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1. INTRODUÇÃO 

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

da “Mina da Faleca", 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 no n.º 18 do Anexo I do diploma mencionado, respeitante a “Pedreiras e minas a 

céu aberto numa área superior a 25 ha ou extração de turfa numa área superior a 150 ha”. A Empresa, 
SIFUCEL - Sílicas, 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 “Mina da 
Faleca” (Processo PL20210325000587). 

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 de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDR LVT), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG) 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 Cristina Sobrinho 

 APA (recursos hídricos) - Eng. António Dias da Silva 

 DGPC (património cultural) – Dr.ª Alexandra Estorninho 

 LNEG (geologia) – Doutor Ricardo Ressurreição 

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

socioeconomia) – Eng. Rui Mourato 

 DGEG – Eng.ª Maria José Sobreiro/ Eng.ª Débora Pinheiro 

 ARS LVT – Eng.ª Lígia Ribeiro 

 ISA/CEABN (paisagem) – Arqt. Pais. João Jorge 

 APA (alterações climáticas) – Eng.ª Patrícia Gama 

 APA (ambiente sonoro) – Eng. Fernando Pereira 

 APA (resíduos) – Eng. Jorge Santos Garcia / Eng.ª Mónica Cabaça 

O EIA objeto da presente análise, datado de outubro 2020, é da responsabilidade da empresa Gold Fluvium 

– Consultores em Engenharia, Lda., tendo sido elaborado entre julho de 2020 e fevereiro de 2021.  

É composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico  

 Relatório Síntese 

 Peças Desenhadas 

Por solicitação da autoridade de AIA, suportada pela apreciação da CA, foi apresentada foi apresentada uma 

versão consolidada do EIA, datada de outubro de 2021. 

 Elementos Complementares submetidos a 3 de janeiro de 2022. 
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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 14 de abril 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 26 de maio de 2021, 

necessária a solicitação de elementos adicionais. 

 Submissão de Aditamento ao EIA recebido a 28 de outubro de 2021. Após análise da documentação 

remetida pela CA foi declarada a Conformidade do EIA, a 22 de novembro de 2021. 

 Solicitação de elementos complementares relativos ao projeto, alterações climáticas, recursos 

hídricos, ordenamento do território, resíduos e solos contaminados e paisagem, submetidos pelo 

proponente a 3 de janeiro de 2022. 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto realizada no dia 19 de janeiro de 2022, 

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

equipa que elaborou o EIA.  

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 29 de novembro 

2021 a 11 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 dos 

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 

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 

Atribuição de direitos de prospeção e pesquisa 

A empresa requereu em 2010 a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de 

caulino e quartzo, numa área “Faleca”, localizada no concelho de Rio Maior1.  

Em 27 de novembro de 2014 foi celebrado o contrato de prospeção e pesquisa MN/PP/016/14 numa área 

de 1,645 km2.  

No âmbito da pesquisa realizada foram avaliados os taludes resultantes da exploração ilegal de areias e 

foram abertas 3 sanjas mecânicas nos locais assinalados na figura seguinte. Posteriormente, foi efetuada a 

recuperação da área com o recobrimento das sanjas. 

 

                                                 
1 Aviso n.º 5128/2011 publicado no Diário da República n.º 36, 2.ª série, de 21 de Fevereiro de 2011. 
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Figura 1: Localização das sanjas de Prospeção e Pesquisa. 
Fonte: Relatório Final de Prospeção, p. 3 

Figura 2: Sanja e pilha de material e Figura n.º 3 – Recuperação da área. 
Fonte: Relatório Final de Pesquisa (figura 2, p. 4 e figura 3, p. 6) 
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De acordo com o Relatório de Pesquisa “as três sanjas intersetam areias quartzosas húmidas, com raros 

óxidos dispersos, de um modo geral de dimensão média a fina e calibragem média”.  

Os ensaios laboratoriais efetuados permitiram caracterizar os depósitos minerais representando as areias 

comuns para construção cerca de 65% das reservas, o caulino 15% e areia siliciosa/quartzítica 20% e estimar 

as reservas existentes, apresentadas na tabela seguinte. 

Os materiais a explorar serão passíveis de aplicação na indústria do vidro e cerâmica, na construção civil e 

betões projetados, para rebocos, na fundição, para cimentos cola, fabrico de tintas e farinhas de sílica.  

Atribuição de direitos de exploração 

A 8 de outubro de 2019 foi celebrado o contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de 

caulino e quartzo C-157, denominado “Faleca”, com a empresa SIFUCEL — Sílicas, S. A. A empresa insere-

se no grupo PARAPEDRA, atualmente detentor dos direitos de exploração das concessões C-103 “Via-Vai”, 
sita em Rio Maior e nas imediações da mina da Faleca, C-3 “Mosteiros” e C-114 “Castelo Ventoso”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Cláusula contratual referente às obrigações da sociedade, ficou definido que o novo Plano de Lavra da 

concessão seria entregue junto do respetivo Estudo de Impacte Ambiental, num prazo máximo de 24 meses, 

após assinatura do contrato. Este foi submetido para avaliação de impacte ambiental a 25 de março de 

2021, tendo o procedimento de AIA sido iniciado a 14 de abril.  

Figura 3: Concessão C- 157, denominada “Faleca”. Fonte: DGEG 

Fonte: Relatório Final de Pesquisa, p. 9 

Quadro 1: Reservas estimadas em resultado da pesquisa efetuada. 
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Salienta-se ainda o facto da área de concessão ter sido anteriormente alvo de exploração ilegal de areias 

em cerca de 8,8 ha, conforme se pode verificar na fotografia abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se na freguesia e concelho de Rio Maior, do distrito de Santarém.  

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto consiste na exploração de areias comuns, quartzíticas e cauliníticas destinadas à indústria vidreira, 

cerâmica e outras e será desenvolvido na Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e 

quartzo C-157, denominado “Faleca”, com uma área de 72.5968 ha.  

Prevê-se que a exploração dessa área seja realizada de forma faseada, em dois Blocos: Bloco 1, com uma 

área 45.5421 ha e o Bloco 2 de 27.0547, correspondendo o plano de lavra apresentado e, em avaliação, à 

exploração do Bloco 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Visita à mina da Faleca - 19 de janeiro 2022. Autor João Jorge 
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A área total de 45,5421 ha do Bloco 1 engloba a área de exploração de 37,3475 ha, zonas de defesa, com 

7,9873 ha e instalações sociais (anexos mineiros), com 0,2073 ha. 

As reservas exploráveis estimam-se em 45.821,215 de areia, 10.574,126 de areia caulínica e 14.098,835 t 

de areia siliciosa quartzítica. Prevê-se uma produção total anual de 500.000 t e um período de vida útil de 

20 anos.  

Estima-se o volume de terras de cobertura resultantes da decapagem em cerca de 37.348m3 e os resíduos 

de extração em 729.322m3. 

A lavra será desenvolvida a céu aberto, por meios mecânicos (com recurso a giratória e pá carregadora), 

iniciando-se com a desmatagem e remoção do nível alterado de cobertura. Os solos resultantes desta ação 

serão armazenados em pargas para utilização na recuperação paisagística. A exploração será feita em 

bancadas e compreende as fases “intermédia” e “final”. 

Fase intermédia 

Numa área de 195.225 m2 o que corresponde a cerca de 52% da área de exploração do Bloco 1. Inicia-se na 

zona mais baixa (Este) e segue no sentido Oeste, em flanco de encosta, com a criação de 3 bancadas 

contínuas entre as cotas 50m e 65,50m. As pargas e os resíduos de exploração serão depositados nas 

“traseiras da exploração”. 

Fase final 

Figura 5: Blocos 1 e 2. Fonte: EIA - RNT, Desenho 001 
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A lavra, em flanco de encosta, continuará a ser feita em direção a oeste com a criação de mais duas bancadas 

até à cota 80. 

No decorrer da exploração, caso se verifique a existência de material de qualidade em profundidade, 

poderão vir a ser realizadas diligências necessárias para se efetuar exploração com recurso a dragagem. 

A areia quartzítica e caulínica preveniente do desmonte será carregada em dumpers que a transportarão 

para a unidade industrial da empresa, localizada a cerca de 5 km, na Zona industrial de Rio Maior, para 

tratamento e beneficiação. 

O rejeitado resultante do processo de tratamento (crivagem, lavagem e classificação) será devolvido à mina 

para utilização na recuperação da corta. 

De acordo com a informação constante do EIA, os materiais que serão utilizados nas operações de 

recuperação ambiental serão unicamente provenientes da atividade da Mina da Faleca. 

Prevê-se que a exploração gere um tráfego diário de 8 camiões dia que passarão a 12 quando a mina estiver 

a produzir na sua máxima capacidade. 

Atendendo a que as areias provenientes da Mina são beneficiadas nessa instalação procede-se a uma breve 

descrição desses processos, que se desenvolvem em 4 fases: 

1. Tratamento dos caulinos 

Após a crivagem os materiais procedentes da mina são misturados com a polpa (água e areia), 

provenientes da extração, por dragagem, dos materiais da mina de Via Vai. 

Separação inicial e tratamento de caulinos.  

A polpa é encaminhada para um equipamento onde é feita a separação do material mais grosseiro, 

seguindo depois para um hidrociclone, sendo o suprafino enviado para a fábrica e a polpa para um 

sem-fim que alimenta um crivo. Nesse crivo é feita uma primeira separação, o supra crivo é enviado 

para uma tela transportadora e depositado na pilha de material. A polpa que se encontra mais 

apurada é encaminhada para a tremonha, por pipeline. Este hidrociclone retira a maior parte da 

água que retorna para a lagoa de extração sendo a areia encaminhada para um escorredor e 

posteriormente para uma tremonha. Essa tremonha alimenta um conjunto de hidrociclones que 

retiram a água remanescente na areia. Esta segue para um separador hidráulico de onde é 

encaminhada para uma bateria de espirais, o que permite retirar os minerais mais densos que ainda 

possam estar presentes na composição da areia. Os produtos resultantes deste processo são 5 tipos 

de areias húmidas (S30/40, S55/60, S40/45, S90/100 e S50).  

A água resultante deste processo é encaminhada para um tanque de decantação, que irá alimentar 

um filtro prensa. Este tem como função separar o caulino da água. A água retirada é reencaminhada 

para um tanque de água limpa que vai alimentar o circuito fechado das águas de lavagem das areias 

que se encontra instalado na unidade industrial. 

O caulino retido no fundo do decantador tem uma densidade de 200 a 300 g/l de água, sendo 

bombeado e armazenado numa cuba de homogeneização com capacidade máxima de 500 m3, (ou 

seja, cerca de 200 toneladas de caulino). Em seguida, um conjunto de bombas procede ao 

enchimento dos filtros e à sua prensagem a 15 bares. Esta operação final tem por objetivo reduzir 

a humidade do produto para cerca de 27%. O caulino sai das prensas em “galettes” e é armazenado 
para venda, sob a designação de calcário húmido. 

Alguns mercados utilizam caulino seco, ou seja com um grau de humidade inferior a 13%, sendo 

necessário levar o caulino húmido para um secador. Este passa primeiro por um amassador que o 

molda em cilindros de 11 mm de diâmetro seguindo depois para o secador propriamente dito. O 

produto final (caulino seco) é conduzido por telas transportadoras dentro de compartimentos 

próprios. Em seguida é vendido a granel ou acondicionado em big bags. 
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2. Produção de areia seca e areia moída 

 Consiste na secagem de areias húmidas, produzidas no processo anterior, com recurso a secador a 

gás natural e moagem a seco em vários moinhos para reduzir a granulometria. As areias/farinhas 

são classificadas por calibre em separadores e ensiladas. Obtêm-se, deste modo, 4 produtos 

diferentes (SS70, SS40, SS100 e SS160). 

3. Micronização e purificação de sílicas  

Na linha de micronização são realizadas operações de moagem em moinho de bolas e de 

hidrociclonagem para reduzir a granulometria das areias abaixo dos 20 µm. Na linha de purificação 

é realizada a separação dos materiais de diferentes calibres pelo processo de flutuação, em que são 

usados dois tipos de reagentes: resina e soda cáustica. Obtêm-se assim três produtos finais: SS20, 

SS15 e SS10. 

4. Produção de cristobalite (em fase de ensaios) 

O material proveniente das linhas de produção existentes é conduzido para o secador, para retirar 

a humidade, seguindo depois para o forno, onde se efetua a cozedura da sílica. Esta, através da 

calcinação a temperaturas próximas dos 1.450ºC, e do subsequente arrefecimento brusco, 

transforma-se em cristobalite. Parte da mesma é armazenada em silos que alimentam dois 

moinhos, sendo posteriormente ensacada. O restante material é expedido diretamente em camiões 

cisterna. 

Anexos Mineiros 

Na mina da Faleca estão apenas previstas instalações de apoio. Nessa área de 2.073 m2, dos quais 500 m2 

serão impermeabilizados, serão instalados vários contentores destinados ao escritório, refeitório, 

balneários e oficina para pequenas operações de manutenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abastecimento de água será efetuado através de furo de captação a criar. Para as águas residuais será 

instalada uma fossa séptica com uma capacidade de 30.000 l, sendo os efluentes recolhidos por empresa 

autorizada / serviços municipalizados.  

Figura 6: Instalações de Apoio. Fonte: EIA – Relatório Síntese, figura 27. p. 51) 
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Nesse espaço será ainda colocado o depósito superficial de combustível (gasóleo), com uma capacidade de 

8.000 l, dotado de bacia de retenção com 4 m3 de capacidade. A envolvente será impermeabilizada e dotada 

de separador de hidrocarbonetos.  

