minimizar os impactes detetados e 

prevenindo novos impactes motivados por potenciais desvios ao modelo preconizado. 

Parâmetros a monitorizar 

 LAeq por período do dia (diurno, entardecer, noturno), em modo fast e impulse 
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 Análise espectral em bandas de terço de oitava  

definidos no atual Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, ou na versão que esteja em vigor no momento 

das referidas monitorizações. 

Locais de amostragem: 

 Recetores Sensíveis mais próximos, identificados no âmbito da presente avaliação, conforme 

assinalado na Figura seguinte: 

 Eventuais pontos adicionais associados a reclamações que tenham provimento. 

 

 

Figura n.º 23 – Pontos de monitorização do ambiente sonoro 

Fonte:  Adaptada de EIA – Relatório Síntese (Figura III.22, p. III.58) 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários  

O equipamento a utilizar deverá ser um Analisador de Ruído em tempo real de classe 1, equipado com 

filtro de terços de oitava. Deverá igualmente ser utilizado um Termohigroanemómetro. Deverão ser 

efetuadas avaliações na presença e na ausência do ruído gerado pelos trabalhos. 
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 Duração: 

No ponto R2, a monitorização deverá ser em contínuo, durante 24h, em dois dias distintos. Nos 

demais pontos poderão ser seguidas as regras mínimas estabelecidas pela normalização em vigor. 

 Oportunidade: 

As medições realizadas no período mais desfavorável (momentos de maior intensidade de 

atividades junto a recetores sensíveis). 

 Normalização: 

Procedimentos indicados na NP ISO 1996-1:2019 e na NP ISO 1996-2:2019 (ou normas em vigor à 

data da realização dos ensaios) 

Frequência da monitorização 

 Realizar uma campanha de monitorização anual. 

 Sempre que existam reclamações, no ponto de reclamação que passará a integrar os locais de 

monitorização. 

Duração da monitorização 

O programa deverá ser mantido durante a execução do projeto. 

Critérios de avaliação de desempenho 

 Critério de Exposição 

 Critério de Incomodidade 

Identificação das causas de desvio 

 Utilização de equipamentos mais ruidosos; 

 Utilização de vários equipamentos ruidosos em simultâneo; 

 Gestão acústica dos trabalhos desadequada; 

 Desrespeito do horário de trabalho; 

 Desfasamento da modelação face à realidade; 

 Presença de novos recetores sensíveis. 

Medidas de gestão ambiental a implementar 

 Técnicas: relacionadas com os equipamentos utilizados. 

 Acústicas: ligadas aos equipamentos acústicos, tais como barreiras acústicas. 

 Medidas Organizacionais: relacionadas com alocação espacial e temporal de meios e com a 

organização espacial da área de intervenção. 

 Medidas Gerais: associadas à sensibilização e informação dos trabalhadores 

Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento Geral de 

Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) ou 

legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios.  
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5. Monitorização das Vibrações 

Objetivo 

Verificar o cumprimento do estabelecido na norma NP-2074 de 2015 (de 15 de junho), "Avaliação da 

influência de vibrações impulsivas em estruturas", que determina os valores de pico da velocidade 

vibratória para os efeitos nocivos que as vibrações podem motivar em estruturas civis anexas e na norma 

britânica BS 6472-2:2008 (Guide to Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings. Part 2: Blast-

induced vibration), no que se refere à incomodidade humana às vibrações. 

Parâmetros a monitorizar na fase de exploração 

Os definidos na NP 2074: 2015 ou na versão que esteja em vigor no momento das referidas monitorizações 

e os parâmetros adicionais que a seguir se discriminam: 

 Velocidade de pico das vibrações segundo as três direções (radial, transversal e vertical) – PPV 

(mm/s); 

 Resultante da velocidade de pico das partículas - RPPV (mm/s); 

 Frequência dominante - f (Hz); 

 Distância entre a detonação e a estrutura (coordenadas dos locais de detonação e dos locais de 

medição); 

 Cargas de explosivo por retardo. 

