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Declaração de Impacte Ambiental

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto Ampliação da Mina Vila Seca

Fase em que se encontra 
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto
Anexo II, n.º 2 alíneas a) e e) 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

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
na sua redação atual

Localização

(concelho e freguesia)

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.

Identificação das áreas 
sensíveis

Não afeta áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual

Proponente FELMICA – Minerais Industriais S.A.

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto

A ampliação da Mina Vila Seca tem por objetivo a exploração de depósitos minerais de feldspato e de 
quartzo para aplicações cerâmicas, fabrico de pastas cerâmicas. A sua exploração é realizada a céu aberto. 
O projeto prevê a ampliação da área de exploração de 4,99 ha para cerca de 17 ha, a redução da área de 
concessão de 102 ha para 81,5 ha e a inclusão na mesma dos anexos mineiros. Com esta alteração serão 
retiradas da concessão as áreas urbanas (Vila Seca e Outeiro). 

As operações a efetuar na área de exploração incluem:

 a desmatação, decapagem e armazenamento das terras, para posterior utilização na recuperação 
ambiental.

 o desmonte 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.
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 a beneficiação que consiste na britagem e crivagem sendo uma parte do produto 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 a 4 camiões por hora.

Os anexos mineiros são constituídos pela unidade de britagem e crivagem, parque de materiais 
produzidos, instalações sociais e balneários, posto de transformação, contentor para ferramentaria, 
contentor para armazenamento de óleos e outros materiais e contentor para armazenamento de óleos 
usados e outros resíduos. A unidade industrial tem licenciamento autónomo, mas será agora incluída na 
área da mina como anexo mineiro.

A água utilizada para fins industriais é 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 sendo a solução adotada a restituição do uso misto florestal / pastoril, com recurso às 
terras resultantes da decapagem, depositadas em pargas e 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. 
Não se concretizando o projeto de ampliação, o período de vida útil da exploração existente será de 3 
anos.

A atividade de exploração mineira decorre nos dias úteis, durante oito horas e apenas no período diurno. 

O projeto irá manter os 4 postos de trabalho existentes.

Síntese do procedimento

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 19/05/2021, após estarem 
reunidas as condições necessárias à boa instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da 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), da Administração Regional de Saúde 
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do Centro (ARS Centro), da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. 
Baeta Neves (ISA/CEABN).

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:

� Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução:

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos 
pelo proponente sob a forma de EIA consolidado. 

 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava 
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme 
a 17/11/2021.

 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares.

� Abertura de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 24/11/2021 a 06/01/2022.

� Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação:

 Câmara Municipal de Mangualde;

 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

� Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 21/01/2022, onde estiveram 
presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.

� Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, e os 
resultados da participação pública.

� Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto.

� Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

� Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

� Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão.

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
4

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi solicitada a emissão 
de pronúncia à Câmara Municipal de Mangualde, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Foram recebidas as exposições 
que a seguir se sintetizam.

A ANEPC enunciou um conjunto de recomendações a cumprir, designadamente a elaboração de um plano 
de emergência, o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural a 
necessidade de acautelar o correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como 
garantir a adoção de medidas preventivas de situações hidrológicas extremas, a vigilância dos taludes e 
assegurar as condições de acessibilidade e segurança.

O Município de Mangualde analisou 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).

Os pareceres cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e ponderados tendo as 
medidas e recomendações propostas sido genericamente integradas nas condições a cumprir para a 
execução do projeto. 

No que se refere ao reconhecimento de interesse municipal requerido pelo município de Mangualde 
considera-se que o mesmo não será necessário atendendo a que o n.º 6 do artigo 25.º do Regulamento 
do PDM de Mangualde, 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.

No que se refere à pronúncia da DGEG e da EDM salienta-se o seguinte:

 Na área de stock de produto existiu uma concessão mineira denominada Tojal, a qual 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 a área no previsto no Decreto-Lei n.º 198-A/2001, de 6 de julho 
não foi concessionada a área à EDM para trabalhos de remediação, pelo que não se considera 
necessária a pronúncia da referida 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.

Salienta-se ainda que a DGEG, enquanto entidade licenciadora do projeto em causa, integrou a Comissão 
de Avaliação nomeada no âmbito do presente procedimento.
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Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de consulta pública de 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, 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.  

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes

No que se refere à compatibilidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) importa 
evidenciar o seguinte:

 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. 

 Da análise efetuada considera-se que o projeto de ampliação da Mina Vila Seca é compatível, em 
termos de uso, com o Plano Diretor Municipal de Mangualde, atendendo a que o n.º 6 do artigo 25.º 
do respetivo Regulamento 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.