Será ainda instalado um posto de transformação para fornecimento de eletricidade. Prevê-se ainda a 

existência de uma zona de parqueamento. 

As manutenções de máquinas e equipamentos de maior expressão (incluindo substituições de óleo) serão 

realizadas nas oficinas da empresa Parapedra (do mesmo grupo económico), sitas no Casal da Fisga, a cerca 

de 12 km. As máquinas serão transportadas em plataformas de transporte. 

O trabalho na mina será efetuado nos dias úteis, durante 8h, prevendo-se a criação de 7 postos de trabalho. 

Recuperação Paisagística 

A recuperação iniciar-se-á nas zonas a oeste, que foram alvo de exploração ilegal, estando previsto o seu 

saneamento, a redefinição das inclinações das bancadas, suavizando-as e recuperando-as, para poderem 

ser integradas na futura área na exploração. 

A recuperação paisagística será efetuada apenas quando terminar a exploração de uma bancada. 

As bancadas resultantes da exploração terão os seus taludes suavizados, minimizando a erosão e o perigo 

de queda de animais e pessoas. Esta modelação será feita com recurso aos resíduos de extração. Após a 

modelação do terreno, o solo será coberto com 0,10 metros de espessura com as terras provenientes da 

decapagem e guardadas em pargas. 

Após a remoção dos resíduos de extração das áreas de deposição temporária, irá proceder-se à mobilização 

do solo em cerca de 0,50 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder ao espalhamento 

da terra viva numa camada uniforme de 0,10 m. Esta deve ser realizada preferencialmente, antes do 

Outono, para que a sua aderência se faça nas melhores condições. Concluídas as operações de preparação 

do terreno, proceder-se-á de imediato às plantações e sementeiras, que serão feitas de forma faseada. 

Fase 0 

Propõe-se, adicionalmente a manutenção da zona limítrofe da área de exploração e das árvores já 

existentes, a intensificação, a noroeste, com a plantação de elementos arbóreos na proximidade do acesso 

à exploração e na envolvente dos anexos mineiros. Nas restantes zonas de defesa, sempre que necessário 

propõe-se a plantação de Quercus suber (Sobreiro) e, pontualmente, na proximidade da linha de água, 

freixos (Fraxinus angustifolia) e choupos (Populus alba). 

Fase 1  

Esta fase compreende uma área de 53.537 m2 e desenvolve-se entre o piso 1 e o piso 3 e engloba a 

recuperação dos pisos após a lavra, através da modelação geral e dos trabalhos de plantação e sementeira 

(arbustiva-herbácea) dos mesmos.  

Fase 2  

Nesta fase serão recuperados o piso 4/5 e o último piso (cota 50) numa área de 319.785 m2 e a área ocupada 

pelos Anexos Mineiros. Prevê-se a manutenção dos acessos, pelo que apenas se propõe a recuperação das 

áreas marginais, numa largura de aproximadamente 10 m para cada lado.  

Em ambas as fases propõe-se a aplicação de uma sementeira herbácea e arbustiva e ainda a plantação de 

um povoamento misto constituído por Quercus suber (sobreiro), Olea europea var. sylvestris (zambujeiro), 

Quercus faginea (carvalho português) e Pinus pinaster (pinheiro bravo). Pontualmente, na zona de defesa, 

na proximidade com a linha de água, propõe-se a plantação de alguns freixos (Fraxinus angustifolia) e 

choupos (Populus alba). 

As operações de manutenção e conservação serão realizadas durante 3 anos e incluirão a fertilização, a 

rega, o corte ou ceifa de vegetação herbácea, para minimizar o risco de incêndio e a ressementeira, quando 
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as zonas anteriormente semeadas se encontrarem danificadas e/ou apresentarem zonas descobertas e a 

retancha, sempre que os exemplares plantados se encontrarem danificados, ou com problemas 

fitossanitários e deva ser efetuada a sua substituição. 

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.  

No que se refere à Alternativa de não execução do projeto, o EIA prevê a permanência do atual uso do solo, 

marcada por uma dominância do eucalipto e um progressivo repovoamento vegetal espontâneo, 

acompanhado de processo pedogenético. 

Concretizando-se revisão do PDM e esta área venha a ser definida como área de exploração de recursos 

geológicos, o mais provável seria a atribuição dos direitos de exploração destes recursos e o surgimento 

de uma pretensão de exploração similar à proposta no presente estudo. 

O EIA salienta ainda a relevância do projeto ao nível do contexto local e de distrito, e ao nível nacional 

através da contribuição das exportações deste tipo de matéria-prima, pelo que na ausência do projeto se 

perderia essa mais-valia. 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 

natureza dos aspetos ambientais associados, destacaram-se as seguintes vertentes de avaliação: geologia, 

recursos hídricos, socioeconomia, qualidade do ar, ambiente sonoro e ordenamento do território. 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 19 de janeiro de 2022 contribuiu 

também para a análise efetuada. 

5.1. PLANO DE LAVRA / PROJETO 

A concessão C-157 denominada Faleca, sita em Rio Maior, foi atribuída à empresa SIFUCEL – Sílicas S.A. em 

8 de outubro de 2019.  

O contrato de exploração da concessão “Faleca” adveio de um contrato de prospeção e pesquisa da 
empresa para área, tendo-se verificado com o estudo de viabilidade a existência de reservas 

economicamente viáveis na área. 

Previamente à submissão do projeto a AIA foi efetuada pela entidade licenciadora uma análise preliminar 

do projeto, 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. Nesta revisão, 

considerou-se, no entanto, necessária a complementação dos elementos com a apresentação da 

demarcação da vedação a implementar, na peça desenhada complementar ao Plano de Segurança e Saúde, 

condicionante que foi posteriormente suprida pela empresa, na apresentação dos Elementos 

Complementares. 

Parte da área do projeto e suas imediações, anteriormente à atribuição da concessão, foram exploradas 

irregularmente por uma outra empresa, que abandonou a área intervencionada sem a sua recuperação 

ambiental e paisagística, o que criou um grande impacte não só visual, mas também na estabilidade da 

estrada municipal adjacente. Aquando da atribuição da concessão, parte dessa área foi incorporada 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

13 
 

assumindo a empresa o compromisso da sua regularização e recuperação, estando esta prevista na fase 

inicial do projeto de Recuperação Ambiental e Paisagístico da mina. A restante área, explorada de forma 

irregular e que não foi integrada na concessão foi recuperada recentemente numa iniciativa conjunta entre 

a Infraestruturas de Portugal, I.P., Câmara Municipal de Rio Maior e a empresa SIFUCEL, que colaborou com 

a cedência de recursos humanos e equipamentos.  

Na definição das áreas de exploração foi dado cumprimento ao conteúdo 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, e que não havendo legislação específica para os depósitos minerais no que 

nesta matéria diz respeito, considera-se de aplicar às explorações a céu aberto. As zonas de defesa deverão 

ser salvaguardadas em todas as fases do projeto. 

O projeto em causa prevê a exploração de depósitos minerais de caulino e areias siliciosas importando 

referir que dar-se-á o aproveitamento integral dos recursos geológicos existente no local, estimando-se a 

existência de cerca de 9 845 842 t de material tal qual, compostos por 15% caulino, 20% areias siliciosas e 

65% areias comuns, o que com uma produção anual média de 500 000 t dará uma vida útil ao projeto de 

20 anos. 

Os produtos obtidos pela transformação do material explorado da concessão visam ser integrados em 

diversas indústrias tais como a indústria do vidro, cerâmica, tintas, farinha de sílica, construção civil e 

fundição. O material extraído será processado na Unidade Industrial da concessão C-103 “Via-Vai”, dada a 
proximidade entre ambas as concessões. Esta Unidade Industrial encontra-se devidamente licenciada, 

encontrando-se em curso a sua ampliação recente com a introdução de uma nova linha de inovação 

tecnológica para produção de cristobalite, por forma a valorizar o recurso com a criação de novos produtos 

para uma maior valorização do recurso e inserção da empresa em outros mercados a nível internacional. 

A exploração será efetuada por meios mecânicos, acima do nível freático, e com o emprego das melhores 

técnicas disponíveis (MTD), sendo acompanhada pela DGEG, enquanto autoridade com competências neste 

domínio, ao longo do seu período de vida. A nível de equipamentos, estes serão substituídos à medida que 

atingem o tempo de vida útil, por forma a que tenham na sua base as MTD para redução das emissões de 

poluentes e ruído.  

A nível de Recuperação Ambiental e Paisagística está previsto um projeto faseado e com progresso 

integrado com a lavra. O projeto visa reintegrar a área na paisagem circundante, iniciando-se com a 

remodelação e recuperação da área já explorada de forma irregular por terceiros. No caderno de encargos 

formulado para o projeto de recuperação prevê-se um orçamento de 165 585,70 €. 

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

vigente cabendo os trabalhos de serviços de segurança, saúde e higiene no trabalho a uma empresa 

subcontratada. 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 ACT, por forma 

a garantir que serão aplicadas as melhores práticas possíveis no âmbito da segurança e saúde. 

A mina estará em atividade diariamente e para as atividades de exploração serão alocados 6 trabalhadores 

e um responsável pela manutenção, permitindo a criação de novos postos de trabalho.  

Em suma, prevê-se que o projeto contribua para a criação de postos de trabalho, valorização do recurso 

existente, estímulo da economia local e aumento da competitividade no setor a nível internacional, pela 

alimentação da nova linha de cristobalite instalada na Unidade Industrial. 

 

5.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Situação de referência 

O fator alterações climáticas inclui as vertentes de mitigação das alterações climáticas e de adaptação às 

alterações climáticas em que os principais e mais recentes instrumentos de referência estratégica 
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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; 

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. 

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 

as 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 neste fator é de referir que o projeto em avaliação irá contribuir para o aumento 

das emissões de GEE na fase de construção (22,36 tCO2eq) associadas ao consumo de gasóleo no transporte 

de materiais variados desde a Mina da Faleca até à Unidade Industrial da Mina da Via Vai. 

Na fase de exploração as emissões de GEE estão relacionadas com a utilização de combustíveis de origem 

fóssil em veículos, máquinas e equipamentos e também ao aumento do tráfego associado ao transporte de 

mercadorias da mina até à unidade industrial e em sentido contrário. As emissões totais anuais num cenário 

de exploração mais intensa (em condições máximas de operação, mais extração, mais transporte e mais 

produção) e num cenário de exploração com atividade mais reduzida, nas condições mínimas de operação, 

correspondem a 7126 tCO2eq e 2000 tCO2eq, respetivamente, sendo distribuídas pela utilização dos 

equipamentos de apoio à exploração da Mina e transportes de e para a Mina. A metodologia de cálculo das 

emissões de GEE teve por base o Inventário Nacional de Emissões 1990-2017 e os fatores de emissão e 

Poder Calorífico Inferior (PCI) que constam do Despacho nº 17313/2008, de 26 de junho de 2008. 

Relativamente aos gases fluorados, o proponente indica nos elementos complementares que as instalações 

de apoio ainda não foram instaladas e ainda não é certo que equipamentos vão ser selecionados. 

Acrescenta que "Devido às preocupações ambientais existentes atualmente por parte das empresas de 
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venda de ares condicionados, os gases mais utilizados nos equipamentos de ar condicionado, comerciais e 

residenciais, é o R32, que pertence a nova geração de gases ecológicos, não poluentes”. Nesta sequência é 
de aludir que a seleção de equipamentos que utilizem gases fluorados com menor potencial de 

aquecimento global, como o gás R32, vai contribuir para minimizar as emissões de GEE, o que se considera 

positivo. 

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

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

trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. A este respeito considera-se que algumas medidas 

apresentadas nos fatores Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Solos são medidas relevantes que 

contribuem para minimizar algumas dessas emissões, tais como: 

a. Assegurar procedimentos que otimizem o aproveitamento da água captada no furo existente na 

instalação, evitando desperdícios e minimizando as necessidades de extração e menor consumo de 

energia; 

b. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de acordo 

com as especificações dos respetivos fabricantes, de forma a manter as normais condições de 

funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas; 

c. Implementação plena do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), com espécies 

autóctones adequadas às condições climáticas locais e poucas exigentes em termos de manutenção 

futura, contemplando observação regular das condições de regeneração natural do solo e da 

vegetação, de modo a aplicar medidas adicionais de consolidação, se necessário. O proponente 

refere ainda que “Deve ser garantido que todas as disposições e objetivos do PARP sejam atingidos”. 
Esta medida vai contribuir para o reforço do sequestro de carbono. 

Considera-se relevante, como mencionado no EIA, a melhoria contínua dos procedimentos de gestão de 

resíduos industriais implementados na mina, 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. 

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 do projeto. 

No que se refere à vertente adaptação às Alterações Climáticas:  

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

projeto às mesmas, 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, Rio Maior, teve por base os 

dados das normais climatológicas da estação climatológica de Santarém para o período de 1981-2010 e 

também os dados observados em 2020 na estação meteorológica de Lisboa (estação mais próxima de Rio 

Maior). 

Para além da análise dos registos históricos o EIA recorreu aos dados do Portal do Clima, em 

http://portaldoclima.pt, 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 

http://portaldoclima.pt/
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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).  