Locais de amostragem: 

 Recetores Sensíveis mais próximos, identificados no âmbito da presente avaliação, conforme 

assinalado na Figura seguinte. 

 Eventuais pontos adicionais associados a reclamações que tenham provimento. 

 

Figura n.º 24 - Localização dos pontos de monitorização  

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Figura III.25, p. III.66) 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários  
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Efetuar as medições com recurso a um sismógrafo digital equipado com um geofone com três 

transdutores orientados perpendicularmente, que permitam a medição segundo três direções (radial, 

transversal e vertical).  

O equipamento deverá ser constituído por duas componentes:  

 Microprocessador capaz de analisar eventos sísmicos;  

 Transdutores triaxiais 

Os resultados obtidos deverão ser apresentados de forma direta, permitindo a transferência de dados 

para computador possibilitando a apresentação gráfica que faculta ainda a observação do 

comportamento da onda sísmica no tempo, possibilitando uma eventual correção do agente perturbador. 

Oportunidade 

As medições deverão ser realizadas em período de desfavorável, ou seja, maior carga instantânea e/ou 

maior proximidade. 

Normalização: 

 NP 2074:2015 

 BS 6472-2:2008  

(ou normas em vigor à data da realização dos ensaios) 

Os valores deverão ser traduzidos, em cada um dos ensaios, de forma gráfica através de software próprio.  

Frequência da monitorização 

Durante a realização dos desmontes com a carga máxima instantânea que se pretenda utilizar no 

desmonte do maciço rochoso, incluindo sempre o recetor mais próximo. 

Deverão ser realizadas, no mínimo, a 5% dos desmontes, durante a fase de exploração do projeto. 

Duração da monitorização 

O programa deverá ser mantido durante a execução do projeto. 

Critérios de avaliação de desempenho 

Cumprimento do disposto na NP 2074: 2015, na BS 6472-2:2008 e das normas internas da FELMICA. 

Identificação das causas de desvio 

 Utilização de explosivo em excesso; 

 Mau funcionamento dos retardos; 

 Ocorrência de uma formação geológica de características diferentes 

Medidas de gestão ambiental a implementar 

 Reforço da inspeção sobre a quantidade de explosivo a utilizar por retardo. 

 Redimensionamento do diagrama de fogo. 

 Reparação e indeminização pelos eventuais danos causados. 

Os relatórios deverão cumprir o disposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, ou 

versão atualizada da mesma, integrando fichas de caracterização dos pontos de monitorização e deverão 

ser entregues à Autoridade de AIA, a cada 6 meses, contemplando um resumo das ações de monitorização 

empreendidas, uma análise dos resultados obtidos e, sempre que necessário, as decorrentes ações de 

ajuste implementadas 
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No caso de incumprimento sistemático, deverá ser interrompida a atividade que o gera até se encontrar 

uma solução que o viabilize legalmente. 

6. Monitorização dos Sistemas Ecológicos (Flora) 

O plano foi delineado para controlar as invasões biológicas, nomeadamente para controlar a sua 

ocorrência na sua fase inicial, considerando-se relevante propor um plano que permita prevenir e 

controlar de forma célere e eficaz o aparecimento e expansão de espécies de flora invasora nas áreas 

recuperadas paisagisticamente. 

Objetivo 

• Avaliar o sucesso das ações de recuperação paisagística a ser implementadas no decorrer da fase 

de exploração do projeto, já que se pretende que estas áreas sejam revestidas por vegetação 

autóctone típica da região e não por outras espécies, nomeadamente espécies de flora exótica 

invasora;  

• Detetar o aparecimento de flora invasora em estádios iniciais da invasão;  

• Promover de forma célere e eficaz a implementação de metidas de controlo dirigidas à espécie, 

que permitam controlar os focos de invasão.  