 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 Câmara Municipal de Mangualde, para pavilhão, devendo esta ser atualizada, 
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caso não corresponda ao edificado existente. 

 Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), o projeto de ampliação abrange áreas das 
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. 

Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, 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, 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. 
Considera-se, assim, que o projeto compatível com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional.

O projeto está sujeito a Comunicação Prévia, junto da CCDRC. No entanto, face ao disposto nos números 
7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável no âmbito do presente procedimento de AIA 
corresponderá à aceitação da referida Comunicação Prévia. 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

A exploração de recursos geológicos neste local tem um longo historial. A concessão mineira data de 
1998, mas a área já estava a ser alvo de exploração, uma vez que a mesma integrou as antigas Concessões 
n.º 1186 - Outeiro n.º 3 e 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 pela Comissão de Avaliação que a recuperação da área já 
explorada está em curso.  

O plano de lavra apresentado já se encontra adaptado ao Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, na sua 
versão atual.

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como à natureza dos 
aspetos ambientais associados, foram avaliados os seguintes fatores: 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 
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 ao nível dos diversos fatores ambientais, concluiu-se que, na sua maioria, os impactes 
negativos previstos são genericamente pouco significativos e minimizáveis, destacando-se as seguintes 
situações:
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 Na geologia/geomorfologia salienta-se a alteração do relevo, própria da atividade extrativa a céu 
aberto, contraposto ao aproveitamento dos recursos, que constitui um impacto positivo.

 Relativamente ao ambiente sonoro, e no que respeita ao cumprimento do Critério de 
Incomodidade, verifica-se 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 
deve ser apresentado um projeto de barreira acústica natural a implementar para minimização do 
ruído emitido pela unidade de britagem e crivagem.

 Relativamente às vibrações, há a destacar que, 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.

 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. Apesar 
de se prever a emissão de 15,08 t/ano de poeiras, de acordo com os resultados dos modelos de 
dispersão, é expectável que venham a ser cumpridos os valores limite de PM10 estabelecidos pela 
legislação em vigor nos recetores sensíveis mais próximos. Tal deverá ser aferido através do 
programa de monitorização proposto.

 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. Este será impacte muito significativo, comprometendo em cerca de 120º, a integridade do 
campo visual a partir da posição do referido valor patrimonial arqueológico (miradouro). Foram 
propostas medidas de minimização para reduzir a visibilidade a partir do referido ponto. Contudo, 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 se 
encontrar confinada em toda a sua envolvente, por área florestal, que se constitui como barreira 
visual; a exploração realizar-se parcialmente em profundidade face ao nível do terreno natural; a 
morfologia da área ser relativamente ondulada e não se registarem 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:

 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;

 Ao aproveitamento integral dos recursos geológicos existentes;

 À manutenção de emprego direto, uma vez que a ampliação permitirá a manutenção os 4 postos 
de trabalhado atuais por um período de 26 anos. O funcionamento da mina promove a criação de 
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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.

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.

Dos pareceres emitidos por entidades externas à Comissão de Avaliação resultou um conjunto de 
condições que foram integradas na presente decisão. 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial salienta-se a compatibilidade do projeto, em 
termos de uso do solo, com o Plano Diretor Municipal de Mangualde.

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional o projeto é igualmente compatível com esta servidão, 
constituindo a pronúncia favorável da CCDRC, no âmbito do presente procedimento de AIA, à aceitação 
da Comunicação Prévia, conforme disposto no n.º 7 e no n.º 9 do artigo 24.º do respetivo regime jurídico. 

De salientar que, 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.

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condições identificadas no âmbito da avaliação 
desenvolvida pode contribuir para a minimização dos principais impactes negativos perspetivados. 
Admite-se ainda que os impactes residuais (que subsistirão após implementação das referidas condições) 
não serão de molde a inviabilizar o projeto.

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
acima referidos podem ser, na sua generalidade, passíveis de minimização, emite-se decisão favorável, 
condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.

Elementos a apresentar

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, previamente à aprovação do Plano de 
Lavra:

1. 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 às que seriam consideradas 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 unidade de britagem e em resultado dos valores 
obtidos para critério de incomodidade.

2. Solução para substituição do sistema de tratamento dos esgotos domésticos existente (fossa estanque 
complementada com órgão de infiltração) acompanhada do respetivo programa de manutenção.

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, até 6 meses após a aprovação do Plano de 
Lavra:

3. Proposta de plantações em locais estratégicos no interior da propriedade que minimizem os impactes 
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visuais a partir do Castro do Bom Sucesso. O sistema de vistas deve ser considerado e objeto de estudo 
para a definição dos referidos locais. 