De acordo com a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (AMMAC) de Rio Maior as 

principais alterações climáticas projetadas para 2100 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 subida do nível médio do mar e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação. Dada 

a localização do projeto os principais riscos para a zona em estudo estão relacionados com as ondas de calor 

mais frequentes, o aumento da frequência e intensidade de secas e à maior probabilidade de ocorrência de 

incêndios rurais.  

Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos foram definidas estratégias, que 

devidamente aplicadas e acauteladas, contribuem para minimizar estes riscos, tais como: 

a. A promoção da gestão eficiente da água. A este respeito, é referido no EIA que o tanque de 

decantação vai alimentar o circuito fechado das águas de lavagem das areias que se encontra 

instalado na fábrica, não existindo perdas de água na unidade de lavagem, uma vez que toda a 

operação funciona em circuito fechado; 

b. Restabelecimento das condições naturais de infiltração e de escoamento; 

c. A adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

De salientar que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes 

das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos 

de implementação de eventuais medidas de minimização de impactes, a ter em conta em função da 

tipologia do projeto. 

Conclusão 

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 nas fases de construção e de exploração associadas à 

utilização de combustíveis de origem fóssil em veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra e também 

ao aumento do tráfego associado ao transporte de mercadorias da mina até à unidade industrial e em 

sentido contrário. 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 o aumento das 

temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média anual, o EIA 

apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo e propôs medidas que devidamente 

aplicadas e acauteladas vão contribuir para a minimização dos riscos associados aos efeitos das alterações 

climáticas. 

Face ao exposto, considera-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. 
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5.3. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

A síntese da caracterização da geologia, geomorfologia e recursos minerais efetuada no âmbito deste 

parecer tem por base o relatório de EIA, a cartografia geológica publicada e respetiva notícia explicativa, 

informação do LNEG e documentação referida ao longo do parecer. 

Situação de Referência 

Geomorfologia  

O local em estudo situa-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, na sua margem esquerda, junto ao bordo 

sudeste do maciço calcário estremenho, mais concretamente do alinhamento da serra de Candeeiros. 

Encontra-se dentro da depressão de Rio Maior, uma unidade geomorfológica deprimida relativamente às 

áreas envolventes, de orientação geral NNW-SSE, resultante da atividade tectónica pliocénica e dos 

processos de incisão fluvial quaternária sobre o enchimento sedimentar cenozoico. A principal linha de água 

corresponde ao rio Maior. No que diz respeito à morfologia local, a área do projeto está localizada na 

margem direita do rio Maior e situa-se, grosso a modo, entre as cotas 90 m na parte ocidental e 50 m no 

setor oriental, próximo do rio Maior. A área divide-se em dois blocos cuja separação corresponde à ribeira 

da Jaleca, linha de água afluente do rio Maior. 

Tectónica e estratigrafia 

A área de estudo localiza-se na Bacia de Rio Maior, uma sub-bacia tectónica individualizada no domínio 

tectono-estratigráfico da Bacia do Baixo Tejo. A Bacia do Baixo Tejo corresponde a uma depressão tectónica 

de orientação geral NE-SW gerada como consequência dos esforços compressivos decorrentes da orogenia 

alpina no Paleogénico, deformação que se acentuou no Miocénico (e.g. Carvalho et al., 1985; Cunha, 1992; 

Barbosa, 1995; Pais et al., 2012). Neste setor, a Bacia do Baixo Tejo individualizou-se nas rochas mesozoicas 

da Bacia Lusitânica, bacia sedimentar cuja génese se associa aos processos tectónicos que promoveram a 

fracturação do supercontinente Pangeia e abertura do oceano Atlântico durante o Mesozoico. Estas rochas, 

mais antigas, constituem o maciço calcário estremenho e afloram nos bordos norte e nordeste da Bacia de 

Rio Maior. 

A Bacia de Rio Maior tem sido alvo de vários estudos geológicos de superfície e profundidade (Zbyszewski, 

1967; Carvalho e Pereira, 1973; Cabral, 1995, entre outros), principalmente devido à ocorrência de recursos 

minerais não metálicos com interesse económico. De acordo com estes estudos corresponde a uma 

depressão tectónica alongada segundo a direção NNW-SSE, com cerca de 7, km de comprimento e 3-4 km 

de largura. A bacia é controlada por falhas com a mesma direção. No seu bordo oriental esta bacia é 

delimitada pela falha do Cidral, estrutura inclinada para oeste, com movimentação normal, provocando o 

abatimento do bloco ocidental em cerca de 50 m. A deformação terá ocorrido durante o Pliocénico a 

Plistocénico inferior, proporcionando a deposição de uma espessura de sedimentos superior a 200 m, 

penecontemporânea e/ou imediatamente posterior à atividade tectónica. O bordo ocidental corresponde 

a uma falha provável, a falha de Freiria. A bacia é assimétrica, tendo o seu depocentro a leste, próximo da 

falha do Cidral e alinhado com esta, sugerindo que esta corresponde à principal estrutura de controlo da 

depressão tectónica. A área de estudo situa-se principalmente na Folha 26-D Caldas da Rainha da Carta 

Geológica de Portugal, na escala 1/50 000, intersectando uma pequena área da Folha 30-B Bombarral, na 

sua extremidade sul. Segundo a cartografia geológica, ocorrem sedimentos neogénicos e quaternários, 

nomeadamente: 

 “Complexo de Vale de Óbidos (Rio Maior)”, composto por arenitos, argilas e calcretos (Miocénico) 
 “Complexo Astiano de Nadadouro e Águas Santas” e “Camadas vilafranquianas com lignitos e 

diatomitos de Óbidos, de Rio Maior, etc.”, correspondentes a arenitos, lignitos, diatomitos e 
conglomerados (Plio-Plistocénico).  

 Aluviões, compostos por cascalheiras, argilas e areias (Holocénico). 

Dos sedimentos plio-plistocénicos referidos, destacam-se aqueles que constituem o enchimento pliocénico 

da bacia. A coluna pliocénica é composta por dois pacotes sedimentares, da base para o topo (Carvalho e 

Pereira, 1973): areias bem calibradas, pouco argilosas, cauliníticas, brancas e amareladas; complexo de 
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lignitos e diatomitos, constituídos por intercalações de diatomito, lignitos, areias e argilas. O conjunto 

superior apenas ocorre para leste do rio Maior, na área de Espadanal. A cobrir a sucessão pliocénica existem 

arenitos argilosos conglomeráticos, de tons avermelhados, que se deverão ter depositado durante o 

Quaternário. Aparentemente, estes sedimentos de topo não se encontram afetados pelas falhas que 

deformam os sedimentos pliocénicos. Na área de estudo aflora o conjunto inferior (areias cauliníticas), alvo 

da exploração que se pretende neste projeto. 

Neotectónica e perigosidade sísmica  

O território português insere-se num contexto geodinâmico complexo, localizando-se na placa Euroasiática 

e na proximidade do seu limite com a placa Africana (fronteira de placas materializada pela Zona de Fratura 

Açores-Gibraltar). A movimentação relativa destas placas, com convergência de direção NW-SE a WNW-

ESE, origina um campo de tensões responsável por sismicidade histórica e instrumental significativa. Para 

além da atividade sísmica ocorrente na zona de fronteira de placas, parte dos eventos sísmicos estão 

também associados a manifestações tectónicas resultantes da atividade de falhas ativas em contexto 

intraplaca.  

A área de estudo pode ser afetada por eventos sísmicos gerados em estruturas sismogénicas próximas e 

distantes, devido à propagação das ondas sísmicas na crusta terrestre. Situa-se próximo da região abrangida 

pela designada Zona de Falha do Vale Inferior do Tejo. Corresponde a uma zona de falha alargada, com um 

sistema de falhas complexo, constituída de forma geral por segmentos de direção próxima de NNE-SSW (de 

onde se destacam as falhas de Vila Franca de Xira e de Azambuja, pela proximidade à área do projeto), 

limitados por falhas de transferência de direção WNW-ESE (Cabral et al., 2003, 2004; Carvalho et al., 2006, 

2008; 2018).  

Estudos efetuados (e.g. Cabral et al., 2003; Carvalho et al., 2006; Canora et al., 2015; e referências aí 

contidas) atribuem à Zona de Falha do Vale do Tejo taxas de atividade entre 0,1 e 0,3 mm/ano. Referem 

ainda que a falha terá capacidade de gerar sismos de magnitude máxima ≈ 7. Para a falha da Azambuja, 
Cabral et al. (2004) estimaram capacidade de gerar sismos de magnitude 6,4-6,7, e uma taxa de atividade 

no Quaternário de 0,05-0,06 mm/ano.  

Do ponto de vista da sismotectónica, a região do Vale Inferior do Tejo apresenta importante sismicidade 

histórica e instrumental destacando-se os sismos históricos de 1344, 1531 e 1909 (e.g. Cabral et al., 2003, 

2004, e referências aí contidas). Embora a falha do Cidral tenha tido atividade dentro do período 

neotectónico definido para Portugal Continental (Cabral, 1995), não foram até agora encontradas 

evidências de atividade quaternária nem aparenta ter sismicidade instrumental associada.  

Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, a área de estudo está localizada na zona de 

intensidade IX (1755 – 1996, escala de Mercalli Modificada de 1956) (IM, 1996). Segundo o zonamento 

sísmico proposto no Anexo Nacional do Eurocódigo 8, inclui-se na zona 1.5 relativamente a ação sísmica 

tipo 1 (interplacas) e na zona 2.3 para ação sísmica tipo 2 (intraplacas). 

Recursos Minerais 

Na área de estudo ocorrem recursos minerais com relevância económica, nomeadamente areias especiais 

e caulino, com aplicabilidade para vidro e cerâmica, construção civil e betões projetados, rebocos, fundição, 

cimentos cola, tintas e farinhas de sílica.  

As areias siliciosas constituem um depósito bem calibrado, friável e de coloração predominantemente 

branca, com alguns laivos amarelados pontuais. A granulometria média da fração arenosa é de 95,2% (> 63 

μm). Em termos químicos apresentam teores médios de 98,9% de SiO2 e 0,14% de Fe2O3.  

Com base nos registos existentes e nos dados das sanjas efetuadas, estima-se que, das reservas exploráveis, 

cerca de 15% corresponde a caulino, 20% a areia siliciosa, 65% a areia comum. 

A área de concessão, com 72,5968 ha é constituída por dois blocos, divididos pela ribeira da Jaleca. 

Apresenta um total de reservas geológicas de 14519360 m3. Apenas o Bloco 1, situado para sudoeste da 
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ribeira, é considerado neste procedimento de AIA para exploração. O Bloco 1 apresenta uma área de 

45,5421 ha, sendo a área de exploração de 37,3475 ha. O total de reservas exploráveis é 7469500 m3. 

Património Geológico  

Relativamente ao património geológico, na área de estudo não são conhecidos valores geológicos com 

interesse conservacionista. 

Avaliação de Impactes 

Geologia 

Os principais impactes na Geologia estão associados à fase de exploração, com a extração e destruição 

irreversível do próprio substrato geológico durante o avanço gradual dos trabalhos de ampliação da mina e 

aprofundamento da corta até à cota 50 m. Prevê-se uma extração total de 7469500 m3, numa área de 

aproximadamente 37 ha.  

Trata-se de um impacte negativo, direto, irreversível, permanente, local, de baixa magnitude, pouco 

significativo.  

Geomorfologia 

Os principais impactes na Geomorfologia estão associados à fase de exploração, com a alteração da 

morfologia e destruição irreversível da geomorfologia (morfologia natural relacionada com os materiais e 

processos geológicos) durante o avanço gradual dos trabalhos de ampliação da mina e aprofundamento da 

corta até à cota 50 m. Prevê-se uma extração total de 7.469.500 m3, numa área de, aproximadamente, 37 

ha.  

Trata-se de um impacte negativo, direto, irreversível, permanente, local, de média magnitude, significativo. 

Recursos Minerais 

O impacte nos Recursos Minerais relaciona-se com a sua extração. Embora esta atividade implique a 

remoção do recurso do local de origem, trata-se de uma atividade que envolve a valorização do próprio 

recurso. O conceito de recurso tem por definição uma conotação económica e social, à qual está inerente 

o seu aproveitamento, considerando-se que o explorador se propõe realizar a exploração deste recurso 

mineral de modo eficiente e racional no quadro de uma estratégia integrada de desenvolvimento 

sustentável.  

É considerado um impacte positivo, direto, irreversível, permanente, local, de média magnitude, 

significativo. 

Património geológico  

Não são esperados impactes, face aos atuais conhecimentos. 

Perigosidade sísmica  

No que se refere aos impactes relacionados com perigosidade sísmica, em caso de ocorrência de evento 

sísmico, a implementação do projeto não é catalisadora deste tipo de fenómenos, no entanto é vulnerável 

a eles, podendo existir impactes em pessoas e bens durante a fase de exploração.  

Considera-se que o impacte de um evento sísmico de grande magnitude na segurança de pessoas e bens na 

área do projeto será negativo, provável, imediato, de magnitude variável 

Medidas de minimização 

Deve proceder-se ao cumprimento do Plano de Lavra e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.  

Na fase de exploração, deve ser garantida a estabilidade das frentes de extração através de taludes com as 

características definidas (Plano de Lavra) e os depósitos temporários de materiais devem ter uma dimensão 

adequada de modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos e de instabilidade gravítica.  

Na temática da perigosidade sísmica, de modo a minimizar os impactes resultantes de um eventual sismo, 

de magnitude variável, na instalação das infraestruturas deverá ser respeitada a legislação em vigor 

referente ao seu dimensionamento sísmico, nomeadamente o Anexo Nacional do Eurocódigo 8. 
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Conclusão 

Considera-se que, do ponto de vista da Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, não existem 

condicionantes ao desenvolvimento do projeto, emitindo-se parecer favorável. 