O acompanhamento das áreas recuperadas paisagisticamente, permitirá verificar a recuperação da 

vegetação autóctone e garantir que as mesmas permanecem com a mínima área possível ocupada por 

espécies de flora invasora. Assim, foi delineada uma metodologia que permitirá aferir o estado de 

recuperação da vegetação nestas áreas e se as mesmas se encontram livres de flora invasora. 

Parâmetros a monitorizar 

Efetuar uma análise geral em cada área sujeita a recuperação paisagística, com registo de outros 

parâmetros como:  

• Estado geral de recuperação;  

• Composição da vegetação na área (abundância/ dominância);  

• Presença de espécies exóticas invasoras na área e sua cobertura média;  

• Presença de fatores de perturbação (e.g. compactação do solo, pisoteio, rodados, etc.). 

Locais e frequência de amostragem  

A amostragem da flora e vegetação contemplará a visita de áreas que sejam recuperadas, faseadamente 

ao longo da fase de exploração; e ainda a realização de quadrados de amostragem nesses mesmos locais. 

Devem ser realizados pelo menos 2 quadrados de amostragem em cada área recuperada.  

A monitorização de cada área recuperada deverá decorrer durante a fase de exploração, devendo-se 

realizar duas campanhas de monitorização no segundo ano e no quarto ano após a finalização das ações 

de recuperação. Deve ser realizada uma campanha de amostragem por ano de monitorização, na 

Primavera, de modo a contemplar o período de floração da maioria das espécies de flora.  

Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários  

Efetuar uma visita a cada área recuperada, onde será avaliado o estado geral de recuperação da 

vegetação; presença de espécies invasoras; cobertura respetiva, composição da vegetação e possíveis 

fontes de perturbação.  

Em cada área recuperada, a amostragem deverá ser realizada ainda em quadrados de 2×2m, delimitados 

com estacas de madeira, sendo registada a sua localização com recurso a GPS. Os quadrados deverão 
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ser instalados em áreas intervencionadas e sujeitas a recuperação paisagística. Em cada um destes 

quadrados será realizado um inventário florístico, sendo que a cada espécie inventariada será atribuído 

um grau da escala de abundância/dominância de Braun-Blanquet (1979). Esta escala de classificação é 

baseada na percentagem de cobertura que cada espécie possui relativamente à área total do quadrado.  

Sempre que não for possível a identificação de alguma espécie no campo, deverá ser recolhido um 

exemplar, para posterior identificação em laboratório, com recurso a lupa e a consulta de obras de 

referência (e.g. Franco 1971, 1984, 1994, 1998, 2003; Castroviejo, 2001). 

Para o trabalho de campo será necessário um GPS; máquina fotográfica; estacas de madeira; fita 

métrica; cordel; sacho; escopro; tesoura de poda; material para a conservação dos exemplares 

recolhidos (jornais, prensa) e fichas de campo adequadas para o inventário florístico.  

Métodos de tratamento dos dados  

Os dados recolhidos em cada área serão analisados de forma qualitativa, efetuando-se uma análise 

crítica do estado de recuperação de cada área e respetiva necessidade de implementação de medidas 

adicionais. Os dados recolhidos relativamente aos inventários florísticos deverão suportar esta análise. 

Relativamente aos inventários florísticos previstos, os dados recolhidos serão essencialmente valores de 

abundância/dominância das espécies inventariadas nos quadrados ao longo de dois anos alternados, 

em cada área recuperada durante a fase de exploração. Desta forma o tratamento dos dados será 

efetuado no sentido de avaliar a evolução/recuperação da comunidade florística dos quadrados 

intervencionados.  

Os dados recolhidos serão alvo de uma análise descritiva. Assim, o elenco florístico, no que diz respeito 

à abundância/dominância de cada espécie e à presença de espécies invasoras em cada quadrado de 

amostragem será alvo de uma análise exploratória.  