4. Proposta do reforço de cortinas arbóreas na extensão da estrada que ladeia a mina a norte e a 
nascente, acompanhada do respetivo calendário de implementação. Esta cortina deve ser 
compatibilizada com o projeto a apresentar para barreira acústica natural prevista no Elemento n.º 1. 

5. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, para avaliação e aprovação de acordo com 
as seguintes orientações:

i. Elaborado, preferencialmente, por especialistas ou entidades reconhecidos na área do 
combate às espécies exóticas invasoras. Os autores do plano devem estar devidamente 
reconhecidos no documento a apresentar.

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.

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:

a) Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas 
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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.

b) 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.

c) 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.

d) 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. 

e) Deve 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.

f) 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.

g) O corte de espécies invasoras deve ser realizado em época em que os exemplares não 
apresentem sementes.

h) Os restos vegetais de espécies invasoras devem ser corretamente eliminados, não 
podendo nunca ser deixados em área naturais.

x. Deve incluir um programa de monitorização. No terceiro ano, e posteriormente de 3 em 3 
anos, deve ser apresentado um relatório do trabalho devidamente documentado e com registo 
fotográfico evidenciando os objetivos alcançados.

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação, durante a fase de exploração:

5. Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 
(PARP) incluído no Programa de Trabalhos trienal.

Medidas de minimização/potenciação/compensação

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da exploração, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
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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.

FASE DE EXPLORAÇÃO

1. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores, com enfoque nas 
medidas de minimização preconizadas na presente decisão e boas práticas a adotar.

2. Garantir a execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), na sua versão de 
outubro de 2021, acautelando 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. É contemplada a plantação de diversos exemplares arbóreos e a sementeira de misturas de 
herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área objeto de licenciamento, em conformidade com 
o definido nos Planos de Ordenamento em vigor para a região, nomeadamente, o Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro-Litoral, sugerindo-se as seguintes espécies: 

 Cistaceae (Cistus psilosepalus, Cistus salviifoliu);

 Ericaceae (Calluna vulgaris  Erica umbellata e Arbutus unedo);

 Fabaceae (Genista triacanthus);

 Fagaceae (Castanea sativa Fagaceae Quercus pyrenaica Fagaceae Quercus róbur);

 Pinaceae (Pinus pinaster);

 Salicaceae (Salix atrocinerea).

iii. É aproveitada a regeneração natural de espécies autóctones, sempre que possível;

iv. A recuperação paisagística se inicia de imediato nas 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. Assim, a recuperação paisagística deve concomitante com o avanço da lavra.

v. São efetuadas ações de manutenção das áreas em recuperação, incluindo o adensamento de 
mantas de vegetação ou a substituição de perdas.

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 deve 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 deve ser colocada a uma distância de 20 cm do solo e não poderá ser 
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colocado arame farpado.

6. Aquando da desmatação e antes do avanço de operações de decapagem e escavação:

i. Garantir que a equipa de acompanhamento arqueológico é avisada do início dos trabalhos com 
uma antecedência mínima de 8 dias.

ii. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática 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 podem determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). 

iii. Integrar numa Planta de Condicionantes as ocorrências patrimoniais identificadas e disponibilizar 
a mesma ao responsável pela mina e aos trabalhadores. 

iv. Sinalizar e vedar permanentemente 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 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.

7. 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). 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.

8. 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.

9. 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. 

10. 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.

11. Se a afetação de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
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inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 
vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.

12. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a 
planta de condicionantes deverá ser atualizada.

13. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural.

14. 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.

15. Confinar as ações ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção para que estas não 
extravasem e afetem zonas limítrofes.

16. Balizar os limites da área a intervencionar com espaço de proteção suficiente e abrangendo todo o 
perímetro da área. O balizamento deve ser mantido até ao final da exploração, incluindo as operações 
de desmonte de pargas e subsequentes arranjos paisagísticos.

17. Todos os exemplares arbóreos do género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas, 
devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem deve ser realizada, no 
mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa ou, no 
mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. Sempre que se verifique a necessidade de intervencionar novos locais e proceder à decapagem dos 
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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. 

24. 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; 

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:

a)  Estas deverão ter até 2m de altura com o topo relativamente côncavo;

b)  Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando 
que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas;

c) 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;

d) Deverão ser protegidas de quaisquer ações de compactação por máquinas e ou 
equipamentos.

25. 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 
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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;

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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. Colocar um tubo-guia de PEAD no furo afeto à mina, para efetuar medições de profundidade dos 
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níveis freáticos em segurança.

33. Cumprir os caudais e volumes de extração autorizados para o furo existente na mina, vertidos no 
respetivo TURH (Autorização de utilização com o nº A020010.2020.RH4A).

34. 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.