5.4. RECURSOS HÍDRICOS 

O projeto prevê a existência de um local destinado ao apoio à produção, com uma área de 2 073 m2, que 

integrará vários contentores destinados ao escritório, refeitório, balneários, oficina, posto de 

transformação, depósito de combustível e bacia de hidrocarboneto e uma zona de parqueamento.  

O piso neste local será impermeabilizado com betão/cimento numa área correspondente a cerca 500 m2, 

sendo a restante área recoberta de “tout-venant” para permitir a circulação de veículos e pessoas.  

De acordo com o EIA, as manutenções dos equipamentos, incluindo as mudanças de óleo, não serão 

realizadas nesta área de apoio, nem na unidade industrial junto da Mina de Via Vai, mas sim na oficina 

principal do grupo Parapedra que se localiza na localidade de Casal da Fisga, a cerca de 12 Km. 

A oficina servirá para armazenar peças, ferramentaria para que sejam feitas pequenas reparações nos 

equipamentos móveis, equipamentos de segurança para os trabalhadores e todos os materiais que possam 

vir a ser necessários para o bom funcionamento da mina.  

Na envolvente da oficina existirá uma valeta com uma calha para recolher possíveis águas de escorrências 

e encaminhar as mesmas para o separador de hidrocarbonetos associado ao reservatório do combustível 

(gasóleo). 

Abastecimento 

O abastecimento de água para as instalações sociais e para o processo extrativo será feito através de furo 

de captação de águas subterrâneas a executar na área da mina. 

Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais 

As águas pluviais provenientes dos terrenos confinantes com a mina são encaminhadas através de rede de 

drenagem perimetral e descarregadas na ribeira da Jaleca. 

Saneamento /Águas Residuais Domésticas 

Nas instalações sociais da mina serão produzidas águas residuais domésticas resultantes da utilização das 

instalações sanitárias e balneários, sendo que o EIA aponta para uma produção média diária de águas 

residuais domésticas de 0,54 m3/dia, para os 7 funcionários (a atividade na mina será apenas extrativa e só 

ocorrerá durante os dias úteis com um período de laboração de 8 horas diárias). 

O encaminhamento das águas residuais domésticas será efetuado para uma fossa estanque (Fossa 

estanque, Ecodepur FE VT30), dotada de capacidade de cerca de 30 m3, sujeita a esvaziamento a efetuar 

por operador licenciado para o efeito. 

Combustíveis 

A mina dispõe de um depósito de combustível (gasóleo) com capacidade de 8.000 litros. O posto de 

abastecimento será constituído por um tanque metálico horizontal, construído segundo as normas 

estabelecidas pela legislação, para montagem subterrânea e com parede simples, para armazenagem de 

apenas um combustível. O tanque será construído em chapa de aço segundo normas de construção 

reconhecidas pela DGEG, nomeadamente as NFM88-512. O depósito será colocado à superfície, num 

parque exclusivo, de pavimento impermeável, envolvido em todos os lados por um murete de retenção 

(bacia de contenção - metálica). 

A capacidade da bacia de retenção de cada depósito de combustível a instalar terá em conta o n.º 5 e o n.º 

6 do artigo 8º do Decreto-lei n.º 131/2002, de 9 de fevereiro, que aprova o Regulamento relativo à 

construção e exploração de postos de abastecimento de combustível. A capacidade da bacia de contenção 

referida anteriormente será igual a 50 % da capacidade do depósito – cerca de 4.000 Litros. 
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A área em redor encontrar-se-á impermeabilizada e será instalado um separador de hidrocarbonetos para 

tratar os eventuais derrames na bacia de retenção. 

A água residual resultante do separador de hidrocarbonetos é direcionada para um depósito de águas 

residuais. Este depósito será limpo por uma empresa autorizada para recolha de resíduos. 

Recursos Hídricos Superficiais 

Situação de referência 

A área da Mina localiza-se na sub-bacia hidrográfica do rio Maior, a qual está inserida na sub-bacia 

hidrográfica Vala da Azambuja (PT05TEJ1022), cuja área é de 957 km2. De acordo com informação constante 

no PGRI (2022-2027) os valores do escoamento no rio Maior são de 249 hm3 em ano médio, 397 hm3 em 

ano húmido e 102 hm3 em ano seco. 

Em termos de uso atual do solo na bacia, verifica-se que dominam os espaços florestais e os espaços de 

transição. Considerando apenas o setor da bacia a montante do projeto, verifica-se que os usos dominantes 

são os de espaços florestais e espaços semi-naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme referido no EIA, a bacia é abrangida pela designada Zona Crítica de Abrantes, Santarém e Vila 

Franca de Xira e Torres Vedras, definida no âmbito do PGRI, correspondente à zona inundável do rio Tejo e 

afluentes. Um dos tributários, integrado nessa zona crítica, é o rio Maior que apresenta zonas 

potencialmente inundáveis ao longo do seu curso. Essas áreas abrangem as áreas de várzea, junto à Quinta 

do Sanguinhal e Figueiredo e áreas de várzea para jusante, ao longo do curso do rio Maior. 

Em termos locais, a área da unidade extrativa interseta a bacia da ribeira da Jaleca, junto da confluência 

desta com o rio Maior, na margem direita deste último, desenvolvendo-se também junto da foz da ribeira.   

A área da bacia de drenagem da ribeira da Jaleca é de 6,5 Km2. 

Ao nível local e de acordo com o geovisualizador da Cartografia de áreas com risco de inundação 

(https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA ciclo?language=pt-pt), não 

estão delimitadas Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação na envolvente do projeto, quer 

associadas ao rio Maior, quer à ribeira da Jaleca. 

Figura 7: Linhas de água na área de Concessão da Mina da 
Faleca 

https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA%20ciclo?language=pt-pt
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Por outro lado, com base na Carta de REN, publicada e em vigor para o concelho de Rio Maior verifica-se 

que a área de estudo está totalmente abrangida pela REN, embora na carta não estejam discriminadas as 

diferentes tipologias desta servidão de utilidade pública, nomeadamente as Zonas Ameaçadas por Cheias 

(ZAC). 

De acordo com o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste – 2º Ciclo, a massa de água superficial PT05TEJ1022, 

apresenta um estado químico Bom e um estado ecológico Razoável, sendo que o seu estado global é 

considerado Razoável. 

Para a caracterização da qualidade da água superficial à escala local, foram recolhidas amostras em três 

locais relevantes, na ribeira da Jaleca, a jusante da área do projeto e no rio Maior a montante e a jusante 

da confluência com a ribeira da Jaleca. Os resultados revelaram excedências das normas de referência (NQ) 

pelos seguintes parâmetros: CBO5, Azoto amoniacal, Benzo(a) pireno, Benzo(b) fluoranteno, Benzo(k) 

fluoranteno e Benzo(g, h, i) perileno, assim como, os HAP totais. 

Avaliação de impactes 

Identifica-se como impacte nas condições de escoamento e na qualidade das águas superficiais, o resultante 

da escorrência das águas circulantes no perímetro da área da mina, dos terrenos confinantes, as quais serão 

desviadas da escavação pela rede de drenagem perimetral e posteriormente descarregadas na ribeira da 

Jaleca, junto da sua confluência com o rio Maior. 

Dado que na área do projeto prevalecem condições biofísicas que favorecem a infiltração, em detrimento 

do escoamento, é expectável que o caudal descarregado na ribeira da Jaleca e posteriormente conduzido 

ao rio Maior não será significativo e que aquela ribeira possui capacidade de vazão suficiente para escoá-

lo, sem a criação de galgamentos e sem a criação de fenómenos de inundação.  

Quanto ao aporte de partículas sólidas em suspensão para as áreas a jusante, constituídas por depósitos de 

terraços e por aluviões, poderá o mesmo potenciar o assoreamento nos cursos de água e alterar as 

condições de inundabilidade. 

Assim, deve ser evitado o incremento da concentração em partículas sólidas em suspensão (SST) na ribeira 

e no rio Maior, e a sua consequente deposição no leito, assegurando a manutenção das condições de 

escoamento regular e contínuo na ribeira da Jaleca a jusante da área da mina. Para o assegurar deverá ser 

instalado um sistema de pré-tratamento das águas recolhidas pela rede de drenagem perimetral 

previamente à sua descarga na ribeira da Jaleca. 

Quanto aos impactes na qualidade das águas superficiais resultantes de derrames de óleos e combustíveis, 

assim como de eventuais roturas nos órgãos de retenção/tratamento de efluentes domésticos e de águas 

pluviais contaminadas, considera-se que serão de reduzida magnitude e pouco significativos, dadas as 

condições de elevada permeabilidade das litologias aflorantes na área do projeto que promoverão a 

ocorrência desses impactes nas águas subterrâneas, em detrimento das águas superficiais. 

O presente projeto em avaliação induzirá ainda impactes mais ou menos dispersos, nas águas superficiais, 

decorrentes do transporte dos materiais para a unidade industrial onde ocorrerá a sua beneficiação e ainda 

no regresso em que trarão os resíduos resultantes do tratamento da matéria-prima da mina da Faleca. 

O proponente propõe a implementação de um plano de monitorização da qualidade das águas superficiais. 

Concorda-se com o plano proposto, exceto com os parâmetros Oxidabilidade, Hidrocarbonetos dissolvidos 

e Substâncias extraíveis com Clorofórmio, os quais devem ser substituídos pelos seguintes: Fósforo total, 

Azoto amoniacal e Nitratos. Os locais de amostragem devem ser os locais caraterizados na situação de 

referência, na ribeira da Jaleca, junto da confluência com o rio Maior, e no rio Maior, a montante e a jusante 

da confluência da ribeira da Jaleca. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

Caracterização da Situação de Referência  

A área de implantação da Mina da Faleca localiza-se na massa de água Bacia do Tejo-Sado Margem Direita 

(PTT1A), pertencente à unidade hidrogeológica Bacia Terciária do Tejo-Sado. Esta corresponde a uma 

grande bacia sedimentar, com orientação NE-SW, marginada a NE e a E pelo soco Hercínio, a O e N pelas 

formações do mesozoico e a S pelo oceano Atlântico, na península de Setúbal. 

A alimentação dos aquíferos é feita a partir de infiltração direta da precipitação e por drenância a partir de 

cursos de água. É também referida a provável recarga profunda a partir dos calcários jurássicos do Maciço 

Calcário Estremenho. O aquífero é do tipo multi-camada. Este tipo de aquíferos é caraterizado por possuir 

uma permeabilidade vertical muito inferior à permeabilidade horizontal. 

Na área em estudo são identificados 3 complexos distintos sob o ponto de vista hidrogeológico. A formação 

quaternária, constituída pelos depósitos de antigos terraços (Q), a qual aflora junto às margens da ribeira 

da Jaleca e do rio Maior, permite o fornecimento de alguma água a pequenos poços e nascentes. Já no caso 

da formação pliocénica (P), que aflora na maior parte da área em estudo e onde se encontra o recurso 

mineral que é o objeto de exploração, é caracterizada pela presença de areias finas e bastante cauliníferas 

que impedem a obtenção de caudais elevados. Sondagens realizadas não obtiveram caudais superiores a 

2,6 m3/h. Este é de facto um fator caraterístico dos depósitos pliocénicos na região, ou seja, a presença de 

areias muito finas e com bastante argila, o que dificulta a captação de água (Zbyszewski & Almeida, 1960). 

Por último, a formação miocénica, Arenitos de Ota, que aflora apenas numa pequena faixa a SO da área da 

mina, apresenta características litológicas que apenas permitem a sua exploração para abastecimento de 

pequenas captações particulares. A direção preferencial do fluxo subterrâneo, ao nível local, faz-se no 

sentido do Rio Maior, ou seja de NO para SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Enquadramento da área em estudo no Sistema Aquífero Margem Direita pertencente à Unidade 
Hidrogeológica Bacia Tejo-Sado. Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura 46, p.117) 
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O nível piezométrico na área de estudo foi medido em dois piezómetros (RA1 e RA2) executados pelo 

proponente. De acordo com as medições realizadas em agosto e setembro de 2021 o nível freático variou 

entre as cotas de 39,02 m e 43,51 m. 

A vulnerabilidade do aquífero à contaminação foi avaliada como Moderadamente Alta, tendo em conta o 

índice DRASTIC. 

Quanto à caracterização da qualidade da água subterrânea esta foi feita ao nível local, com base na 

amostragem de um poço existente na vizinhança da área do projeto. Os parâmetros Fósforo Total, 

Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno e outros HAP ultrapassam as NQ de referência. 

Avaliação de Impactes 

Na fase de preparação do terreno, a atividade das máquinas a utilizar, assim como na fase de exploração a 

atividade dos veículos que transportam o minério para fora da mina poderá originar alguns impactes 

negativos na quantidade das águas, resultantes da compactação do solo e consequente diminuição da 

infiltração. 

Outro impacte identificado na quantidade das águas será a diminuição da taxa de infiltração nas áreas de 

deposição temporárias das pargas, induzindo um impacte negativo pouco significativo e temporário. 

O nível freático na área da mina situa-se entre as cotas de 39,02 m e 43,51 m e a cota-base mínima prevista 

será aos 50 m. Conclui-se portanto, que a distância média entre a cota-base de exploração e o nível freático 

será inferior a 10 m.  