Relação dos dados com o projeto  

Os dados recolhidos permitirão aferir sobre o sucesso da evolução/recuperação da vegetação nos locais 

sujeitos a recuperação paisagística. As plantações e sementeiras efetuadas, no âmbito do Plano de 

Recuperação Paisagística, deverão permitir uma colonização mais rápida das áreas recuperadas por 

espécies autóctones, comparativamente com o que aconteceria sem recurso a sementeira/plantações, 

diminuindo a probabilidade de invasão da área pelas espécies invasoras.  

Medidas de gestão ambiental face aos resultados da monitorização  

Face aos resultados obtidos determinar se as ações efetuadas, em particular a recuperação paisagística 

e a adoção das medidas de minimização, são suficientes para atingir o objetivo proposto ou se é 

necessária a implementação de medidas adicionais, tais como, reforço de sementeira/plantação das 

espécies autóctones ou a execução de ações de controlo de espécies invasoras. Os métodos de controlo 

de invasoras a adotar devem sempre ser adaptados à espécie presente, garantindo-se a utilização do 

método de controlo mais eficaz para cada situação. 
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7. Programa de Monitorização dos Solos 

Malha de amostragem  

4 Pontos de amostragem a localizar nos anexos mineiros - um ponto de amostragem no local onde foi 

efetuada a 1ª sondagem (a 23 de setembro de 2021), um ponto de amostragem no parque de 

estacionamento de máquinas e viaturas, um ponto de amostragem na área de armazenamento de óleos 

e lubrificantes e óleos usados e um ponto de amostragem na área de abastecimento e de pequenas 

manutenções e reparações em máquinas e equipamentos, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura n.º 25 – Pontos de amostragem para monitorizações dos solos 

Fonte: Proposta de Plano de Amostragem de Solos (Figura1, p. 1) 

Cada ponto de amostragem deverá ser codificado (este código identificará cada ponto de sondagem 

durante a abrangência do Plano de Monitorização do Solo) e georreferenciado. 

Recolha das amostras  

Deve ser efetuada entre 0,3 e 0,5 m de profundidade. Caso seja determinada contaminação, deve ser 

efetuada avaliação complementar de forma a delimitar a mancha de solo contaminado em extensão e 

profundidade. 

Parâmetros a avaliar em todas as amostras  
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Carbono orgânico total, pH, metais (antimónio (constituinte do explosivo Riodet), arsénio, berílio (por ter 

apresentado valor superior ao valor de referência), cádmio, chumbo (constituinte do explosivo Riodet), 

cobre, crómio, mercúrio, níquel e zinco), PAH (acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno e pireno), 

TPH (partições de carbono C10-C16, C16-C34 e C34-C50). 

Valores de referência  

Valores de referência da Tabela C do Guia Técnico – “Valores de Referência para o Solo” (APA, 2019, Rev. 

1, julho de 2021). 

Durante a fase de exploração, os resultados das análises a efetuar nos pontos de amostragem na zona dos 

anexos mineiros poderão ser comparados com os valores de referência para uso industrial, textura 

grosseira, com utilização de água subterrânea. Terminada a exploração, e de forma a repor o local em 

condições ambientalmente satisfatórias e compatíveis com o futuro uso previsto para o local desativado, 

a comparação deverá ser efetuada com os valores de referência para uso agrícola/florestal, textura 

grosseira, por ser aquele que prevalecerá após o término da exploração; 

Periodicidade da monitorização  

Deve ser efetuada uma campanha de monitorização a cada três anos de exploração. A 1ª campanha deve 

ter lugar até 3 meses após a emissão da DIA, e a última campanha após a desativação da exploração 

(desmantelamento da central de britagem e crivagem e outras instalações, retirada de máquinas e 

equipamentos e demolição do edificado. 

Os resultados da campanha avaliação do estado do solo deverão ser apresentados nas Matrizes de 

Referência para Apresentação dos Resultados Analíticos (APA, 2020), em formato Excel, disponibilizada 

por esta Agência em: https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0. Estas 

Matrizes devem ser atualizadas com os resultados de cada campanha efetuada. 

Em função dos resultados das campanhas do Plano de Monitorização, poderá ser necessário proceder à 

remediação do solo, durante ou no final da exploração.  