35. Assegurar o funcionamento eficiente das bacias de decantação existentes ou a construir.

36. Aumentar a capacidade de armazenamento e do tempo de retenção da bacia de decantação mais 
próxima da estrada municipal 1465 (identificada como SUP2).

37. Aumentar a capacidade de armazenamento e do tempo de retenção da bacia de decantação 
imediatamente a Este do stock de produto acabado.

38. Remover aa 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.

39. 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.

40. Assegurar o 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.

41. Garantir que as viaturas afetas à expedição utilizam um sistema de limpeza dos rodados.

42. Estabelecer áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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 
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equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante, 
garantindo:

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.

49. Garantir que as operações mais ruidosas apenas ocorrem em período diurno e nos dias úteis. 

50. 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.

51. 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.

52. Limitar e controlar a velocidade dos camiões em circulação nos acessos principais à exploração e no 
seu interior.

53. Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis, desligando os motores de equipamentos e/ou 
veículos quando estes se encontram parados ou em não utilização.

54. 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.

55. 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. 

56. Efetuar inspeção periódica das bacias de retenção sob os recipientes com óleos (novos ou usados), 
prevenindo assim eventuais transbordos inadvertidos.

57. 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.

58. 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.

59. 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 
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.

60. 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.

61. Colocar um contentor na zona dos anexos da mina, destinado à armazenagem temporária de solo ou 
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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.

62. Recorrer às empresas locais e regionais para suprimento das necessidades recorrentes da mina 
(equipamentos e materiais consumíveis, manutenção de infraestruturas).

63. Discriminar positivamente a população local, sempre que se verifique necessário aumentar eventuais 
postos de trabalho.

64. 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.

65. 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.

66. Assegurar que a iluminação que possa ser usada no exterior não é projetada de forma intrusiva sobre 
a envolvente. Nesse sentido, a mesma deve ser dirigida segundo a vertical e apenas sobre os locais 
que efetivamente a exigem.

FASE DE DESATIVAÇÃO

67. Implementar o Plano de Encerramento da mina, que vier a ser aprovado, atendendo, nomeadamente, 
à necessidade de:

i. Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na mina, garantindo que estes 
equipamentos serão reutilizados ou reciclados ou, na sua impossibilidade, enviados para destino 
final adequado.

ii. 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 
substâncias poluentes, sendo que todos os materiais que tenham estado em contacto com essas 
substâncias devem ser separados e encaminhados para aterro controlado.

iii. Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas 
garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final autorizado.

iv. 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 nos solos.

68. Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração são devidamente 
recuperadas de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística nos termos em que este 
vier a ser aprovado. 

69. 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 
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vegetação e para o estado de conservação da vedação e sinalização.

Programas de Monitorização

A estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização deve seguir o definido no Anexo V, da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro.

1. Programa de 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:

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 guia11 (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 

1 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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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. Programa de Monitorização da Qualidade da Água

Águas Subterrâneas

Objetivos

Monitorizar a qualidade das águas subterrâneas no furo vertical existente na mina

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:

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:

 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 
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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.

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.

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:

Fase de exploração e de desativação/desmantelamento.

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) 
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Fig. 1 - Ponto de amostragem depósito temporário de stock “QUASUP2”

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura V.1 p. V.6)

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. Programa de 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. 
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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. 

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.
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� 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. Programa de 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

 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.
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Fig. 2 - 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.

 Duração:

A monitorização nos recetores sensíveis indicados deve ser efetuada recorrendo a medições acústicas 
representativas das respetivas condições de funcionamento da fonte, as quais devem seguir os 
procedimentos descritos pela normalização em vigor. 

Deve ainda a primeira monitorização no ponto R2, após a construção da barreira acústica natural, ser 
realizada em contínuo, durante 24h, em dois dias distintos. Cumprindo-se os bons resultados acústicos, 
deve a medição em R2 ser realizada com a mesma metodologia dos restantes recetores sensíveis.

 Oportunidade:

As medições realizadas no período mais desfavorável (momentos de maior intensidade de atividades 
junto a recetores sensíveis).
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 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. 

5. Programa de 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
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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.

Fig. 3 - Localização dos pontos de monitorização

Fonte: adaptado EIA – Relatório Síntese (Figura III.25, p. III.66)

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 

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: 
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 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

No caso de incumprimento sistemático, deverá ser interrompida a atividade que o gera até se encontrar 
uma solução que o viabilize legalmente.

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
29

6. Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos (Flora)

O programa 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 ser 
instalados em áreas intervencionadas e sujeitas a recuperação paisagística. Em cada um destes quadrados 
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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.

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:
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Fig. 4 - 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 

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).
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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. 

Entidade de verificação 
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos 
quatro anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 
respetivo projeto.

Assinatura

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

(Nuno Lacasta)
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