Considera-se por isso, que o principal impacte nos recursos hídricos subterrâneos, causado pela atividade 

de exploração do recurso mineral, será o resultante da inutilização, quase integral da zona vadosa do 

aquífero, também ela parte integrante do mesmo (funcionando como matriz sólida do aquífero, 

enriquecedora em iões da água pluvial que se infiltra, por um lado, e funcionando como filtro das águas 

contaminadas que eventualmente também se infiltram, por outro). 

Este facto, conjugado com a curta distância (inferior a 10 m) que separa a base da exploração mineira, do 

nível freático, numa formação com permeabilidade moderada a alta, contribuirá para a degradação da 

qualidade da água subterrânea instalada no aquífero do Pliocénico. 

A área onde se localiza a mina está classificada, no âmbito do PGRH do Tejo e das Ribeiras do Oeste, como 

Zona Designada para a Captação de Água Destinada ao Consumo Humano (Art.º 7º), BACIA DO TEJO-SADO 

/ MARGEM DIREITA, código PTA7T1_C2. 

Assim sendo, existe um conflito de usos do recurso geológico, por um lado recurso mineral, por outro, 

recurso hídrico. 

No entanto, alguns autores (Zbyszewski & Almeida) defendem que os aquíferos instalados na formação 

pliocénica dão origem a caudais inferiores a 2,6 m3/Hora (0,7 L/s), devido à fluência destas areias, muito 

finas, e à não existência de intercalações argilosas suficientemente espessas, para se formarem camadas 

aquíferas confinadas. 

Devido a esta última condição, é expectável que a área do projeto, devido à sua baixa produtividade, não 

venha no futuro a ser usada para a exploração de águas subterrâneas para abastecimento público, apesar 

de estar classificada como zona de proteção, no âmbito do Planeamento de Recursos Hídricos. 

Ainda quanto aos impactes na qualidade das águas subterrâneas, poderão ocorrer impactes negativos e 

significativos resultantes da poluição causada acidentalmente por derrame de combustíveis, óleos ou 

outros materiais contaminados ou perigosos, os quais podem ser minimizados mediante a adoção de 

medidas de prevenção e contenção de derrames adequadas. 

Quanto aos impactes resultantes da produção de águas residuais domésticas serão negativos e pouco 

significativos, desde que a frequência do esvaziamento da fossa seja a adequada, face à sua utilização, assim 

como sejam implementadas as medidas de minimização constantes do presente parecer. 
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No que respeita ao efluente tratado no separador de hidrocarbonetos não se encontra fundamentado o 

dimensionamento do depósito de águas residuais bem como a possibilidade de o mesmo ter capacidade de 

retenção suficiente entre as recolhas a efetuar por empresa habilitada.  

O proponente propõe a implementação de um plano de monitorização da qualidade e da quantidade das 

águas subterrâneas. 

Tendo em conta o atrás exposto no que diz respeito ao potencial hidrogeológico do aquífero pliocénico e 

dado que este irá ser inutilizado gradualmente, com o tempo, não se vê a relevância da implementação do 

plano de monitorização. 

O proponente põe a hipótese de se proceder no futuro à exploração em profundidade (em meio húmido) 

com o recurso a dragagem, caso a qualidade das areias aumente com a profundidade. 

Considera-se que a extração em meio húmido, com a extração simultânea de água subterrânea e o 

consequente rebaixamento do nível freático poderá diminuir a coesão das areias e causar fenómenos de 

abatimento dos terrenos, contribuindo para a instabilidade de infraestruturas existentes nas proximidades 

da área de estudo. 

Salienta-se que o presente projeto não contempla a exploração abaixo do nível freático. Se for manifestada 

esta intenção no futuro, considera-se que a mesma representa, no âmbito dos recursos hídricos 

subterrâneos, uma alteração significativa às caraterísticas do projeto objeto do presente procedimento de 

AIA e, como tal, deve ser verificada a necessidade submissão a um novo procedimento de AIA. 

Conclusão 

Ao nível dos recursos hídricos, os impactes induzidos são negativos e pouco significativos, desde que 

implementadas as medidas de minimização constantes do ponto 9 deste parecer. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais considera-se que a implementação do projeto não é suscetível de 

provocar interferências ou alterações significativas no regime de escoamento superficial e na qualidade da 

água (sólidos suspensos), se for implementada a drenagem periférica das águas afluentes à zona de 

escavação, pelos terrenos confinantes, e se for implementado o tratamento das águas perimetrais por 

decantação de partículas sólidas, prévio à descarga destas águas na ribeira da Jaleca. 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que o projeto causará impactes negativos, pouco 

significativos dado o reduzido potencial hidrogeológico, traduzido na baixa produtividade do aquífero 

instalado nas areias do Pliocénico. 

Assim, considera-se de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização 

e do plano de monitorização das águas superficiais constantes do presente parecer e ao cumprimento das 

seguintes condições: 

1. Avaliação da eventual retenção de águas superficiais na área de exploração na sequência da 

ocorrência de eventos extremos tendo por base estudo hidrológico e hidráulico (EHH), a apresentar, 

para o troço da ribeira da Jaleca que atravessa a área da concessão, adotando várias secções de 

avaliação.  

2. Proposta de medidas de minimização do eventual efeito associado à ocorrência de eventos de cheia 

na ribeira, em resultado da avaliação a que refere a condicionante 1. 

3. Apresentação de projeto para instalação de órgão de decantação das águas, previamente ao ponto 

de descarga na ribeira da Jaleca, com base no EHH solicitado, junto da APA/ARHTO e requerimento 

de TURH, ao abrigo do Decreto-Lei. N.º 226-A/2007 de 31 de maio. 

4. Demonstração da estanquicidade do depósito de águas residuais tratadas no separador de 

hidrocarbonetos e da adequação do respetivo dimensionamento tendo em conta a frequência de 

recolhas e que o mesmo deve ter capacidade mínima de retenção suficiente para 30 dias. 
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5. Implementação das medidas decorrentes das condicionantes 1, 2, 3 e 4, no prazo a estabelecer no 

âmbito da aprovação dos elementos estabelecidos nas mesmas;  

As condições n.º 1 a n.º 4 devem ser asseguradas em fase prévia ao à aprovação do Plano de Lavra. 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

O EIA/projeto é abrangido pelo Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo 

(PROF LVT), o Plano Diretor Municipal (PDM) de Rio Maior (RCM n.º 47/1995, de 17/05, e sequentes 

dinâmicas). Abrange áreas abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), linhas de água /servidão de 

domínio hídrico. A intervenção abrange área da Reserva Ecológica Nacional (REN) publicada do município 

de Rio Maior (Resolução do Conselho de Ministros n.º 75/2000, de 5 de julho).  

São abrangidos vários dispositivos e condicionamentos legais que carecem de apreciação de entidades 

setoriais competentes. Em fase de conformidade houve dois momentos de apreciação: - o primeiro, sobre 

os elementos instrutórios datados de outubro/2020, concluiu-se haver várias lacunas/falhas de 

informação/análise sobre o enquadramento nas disposições aplicáveis do PDM de Rio Maior e 

demonstração do cumprimento legal da REN pelo que não estavam reunidas condições para prosseguir 

para a fase de parecer final - o segundo sobre o aditamento datado de outubro/2021, verificou-se que sobre 

o regime legal da REN subsistiam lacunas/questões que teriam de ser resolvidas/respondidas em tempo útil 

para a elaboração do parecer final. 

Em 22/11/2021 foi emitida a declaração de conformidade do EIA. Em 4/1/2022 foram rececionados os 

elementos complementares em resposta ao pedido da coordenação do EIA. Feita a verificação e 

confrontação de todos os elementos instrutórios do EIA, com os dispositivos de ordenamento do território 

que inclui os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e as servidões/restrições públicas aplicáveis à área, 

conclui-se: 

 Nos termos dos artigos 6.º e 45.º do regulamento do PDM de Rio Maior, a admissão do pretenso 

uso carece e tem de cumprir os termos do parecer da DRAPLVT e da ERRALVT por força da 

integração em área da Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

Sobre o disposto no artigo 7º “Aproveitamento hidroagrícola…”, impõe-se o parecer que seja emitido pela 

DGADR.  

Nos termos do n.º 4 do artigo 52.º por remissão do n.º 3 do artigo 54.º, em “Espaços Naturais” – “Áreas de 
floresta de proteção incluídas na REN, florestadas com espécies de crescimento rápido e resinosas a 

reconverter” são interditas as ações de qualquer tipo que impliquem a alteração da topografia ou das 

formações vegetais existentes. Verifica-se, salvaguardada a apreciação da DRAPLVT/ERRALVT e da DGADR 

haver desconformidade com a disciplina do PDM por força do disposto no n.º 4 do artigo 52º. 

Veio o requerente, no aditamento em fase de conformidade, informar que o regime de uso do solo da 

revisão do PDM (em fase de concertação com as entidades) permite o uso pretendido mediante várias 

condições que ele se compromete a cumprir.  

Nesse seguimento, oferece dizer que o enquadramento e avaliação do EIA têm de remeter para 

dispositivos/disposições que estão em vigor e são eficazes, no caso concreto o PDM publicado. Isso não 

obsta que posteriormente em fase de aprovação do Plano de Lavra não se aplique outro dispositivo, 

designadamente, a revisão do PDM que estiver em vigor e eficaz, o que compete ao município de Rio Maior 

aferir e dar o devido seguimento. 

Rede Ecológica Nacional (REN) 

Relativamente à REN municipal (RCM n.º 75/2000 de 5/7, alterada pela RCM n.º 31/2008, de 19/2 de 

fevereiro), verifica-se que a totalidade da área da mina recai nas tipologias “áreas de máxima infiltração” e 
de “linhas de água” que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 124/2019 der 28 de agosto, se denominam respetivamente “áreas estratégicas de infiltração 

e de proteção e recarga de aquíferos” e “leitos dos cursos de água”.  
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As ações em causa constam da alínea c), da secção VI do anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual 

redação, como novas explorações ou ampliação de explorações existentes, e na alínea m), da secção II do 

anexo II do mesmo Decreto-Lei, como redes subterrâneas elétricas e de telecomunicações e condutas de 

combustíveis, incluindo postos de transformação e pequenos reservatórios de combustíveis, e atenta a 

natureza das ações (mina e posto de transformação) identificação/programação de “medidas de gestão e 
de medidas de minimização (preconizadas para os solos e recursos hídricos) e o plano de monitorização, 

considera-se que o EIA não é suscetível de afetar de modo relevante as funções que se pretendem 

salvaguardar nas tipologias afetadas. Dá-se como cumprido o requisito estabelecido na Portaria n.º 

419/2012 relativo à drenagem dos terrenos confinantes através da execução de vala de drenagem 

periférica. 

Contudo, tendo em conta as tipologias em causa, o parecer favorável a emitir pela CCDRLVT está 

condicionado ao parecer vinculativo da APA/ARHTO, que se apresenta de seguida. 

De acordo com a carta da REN em vigor para o concelho de Rio Maior, a exploração da Mina da Faleca 

integra áreas de REN, cujas tipologias não estão descriminadas na Carta de REN em vigor. 

Com base nas caraterísticas biofísicas dos terrenos da área de estudo, pode desde logo considerar-se que 

na área da concessão estejam presentes as seguintes tipologias: “Áreas Estratégicas de Infiltração, Proteção 
de Recarga de Aquíferos” (AEIPRA) e “Leitos e Margens dos Cursos de Água” (CALM). 

As áreas da concessão que interseta CALM (ribeira da Jaleca) e eventuais zonas inundáveis associadas 

margens, parecem estar excluídas da área efetiva de exploração do Bloco 1. No entanto a descarga das 

águas perimetrais na ribeira da Jaleca pode colocar em causa a função CALM, descrita na subalínea v) 

Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e evitando a 

impermeabilização dos solos, do nº 4, da alínea a), da Seção II, do Anexo I, do D.L. nº 124/2019 de 28 de 

agosto, que publica o RJREN. 

Deste modo, considera-se que a descarga das águas circulantes na exploração na ribeira da Jaleca só será 

compatível com as funções que esta tipologia pretende preservar se for instalado órgão de decantação 

destas águas, previamente ao ponto de descarga naquela linha de água. 

A área que se desenvolve ao longo do limite E do Bloco 2 e que possui caraterísticas de Zona Inundável não 

pode ser incluída na área afeta à explorar, por este uso não ser compatível com as funções descritas na 

subalínea v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e evitando 

a impermeabilização dos solos, do nº 4, da alínea a), da Seção II, do Anexo I, do D.L. nº 124/2019 de 28 de 

agosto e na subalínea iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e 

de contaminação e sobrexploração dos aquíferos, do nº 3, da alínea d), da Seção II, do Anexo I do mesmo 

Diploma. 

Toda a área de exploração pertencente ao Bloco 1, assim como a parte da área do Bloco 2 onde afloram as 

areias do Pliocénico, estão classificadas na tipologia AEIPRA. 

Tendo em conta o exposto no item referente aos Recursos Hídricos, relativo à produtividade do aquífero 

instalado na formação pliocénica, considera-se que o projeto não afetará a função i) Garantir a manutenção 

dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 

subterrâneos, que esta tipologia pretende assegurar e descrita no nº 3, da alínea d), da Seção II, do Anexo 

I, do D.L. nº 124/2019 de 28 de agosto. 

Considera-se que, se forem implementadas as medidas de minimização constantes deste parecer, também 

será assegurada a função ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água. 