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

 

https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0


 

 
 

ANEXO I 

 

Implantação Territorial do Projeto  
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EXMO. SENHOR 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 
GERAL@APAMBIENTE.PT 
 
 
     

                                              

 SUA REFERÊNCIA  SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA 

  OFÍCIO DATA PROC.º 

  39 07/01/2022 1/1990  
 

 ASSUNTO: PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL Nº 3424 – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE MINA 
LOCAL: VILA SECA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TAVARES 

 
Relativamente ao assunto em epígrafe e em resposta ao vosso requerimento nº 

22595, que deu entrada nestes Serviços em 14/12/2021, informo V. Exª que, de acordo 
com a informação técnica e por meu despacho datado de 06/01/2022, foi decidido 
notificar V. Ex.ª que, de acordo com os documentos remetidos pela entidade e 
comparando os limites apresentados para a futura concessão com os da atual e da área da 
mina a ampliar, verifica-se que a área apresentada para a ampliação da mina e da 
concessão, em termos de enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM), encontra-se 
inserida: 

Parte área em Solo Rural – Espaços Florestais de Produção, que de acordo com a 
alínea a), do artigo 58.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Mangualde(RPDM), são usos compatíveis as instalações diretamente adstritas à exploração 
de recursos geológicos, independentemente do referido no artigo 56.º, em que “são 
proibidas as mobilizações de solo, alterações do relevo dos terrenos, técnicas de instalação 
e modelos de exploração suscetíveis de aumentar o risco de degradação dos solos”, no 
entanto, na Planta de Outras Condicionantes, a área em causa, insere-se em Concessão 
Mineira de Depósito de Minerais, estando a mesma já prevista para este fim. 

E parte da área em Solo Rural – Espaços Florestais de Conservação, aplicam-se o 
artigo 62.º, do RPDM, sendo que nos “Espaços Florestais de Conservação são proibidas as 

ações de iniciativa (…) privada que se traduzam (…), aterros, escavações e destruição do 
coberto vegetal, com exceção: 

c)Da construção e instalação de infraestruturas e indústria de interesse municipal 

reconhecido pela Assembleia Municipal;” 

No entanto, e de acordo com o artigo 25º, do RPDM, dedicado apenas à 
Exploração, proteção e pesquisa de recursos geológicos e hidrogeológicos, sem prejuízo 
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das competências legais aplicáveis, do domínio privado, pode ser objeto de deliberação 
favorável, qualquer que seja a sua localização no território municipal, desde que o 
Município reconheça que tal é de interesse para o desenvolvimento local, após 
ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos negativos nos usos 
dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional da área em causa,  sendo 
permitido, sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e 
demais legislação aplicável, a prospeção e exploração de recursos geológicos e respetivos 
anexos de apoio em todas as categorias e subcategorias do solo rural. 

Esta área, na planta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), está 
também inserida nesta condicionante, nos sistemas biofísicos Cabeceiras de Linhas de 
Água e Áreas de Risco de Erosão, carecendo de parecer da Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de acordo com o anexo II, a que se refere 
o artigo 20.º, do Decreto – Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

 
Uma vez que, a área apresentada como limite para futura concessão, na Planta de 

Outras Condicionantes, se insere em Concessão Mineira de Depósito de Minerais, as 
operações a levar a efeito nesta área estão sujeitas a parecer da Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) e da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM). 

 
Face ao exposto, a emissão de parecer favorável, por parte desta autarquia, depende 

do reconhecimento do interesse municipal, por parte da Assembleia Municipal e da 
obtenção dos pareceres favoráveis das seguintes entidades: 

• Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), de acordo com o anexo II, a que se refere o artigo 20.º, do Decreto 
– Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto; 

• Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 
• Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM). 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 

A Vereadora, 
 
 
 
 

(O presente documento é conforme com o original digital que consta do arquivo digital do Município) 

(No uso das competências delegadas/subdelegadas por via do despacho n.º 25/2021, de 18 de outubro) 
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