Considera-se que as restantes funções, iii) a vii) não são aplicáveis à área de estudo. 

Adicionalmente e conforme referido, será garantida a drenagem dos terrenos confinantes, através de um 

sistema de valas de drenagem periférica, como preconizado na alínea d), do ponto VI do Anexo I da Portaria 

n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos 
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os usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (RJREN), 

na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (RJREN). 

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

Ponderados os requisitos do regime específico, considerando a APA o projeto compatível com o RJREN e 

que haveria conformidade com o PDM, as ações em causa estariam em condições de obter a comunicação 

prévia da CCDRLVT. 

Assim, não estando garantido o requisito da conformidade com o PDM de Rio Maior restam os 

condicionamentos ao parecer da Autoridade Nacional da Água e do ICNF e, em caso de serem favoráveis, 

poderá o requerente proceder junto da CCDRLVT ao pedido de comunicação prévia. 

Assim, para efeitos do n.º 7 do artigo 24.º do mesmo diploma emite-se parecer desfavorável no âmbito do 

Ordenamento do Território. 

O EIA/projeto apresenta-se desconforme com o PDM de Rio Maior, conforme indicado atrás, ficando a sua 

viabilidade comprometida no âmbito do regime legal da REN.  

5.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

O EIA refere que na área prevista para a Mina da Faleca, estão presentes, em associações diversas, os 
seguintes solos: Aluviossolos Modernos (A, Ac e Al); Aluviossolos Antigos (At); Podzóis (Não Hidromórficos) 
(Ap, Ppr, Ppt e Pz); e Solos Litólicos (Vt). 

Relativamente à capacidade de uso dos solos presentes, de acordo com o EIA, verifica-se que na área afeta 
à Mina da Faleca dominam solos das classes D e E (solos com limitações severas a muito severas, com riscos 
de erosão elevados a muitos elevados). Existe ainda uma parcela de solos associados a uma pequena linha 
de água que são da classe B (solos com limitações moderadas). 

Relativamente ao uso do solo, o EIA apresenta um quadro onde constam os usos na área em estudo. Desse 
quadro e dos ortofotomapas existentes se infere que a área do projeto é essencialmente ocupada por 
floresta, pastagens, matos, pomares e outras culturas. 

Importa ainda referir que cerca de 39 % da área a concessionar, correspondente ao Bloco 2, não sofrerá 
qualquer desmatação e decapagem, uma vez que não fará parte da área de exploração e não é objeto desta 
Avaliação de Impacte Ambiental, sendo essa área reservada para uma futura ampliação, conforme refere o 
Plano de Lavra. 

A exploração dar-se-á no Bloco 1 da concessão, que totaliza uma área aproximada, segundo o Plano de 
Lavra, de 37 ha, onde será necessário proceder a operações de desmatação e decapagem. Ao longo do 
perímetro do Bloco 1 será estabelecida uma área de defesa que manterá a vegetação natural. As operações 
de desmatação e decapagem totalizam aproximadamente 25 % da área total de concessão correspondentes 
a solos de maior capacidade, da classe B, mas ainda assim com limitações moderadas. 

O Plano de Lavra refere que no início da exploração procede-se em primeiro lugar à desmatação e remoção 
do nível alterado de cobertura vegetal. Os solos resultantes desta ação são armazenados em pargas e 
destinam-se à utilização no Plano de Recuperação Ambiental. O previsto armazenamento do solo em pargas 
potencia a reutilização futura do recurso no âmbito da recuperação paisagística da mina, o que irá 
compensar, em parte, o impacte negativo inicialmente criado. 

Os impactes no solo decorrem das atividades necessárias à extração das massas de areia siliciosa e caulínica, 
nomeadamente com a desmatação prévia da área, destruição do coberto vegetal e decapagem dos solos. 

Na fase de exploração são identificados impactes associados à contaminação do solo por derrames, 
considerados “negativos, diretos, pouco prováveis, temporários, localizados, de magnitude reduzida, 
reversíveis, minimizáveis, pouco significativos”.  

Consideram os impactes relativos à fase de desativação “positivos, diretos, significativos e permanentes, 
uma vez que haverá modelação parcial da área emersa afetada pela exploração, com recurso a estéreis, 
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cobertura com terra vegetal e recuperação do coberto vegetal”. Consideram ainda o restabelecimento de 
meios para a implantação e crescimento da vegetação e a melhoria das condições de drenagem e infiltração 
de água “como um impacte positivo sobre o recurso solo, direto, certo, permanente, localizado, de 
magnitude reduzida, reversível, minimizável, significativo”, e o impacte sobre o fomento da cobertura 
vegetal sobre as áreas desmatadas “positivo, certo, permanente, localizado, de magnitude reduzida, 
reversível, minimizável, significativo”.  

Relativamente ao uso do solo, considera-se que os impactes serão negativos uma vez que será alterado o 
seu uso atual, mas não significativos, pois no final da exploração será reposta a vegetação autóctone e a 
modelação do terreno de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

A medida de minimização mais importante para este fator ambiental consiste na implementação do PARP, 
onde são preconizadas ações de reconstituição do solo afetado e a sua subsequente revegetação. 

Em conclusão, considera-se que do ponto de vista do fator ambiental Solo e Uso do Solo e face à situação 
de referência descrita no EIA e às características do projeto, os impactes identificados não são impeditivos 
da implementação do projeto. 

Para a mitigação de eventuais impactes sobre o solo foram propostas medidas específicas que se encontram 
no Ponto 9 do presente Parecer. 

O EIA não prevê a monitorização do solo. No Aditamento ao EIA foram apresentados resultados de oito 
sondagens com recolha de amostras a duas profundidades (entre 0 e 0,3 m e entre 0,7 e 1 m de 
profundidade), efetuadas em 16 de julho de 2021, com análise de pH (na água), COT, 8 metais, BTEX, PAH 
e TPH. Da comparação dos resultados com a Tabela B do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo 
(APA, 2019, Rev. 1) - uso agrícola, textura grosseira não se verificam excedências aos valores de referência 
selecionados.  

Assim, deve ser apresentada uma proposta de Programa de Monitorização do Solo nos termos referidos no 
Ponto 9 deste parecer. 

5.7. RESÍDUOS  

Situação de Referência 

Os resíduos da exploração representarão cerca de 10% do total dos materiais geológicos a extrair - 729.322 

m3 (875.186 m3, após empolamento). Apesar de solicitada, não foi estimada a sua massa. Nos 

esclarecimentos complementares clarificam que apenas produzem uma tipologia de resíduo de extração - 

LER 01 01 02 (resíduos de extração de minérios não metálicos) - areias e materiais mais grosseiros, sem 

aproveitamento económico.  

Classificação de perigosidade dos resíduos de extração 

O proponente considera que os resíduos a produzir não sofrem transformações físicas, químicas ou 

biológicas, nem são solúveis ou inflamáveis.  

Foi efetuada a análise de caracterização de uma amostra dos resíduos a produzir, a fim de demonstrar que 

as concentrações dos constituintes “é suficientemente baixa para que o risco para a saúde humana e para 

o ambiente, a curto e a longo prazos, seja insignificante”. Os resultados demonstram que a sua composição 
mineralógica é constituída em 98% por quartzo e em 2% por minerais diversos - óxidos de Al, Fe, Ca, Mg, 

Na, K, Ti e P.  

Foram analisados ainda 8 metais (arsénio, bário, chumbo, cobre, crómio, mercúrio, níquel e zinco). Não se 

verifica, da comparação com os valores de referência da Tabela B do Guia Técnico - Valores de Referência 

para o Solo - uso agrícola, textura grosseira, qualquer excedência aos referidos valores de referência. No 

caso do mercúrio, os resultados não permitem concluir pela excedência ao respetivo valor de referência, 

uma vez que o limite de quantificação do método analítico (0,5 mg/kg) é superior ao valor de referência 

(0,2 mg/kg). No caso dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) e Hidrocarbonetos totais de 

petróleo (TPH), os resultados foram inferiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos.  
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Face ao exposto, podem-se considerar os resíduos de extração inertes.  

O estudo garante que “todos os materiais utilizados na modelação da área da mina são endógenos, ou seja, 

são unicamente provenientes das atividades extrativas e transformadoras da própria exploração”, uma vez 
que os materiais geológicos desta mina serão, na unidade industrial, sujeitos a crivagem para remoção dos 

materiais mais grosseiros, antes de misturados, no processo produtivo, com os da Mina de Via Vai. Estes 

resíduos serão reencaminhados para a Mina da Faleca.  

Quanto a resíduos que não de extração, está prevista a produção de óleos usados, papel e cartão, 

embalagens contaminadas e não contaminadas, absorventes contaminados com substâncias perigosas, 

lamas e fração oleosa do separador de hidrocarbonetos. 

Depósitos temporários de resíduos de extração 

As terras de cobertura e os resíduos de extração serão colocados em depósitos temporários. Estes últimos 

serão depositados temporariamente no interior da mina, em patamares de forma a manter a estabilidade 

do depósito. Os resíduos serão posteriormente utilizados na recuperação ambiental da exploração - 

espalhamento numa camada estimada possuir 0,5 m de espessura, sobre a qual será colocada uma camada 

de terra vegetal de modo a permitir a sementeira/plantação das espécies herbáceas e arbustivas previstas 

utilizar.  

O vazio de escavação será recuperado em 2 fases - Fases 1 (53.537 m2 a desenvolver-se entre os pisos 1 e 

3) e Fase 2 (a desenvolver-se entre os pisos 4 e 5 e o último piso - cota 50 e anexos da mina). 

Prevê-se que seja constituída por uma camada de cerca de 2,5 m de espessura na corta explorada aquando 

do espalhamento dos resíduos na recuperação ambiental da exploração. 

Não foram avaliados eventuais impactes resultantes da produção de resíduos de extração ou outros. 

Para a mitigação dos impactes foram propostas medidas específicas que se encontram no Ponto 9 do 

presente Parecer. 

5.8. SOCIOECONOMIA 

A produção da Faleca, irá alimentar a unidade industrial existente na zona industrial de Rio Maior, associada 
à Mina de Via Vai, assim como a linha nova de inovação tecnológica para produção da Cristobalite, 
permitindo continuar a manutenção dos postos de trabalho e inclusive aumento dos mesmos. 

Atualmente, os futuros trabalhos da mina da Faleca irão assegurar mais 7 postos de trabalhos do concelho 
de Rio Maior. 

A expedição é feita por camiões da empresa ou camiões contratados. Na fase inicial dos trabalhos da mina 
estima-se cerca de 12 camiões por dia (percurso de ida e volta), valor que deverá ser extrapolado e 
analisado ao ano. 

Relativamente aos postos de trabalho, o impacte é positivo e direto, uma vez que há a contratação de 
trabalhadores para a mina da Faleca, a duração a do projeto de vida da mina (temporário), o que irá criar 
um impacte significativo para a economia local e regional, uma vez que haverá impostos pagos, formação 
dada, redução da taxa de desemprego. 

No que se refere ao tráfego rodoviário os impactes são poucos prováveis, diretos, permanentes (durante a 
exploração da mina), reversíveis (com cessação da atividade), de reduzida magnitude, pouco significativos. 

Face ao exposto, e no que concerne ao descritor da socioeconomia, considera-se que estão reunidas as 
condições para a emissão de parecer favorável. 

5.9. QUALIDADE DO AR 

As emissões de poluentes atmosféricos mais importantes na envolvente da exploração de pedreiras e minas 

estão associadas às partículas em suspensão (PM10 – partículas inferiores a 10 µm, uma vez que é a fração 
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mais relevante em termos de saúde pública) sendo também de referir, mas em muito menor escala, as 

emissões de poluentes como o monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), óxidos de enxofre (SOx) 

associadas à maquinaria usada na exploração extrativa. O fluxo de emissão dos poluentes atmosféricos na 

envolvente da mina depende basicamente da área desmatada e das condições de vento, do ritmo de 

laboração e dos veículos em circulação particularmente em vias não pavimentadas. Tendo em conta a 

predominância das emissões de partículas neste tipo de atividade considerou-se que a avaliação da 

qualidade ao ar deveria incidir apenas nas concentrações no ar ambiente do poluente PM10. 

De acordo com o descrito no EIA, esta nova mina irá abranger uma área atualmente ocupada, no essencial, 

uma exploração ilegal, por um misto de eucaliptal, pinhal e matos que não apresentam aproveitamento 

económico, e não têm valor conservacionista, nem particular interesse como vegetação de proteção.  

Verifica-se na envolvente da futura exploração, a presença de outras fontes de eventual emissão de 
material particulado fino em suspensão, concretamente o tráfego rodoviário intenso no itinerário 
complementar nº 2 (IC2 a Norte) e a autoestrada nº 15 (IP6 a Sul) que constitui igualmente uma fonte de 
partículas finas e outras minas a Este, a mina da SIBELCO e a mina da Via Vai, pertencente à empresa 
proponente do projeto. 

A Mina da Faleca localiza-se a cerca de 5 km a Sul do limite da cidade de Rio Maior. O aglomerado 
populacional mais próximo situa-se a Sul da exploração, no lugar de Panasqueira. No entanto existem 
algumas habitações isoladas na envolvente a curtas distâncias do limite da Mina. Para além do ponto 
monitorizado localizado uma casa de apoio agrícola localizado a 80 metros a este do limite da mina são de 
salientar uma casa abrigo a 40 metros a este e a Quinta dos Sobreiros localizada a cerca de 400 metros a 
noroeste. 

O acesso à mina faz-se a partir da antiga Estrada Nacional 1. Haverá apenas exploração na mina da Faleca, 
sendo que todo o tratamento da matéria-prima será realizado na unidade industrial da mina da Via Vai. 
Neste sentido será efetuado o trajeto indicado na Figura seguinte e que possui uma distância de 5.343 
metros. 

Para a caracterização da qualidade do ar na situação atual, uma vez que a mesma não pode ser caracterizada 

unicamente pelas estações de monitorização da qualidade do ar fixas, nomeadamente as mais próximas, 

Figura 9: Pontos recetores mais próximos da mina. Fonte: EIA – Relatório Síntese (figura 68, p. 162) 
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Lourinhã e na Chamusca (que são estações rural de fundo, ou seja sem influência direta de nenhuma fonte 

poluente), uma vez que existem fontes específicas e locais de partículas, foram usados dados de uma 

campanha de partículas de dimensão inferior a 10μm (PM10). As medições de qualidade do ar foram 

realizadas na envolvente da área da mina, junto a um recetor, que coincide com as habitações mais 

próximas da área de implantação da mina. A campanha decorreu entre os dias 19/12/2020 e 01/01/2021, 

sendo amostrados períodos de 24 horas (com inicio às zero horas de cada dia).  

De acordo com descrito no EIA, na campanha foi usado um amostrador sequencial THERMO-PARTISOL 2025 

calibrado e que se encontra devidamente validado para a norma EN12341:2014, com caudal constante 

(1m³/hora), tendo sido efetuada a amostragem a caudal constante durante períodos de 24 horas, por um 

período de sete dias consecutivos, com início de cada amostragem às zero horas de cada dia e seguiram-se 

os procedimentos da Norma Europeia 12341, tendo sido enviados documentos que comprovam que foram 

implementados vários procedimentos de controlo e garantia de qualidade. 

Foi ainda efetuada, em simultâneo com as medições de PM10, uma campanha meteorológica com 

caracterização das condições de precipitação, direção e velocidade do vento, humidade, pressão e 

temperatura. 

No caso presente, foi colocado o amostrador numa casa habitada mais próxima, a uma distância de cerca 

de 80 metros a este da mina, sendo de estimar que um período alargado de medição irá permitir obter dias 

com situações de propagação favorável (situação de downwind/jusante). 

No ponto de amostragem o valor médio das concentrações médias diárias de PM10 foi de 18 µg/m3, sendo 

o valor máximo de 36 µg/m3 e o valor mínimo de 4 µg/m3. Durante este período a estação rural de fundo 

da Chamusca registava uma média de 10 µg/m3 e a da Lourinhã de 13 µg/m3 o que indicia que os níveis 

junto a este recetor são um pouco superiores aos registados nas estações rurais de fundo.  

A estimativa, efetuada no EIA, dos indicadores anuais para o local amostrado tendo em consideração os 

valores obtidos para os 14 dias amostrados e os resultados para os mesmos dias e para o ano de três das 

estações de monitorização da qualidade do ar fixas geridas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT). Os resultados da estimativa indicam uma 

média anual de 18 µg/m3 e um 36º máximo diário de 27 µg/m3, ou seja níveis abaixo dos valores limite anual 

e diário de PM10. 

Relativamente à avaliação dos impactes da mina na situação futura é de referir que, as atividades associadas 

à exploração das minas que contribuem, no presente e futuro, para a emissão de poluentes atmosféricos, 

em particular de partículas (PM10), incluem várias operações como a desmatação, decapagem, perfuração, 

desmonte e recuperação paisagística, a utilização de maquinaria, a circulação dos veículos em via 

pavimentadas e não pavimentadas para transporte de material e a exposição de áreas decapadas à erosão 

pelo vento. 

A lavra terá uma profundidade média de 20 m, e desenvolvida em vários pisos. Todo o material será 

transportado para uma unidade industrial de lavagem e processamento sita na zona industrial de Rio Maior, 

distando em linha reta cerca de 2km a Este da exploração. 

As atividades consideradas como mais relevantes para a estimativa das emissões de PM10 foram as 

operações de desmonte, concretamente da área máxima decapada sujeita a erosão um total de 10 ha) e a 

contribuição resultante do tráfego, de 8 camiões por dia, em vias não pavimentadas (1,5 km) e 

pavimentadas (5,3 km). Para o caso em estudo foi considerando que os trabalhos decorreriam em toda a 

área de escavação, em situação de piso seco (sem controlo de emissões), ou seja, na situação mais 

desfavorável.  

Usando os fatores de emissão da EPA disponíveis no AP-42 (1995): Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors obteve-se uma emissão total de cerca de 21 t/ano, sendo que, mais de 50 % das emissões previstas 

correspondem à estimativa para o item erosão pelo vento.  
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A estimativa para o item erosão pelo vento na área decapada assumiu que toda a área é sujeita 

movimentações (por exemplo passagem de veículos) em simultâneo sendo que, a erosão pode ser 

minimizada reduzindo a área “mexida/movimentada” o que promove a estabilização dos materiais finos e 
reduz o seu potencial de erosão pelo vento. 

A modelação efetuada, considerando apenas as emissões da mina, com recurso ao software AerMod View 

permitiu avaliar os indicadores anuais 36º máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do 

número máximo de dias com concentrações superiores ao limite diário) e média anual. Os resultados da 

modelação permitiram estimar que a contribuição da atividade futura da mina para a concentração de PM10 

no ar ambiente, junto ao recetor monitorizado, seja cerca de 8 μg/m³ para a média anual, e 13,8 μg/m³ para 
o 36.º máximo diário.  

Foi ainda extraída da modelação a estimativa da contribuição junto a mais dois recetores; P2 - Quinta dos 

Sobreiros e P3- casa abrigo. Para o recetor P2 o 36.º máximo diário 27,5 μg/m³ e a média anual de 10,6μg/m³ 
e para o P3 o 36.º máximo diário 14,7 μg/m³ e 5,3 μg/m³. Verifica-se assim, que de acordo com a modelação 

efetuada, o ponto P2 deverá ser o mais afetado pela atividade da mina. Adicionando estes valores os níveis 

de fundo estimados com base na monitorização da situação atual, estima-se que junto ao recetores, P1 e 

P3, o 36.º máximo diário deverá ser de cerca de 40 μg/m³ estimando-se ainda que o P2 tenha risco de 

ultrapassagem do valor limite diário de 50 μg/m³, caso não sejam tomadas as medidas de minimização 
adequadas. Quanto ao valor limite anual não é espectável que venha a ser ultrapassado em nenhum dos 

locais. 

Estima-se assim que os níveis na situação futura serão elevados podendo ser pontualmente ultrapassado 

valor limite diário, e existindo o risco de incumprimento deste valor. O impacte do projeto na qualidade do 

ar considera-se assim negativo e significativo. No entanto, a minimização destes impactes é possível 

mediante a aplicação de um conjunto de medidas minimização descritas abaixo, podendo o impacte passar 

a ser pouco significativo.  

A contribuição da atividade da mina para os níveis de partículas registados junto aos recetores, assim como, 

a eficácia das medidas aplicadas será avaliada mediante a aplicação do plano de monitorização proposto. 

Conclusão 
De acordo com os resultados apresentados no estudo estima-se que os níveis das partículas PM10 junto aos 
recetores sensíveis, na área envolvente da mina, estejam atualmente em cumprimento dos valores limite 
anual e diário de PM10 definidos na legislação atual. 

É expectável que com a exploração da mina os níveis de partículas venham a aumentar consideravelmente 
pondo em risco o cumprimento do valor limite diário junto ao recetor mais afetado. Assim considera-se o 
impacte da mina como negativo e significativo para a qualidade do ar na sua envolvente. No entanto estes 
impactes podem ser ainda minimizados, pelo que considera-se importante a implementação rigorosa das 
medidas de redução das emissões de partículas em suspensão definidas. 

 Deverá ser implementado o programa de monitorização definido de modo a avaliar a eficácia das medidas 
de minimização e a necessidade de intensificar ou implementar novas medidas. 

5.10. AMBIENTE SONORO 

Situação de Referência 
As fontes sonoras existentes na área envolvente à unidade de exploração mineira, Mina da Faleca na 
freguesia de Rio Maior, são o tráfego rodoviário e alguma atividade industrial. O tráfego é a fonte sonora 
determinante para o ambiente sonoro da situação de referência. 

Os recetores sensíveis mais expostos, função da proximidade à exploração ou ao caminho de acesso dos 
veículos pesados, são uma habitação unifamiliar (P1) localizada na Quinta dos Sobreiros, situada a 440 
metros a Norte do limite da exploração e uma outra habitação/casa de abrigo (P2) localizada a 40 metros a 
SE do limite da exploração da Mina. Verificam-se ainda outros recetores localizados na Estada Nacional 14 
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(N14) já expostos ao ruído gerado pelo tráfego rodoviário que aí circula. Nas vias a Oeste e a Norte não 
existem recetores de tipo sensível que possam vir a ser afetados. 

A caracterização do ambiente sonoro da área envolvente à área de exploração teve por base a realização 
de ensaios acústicos efetuados nos dias 4 e 5 de janeiro de 2021. 

Atendendo a que os Instrumentos de Gestão Territorial não determinam a classificação de zonas sensíveis 
e mistas, conforme instituído pelo Regulamento Geral do Ruido (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, a avaliação da exposição ao ruído ambiente exterior tem como limites de 
referência para avaliação, os seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Artigo 11.º, 
do RGR ). 

Assim, face aos resultados obtidos, verificou-se que os mencionados valores limite são cumpridos, uma vez 
que se registou para o indicador de ruído global de longa duração (Lden), no recetor P1, um valor de 49 
dB(A) e, no recetor P2, um valor de 53 dB(A). Relativamente ao indicador de ruído noturno (Ln), os valores 
foram de 42 dB(A)  e 46 dB(A), respetivamente, nos recetores P1 e P2. 

As ações de projeto suscetíveis de provocar impactes no ambiente sonoro da envolvente da Mina da Faleca, 
estão associadas à extração de areia. Esta extração utiliza um método de desmonte direto com giratórias e 
pás carregadoras, cujo desenvolvimento da lavra ocorrerá por patamares. O desmonte é realizado a céu 
aberto em cava e a carga de areia é realizada por pá carregadora, sendo o transporte realizado por dumpers. 

Avaliação de Impactes 

No que respeita à identificação, previsão e avaliação de impactes, constante do EIA, esta incidiu nos dois 

recetores sensíveis mais expostos ao ruído da Mina, já referidos anteriormente. Os critérios de avaliação da 

magnitude e significância de impactes correspondem aos valores de exposição ao ruído ambiente, 

correspondente a zonas não classificadas - Lden≤63 dB(A) e Ln≤53 dB(A), conforme referido para na 
caracterização da situação de referência, e ao diferencial máximo permitido relativo ao critério de 

incomodidade, de 6 dB(A), atendendo a que o horário de funcionamento da atividade é de oito horas, no 

período regulamentar diurno. 

Para a avaliação de impactes, o EIA apresenta um estudo previsional considerando as fontes que serão 

utilizadas na exploração mineira, bem como o tráfego gerado (de e para a exploração mineira), de forma a 

avaliar os níveis de pressão sonora junto dos recetores selecionados para a caracterização da situação de 

referência (P1 a Norte e P2 a SE). 

De acordo com o EIA, as previsões de ruído basearam-se em métodos quantitativos. Para o cálculo do ruído 

gerado pelo tráfego rodoviário foram utilizados métodos de cálculo teóricos (fonte:"Environmental Impact 

Analysis Handbook" – Larry W. Canter), enquanto para o ruído das fontes pontuais foi efetuada de acordo 

com a NP 4361-2 (ISO 9613) e com recurso ao software específico produzido pela empresa MAS 

Environmental (e validado com o software da DataKustik, Cadna A). 

O modelo previsional concebido adotou, segundo o EIA, um cenário pessimista, ou seja, uma geração e 

propagação de ruído mais desfavorável para os recetores sensíveis. Assim, foram assumidos os seguintes 

pressupostos de avaliação: 

i. Todo o material extraído da mina e toda a circulação de veículos circulará sempre pela estrada para 

Norte, sendo todo o material extraído transportado para uma unidade industrial, localizada a Este 

da Mina da Faleca, na zona industrial de Rio Maior a Este; 

ii. Não foi considerado no modelo a existência de quaisquer meios refletores na envolvente da futura 

lavra (muros de blocos) nem de cortinas arbóreas e outros obstáculos à propagação e dispersão da 

onda sonora; 

iii. Todo o equipamento funcionou em simultâneo (situação que a ocorrer será muito pontual); 

iv. Geração das emissões à cota mais elevada da escavação, ou seja, à superfície; 
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v. Utilizado um nível de potência sonora, Lw, de 98 dB(A) para dumpers (1 equipamento), de 105 dB(A) 

para escavadora giratória (2 equipamentos) e de 105 dB(A) para pá carregadora (2 equipamentos). 

Foram ainda assumidas as seguintes condições para a criação do cenário de previsão: um regime de 

funcionamento da atividade de 8 horas (T), com um volume de tráfego de 14 passagens de veículos 

ligeiros/T e 16 passagens de veículos pesados/T, e uma velocidade de circulação de 20 km/h. Para as 

características do piso, entre a fonte e o recetor, foi considerado irregular e com coberto vegetal. 

Os resultados das previsões apontam para que o exercício da atividade não venha a cumprir os critérios 

legais (art.º 13º do RGR) num dos recetores considerados, designadamente no ponto P2, localizado mais 

próximo da exploração mineira (a 40 metros, a SE, do limite da exploração). Neste recetor, assim como no 

recetor P1, os níveis de exposição sonora para os indicadores de ruído de longa duração não ultrapassam 

os valores limite em áreas do território em que a classificação de zonas sensíveis e mistas ainda não foi 

determinada em instrumento de planeamento municipal. Concretamente, verificou-se que os valores não 

ultrapassam os 57 dB(A) e os 46 dB(A), respetivamente, para os indicadores de ruído Lden e para o Ln. 

Relativamente ao critério de incomodidade sonora verificou-se que é cumprido no recetor P1, mas não o é 

no recetor P2, conforme acima já referido. Ou seja, registou-se um incremento de 3 dB(A) acima do 

diferencial máximo admissível por lei para a situação avaliada (funcionamento de 8 horas, no período diurno 

e sem deteção de características tonais ou impulsivas no ruído particular), o qual é de 6 dB(A). 

Face ao exposto, considera-se que a exploração da atividade mineira gerará um impacte negativo, 

significativo, de magnitude média, reversível e minimizável, na medida em que ocorrerá na fase inicial da 

exploração à cota zero e previsivelmente por um período curto de duração (durante cerca de seis meses). 

Visando a minimização do impacte previsto, embora por um período relativamente curto, foram estudadas 

medidas mitigadoras, de forma a compatibilizar a futura coexistência dos usos e ocupação do solo (indústria 

versus casa de abrigo). Por conseguinte, atendendo à curta distância a que se encontra o recetor sensível 

da mina da Faleca (40 metros) que impede, de certa forma, a aposição de obstáculos no caminho de 

propagação da onda sonora do emissor para o recetor, para a redução do ruido, considerou-se a opção ao 

nível da seleção de equipamentos, designadamente a utilização de equipamento com potência sonora mais 

baixa. Deste modo, de acordo com o EIA, a simulação dos níveis sonoros com equipamento com um nível 

de potência sonora, Lw, de 102 dB(A) em detrimento de uma Lw de 105 dB(A) assumidos como pressuposto 

de simulação do ruído, permite reduzir o diferencial de incomodidade de 9 dB(A) para 6 dB(A).  

A redução sonora expectável permite, assim, cumprir o critério de incomodidade, contudo, os valores limite 

situam-se no limiar do diferencial admissível, pelo que a situação deverá ser acompanhada por uma 

campanha de monitorização, logo após o início dos trabalhos na frente de lavra próxima do recetor, 

conforme proposto no EIA e com o qual se concorda. 

Conclusão 

O EIA prevê que o exercício da atividade não venha a cumprir o critério de incomodidade constante do 

artigo 13.º do RGR, pelo que se considera que os impactes no ambiente sonoro serão significativos. 

Contudo, importa referir que a avaliação efetuada apenas é válida para um período de funcionamento da 

mina de oito horas diárias. 

Acresce referir, que da análise do Estudo de Impacte Ambiental que suporta a avaliação dos efeitos do 

projeto no domínio do ambiente sonoro, verificou-se que o projeto é viável desde que a laboração da 

atividade venha a selecionar equipamento de utilização no exterior, designadamente escavadoras giratórias 

(2 equipamentos) e pás carregadoras (2 equipamentos) com um nível de potência sonora inferior àquele 

que foi configurado como condição de funcionamento no modelo de previsão. 

Assim, considera-se que a laboração da atividade deverá, ainda antes da aprovação do Plano de Lavra, dar 

cumprimento à seguinte condicionante: 
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 Apresentar à Autoridade de AIA, antes da aprovação do Plano de Lavra, a homologação da 

certificação acústica do equipamento do fabricante, que ateste a potência sonora, Lw, de 102 

dB(A). 

Para além da condicionante mencionada deverá ser dar cumprimento às medidas de mitigação, de natureza 

preventiva (boas práticas de gestão ambiental) e ao programa de monitorização. 

Atendendo a que os valores limite foram ultrapassados e tendo sido equacionada a medida de minimização 

relativa à utilização de equipamento fixo/móvel com um nível de potência sonora, Lw, inferior aquele que 

foi utilizado no exercício de previsão de níveis sonoros, a monitorização deverá ocorrer durante o período 

em que o desenvolvimento do plano de lavra ocorra na área (a sul) próxima do recetor P2. A monitorização 

deverá ser anual, de forma a se verificar a exatidão das previsões e o cumprimento dos valores limite legais. 

O critério de incomodidade deverá ser efetuado no período de atividade mais crítico em termos de emissões 

sonoras. 

As medidas a implementar bem como o programa de monitorização do ambiente sonoro integram o ponto 

9 do presente parecer.  

5.11. SAÚDE HUMANA 

Caracterização 

Na Mina da Faleca será efetuada a exploração da matéria-prima, sendo que a sua beneficiação ou 

tratamento será realizado na unidade industrial localizada na Zona Industrial de Rio Maior, a uma distância 

de 5.343 metros. 

A areia quartzítica e caulínica proveniente das frentes de desmonte será carregada para camiões, que 

transportam a matéria-prima para a unidade industrial da Mina Via Vai, localizada na Zona Industrial de Rio 

Maior, onde será tratada/beneficiada. 

 O rejeitado resultante do processo de tratamento (crivagem, lavagem e classificação) será também 

carregado por camiões para serem posteriormente devolvidos à cota da exploração a fim de serem 

aplicados na recuperação ambiental do local.  

Na fase inicial dos trabalhos da mina estima-se que cerca de 12 camiões por dia efetuem o percurso entre 

a mina e a zona industrial. Em fase de pleno funcionamento o transporte da matéria-prima será realizado a 

um ritmo de 8 camiões por hora, quando a exploração alcançar o seu máximo, a produção diária 

corresponderá a 2083 toneladas.  

Apesar de não existir uma unidade industrial na futura Mina da Faleca, existe a necessidade de serem 

instaladas algumas instalações auxiliares anexas. A área destinada para instalação dos apoios à produção 

terá uma área de 2.073 m2. Dentro desta área será preconizada a instalação de vários contentores 

destinados ao escritório, refeitório, balneários, oficina, posto de transformação, depósito de combustível e 

bacia de hidrocarbonetos, que irão servir de apoio, aos trabalhadores da concessão e para pequenas 

manutenções.  

A atividade na mina será apenas extrativa e só ocorrerá durante os dias úteis com um período de laboração 

de 8 horas diárias. Para assegurar um correto funcionamento da mina a empresa possui uma equipa com 7 

trabalhadores, dos quais 6 estão afetos à mina e 1 afeto à manutenção. 

Vertentes ambientais relevantes 

Água 

O abastecimento de água para as instalações socias será feito através de furo de captação a realizar na Mina 

da Faleca. A água proveniente desse furo será analisada para verificação da qualidade da água para uso 

industrial e consumo humano. 

Águas Residuais e Resíduos  
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Nas instalações sociais será implementado um sistema de esgoto para as águas domésticas que será ligado 

a uma fossa sética estanque. Estima-se uma produção diária de efluente doméstico de cerca de 540 L. Com 

base nessa informação, será adquirida uma fossa com uma capacidade de 30m3.  

Os resíduos produzidos na unidade industrial / instalações sociais serão óleos usados e resíduos de 

embalagens de papel e cartão. A quantidade de resíduos presumíveis de serem produzidos serão de 3 t e 2 

t, respetivamente. A sua recolha será feita por entidade autorizada para o efeito. 

Qualidade do Ar e Ruído  

As poeiras resultam essencialmente dos processos de desmonte e da circulação dos diversos equipamentos 

nos caminhos não asfaltados. O ruído é gerado, essencialmente, pelos equipamentos móveis existentes no 

local (escavadora giratória, pá carregadora e camiões de expedição). As principais diferenças que estão 

previstas no projeto e que difere da situação atual dizem respeito ao período de laboração previsto. De 

acordo com o projeto apresentado está prevista a laboração apenas com 1 turno de 8 horas de laboração.  

Analisando estes dois fatores ambientais conclui-se que não estão previstos impactes negativos 

significativos quer ao nível de qualidade do ar (nomeadamente poeiras PM10), assim como no ambiente 

sonoro. Acresce ainda que estes dois fatores ambientais têm previsto um plano de monitorização que 

pretende analisar ao longo do projeto os impactes junto destes mesmos alvos sensíveis, estando igualmente 

previstas medidas de atuação em caso de desvios. 

No que se refere à avaliação de impactes na saúde humana salienta-se: 

A incomodidade relativa à presença da mina representa um impacte negativo, pouco provável, direto, 

temporário, reversível (com cessação da atividade e recuperação ambiental e paisagística), de reduzida 

magnitude, pouco significativo.  

A ausência de recetores sensíveis na proximidade e o efeito de amortecimento de ruído e de filtro de poeiras 

facultado pela envolvente florestal da maior parte do percurso, determinam que o impacte associado a 

incomodidades à população mais próxima devidas à circulação de veículos de transporte da matéria-prima 

até a Unidade Industrial seja negativo, pouco provável, direto, permanente (durante a exploração da mina), 

reversível (com cessação da atividade), de reduzida magnitude, pouco significativo. 

Conclusão 

Após a análise dos documentos apresentados no procedimento de avaliação de impacte ambiental da Mina 

da Faleca, concelho de Rio Maior, no geral e no que à vertente Saúde Humana diz respeito, emite-se parecer 

favorável condicionado ao cumprimento das condições previstas no ponto 9 deste parecer. 

5.12. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Situação de Referência 

Para a caracterização da situação de referência procedeu-se numa primeira fase à recolha de informação 

relevante sobre a área do projeto através do levantamento bibliográfico, toponímico, fisiográfico e 

geomorfológico. Posteriormente realizou-se o trabalho de campo através da prospeção arqueológica 

sistemática da totalidade da área de ampliação. 

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e à fase em que este foi apresentado em sede 

de Avaliação de Impacte Ambiental. 

No enquadramento geomorfológico destaca-se o facto de nesta área existirem nódulos de sílex utilizados 

como matéria-prima na pré-história para o fabrico de utensílios, e, em épocas mais recentes para o fabrico 

da pedreneira. 

Para elaboração do enquadramento histórico-arqueológico a pesquisa documental revelou uma das mais 

antigas ocupações das sociedades humanas, ocupação que se foi intensificando ao longo dos tempos, 

adotando novas estratégias de povoamento, deixando um importante registo do ponto de vista 

arqueológico. 
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A primeira ocupação humana antiga na região remonta ao período Paleolítico o primeiro testemunho da 

presença humana conhecido na região. Apesar dos arqueosítios desta região serem na sua maioria de ar 

livre, as ocupações em gruta são bastante significativas, sendo conhecidas mais de uma dezena de 

ocorrências, de maior ou menor relevância. No que diz respeito aos sítios de ar livre, conhecem-se no 

concelho Rio Maior inúmeros arqueosítios, especialmente bem representados para o período pré-histórico. 

Limitando a pesquisa bibliográfica a cerca de 1 quilómetro envolvente à área do projeto, não de registam 

ocorrências arqueológicas, pelo que se optou pelo seu alargamento para cerca de 2 quilómetros na 

envolvência. Nesta área que abarca não só a freguesia de Rio Maior como também da Asseiceira, registam-

se 13 sítios arqueológicos dos quais, apenas 1, não apresenta cronologia pré-histórica. De um modo geral 

estes sítios enquadram-se no Paleolítico Superior, existindo para alguns deles trabalhos arqueológicos de 

escavação no início da década de 90 do século passado. Será, no entanto, de referir que cerca de metade 

dos referidos sítios correspondem a achados isolados com uma cronologia mais lata enquadrada no período 

Paleolítico. 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro 95, p. 323) 

Quadro 2: Síntese das Ocorrências Patrimoniais 
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Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem 

minimizados através da adoção das medidas previstas no Ponto 9, do presente parecer, conclui-se que 

projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental. 

Relativamente ao património classificado ou e vias de classificação estão referenciados no concelho 3 

imóveis classificados como imóvel de interesse público: “Megálito – Capela de Alcobertas”, classificada 
como Imóvel de interesse Público, Decreto n.º 41 191, DG, I Série, n.º 16 2, de 18-07-1957; “Salinas da Fonte 
da Bica”, classificadas como Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-

12-1997 e “Villa Romana de Rio Maior”, classificada como Sítio de Interesse Público, através da Portaria n.º 

22/2014, DR, 2.ª série, n.º 7 de 10 janeiro 2014.  

Todos se localizam fora da área de incidência do projeto. 

Segundo o EIA foi realizada a prospeção sistemática de toda a área da concessão da mina, embora com 

condicionalismos decorrentes das condições visibilidade do solo, que em grande parte da área impediram 

a observação direta do solo. 

Face à dimensão da área é efetuada uma descrição pormenorizada, acompanhada de registo fotográfico, 

com a seguinte sistematização: 

Área já explorada – “Na área da concessão existem duas zonas, uma no Bloco 1 e outra de menor 

dimensão no Bloco 2, onde se observou a existência de explorações de inertes em épocas recuadas. 

Em ambas as áreas foi possível analisar os cortes estratigráficos existentes, dentro das condições de 

segurança possíveis. Da análise efectuada não resultou a identificação de qualquer ocorrência 

arqueológica, exceptuando uma lasca de sílex descontextualizada. Dado o seu caracter isolado 

optou-se por não ser considerada.” (Relatório Síntese Reformulado, p.324).  

Área florestal Bloco 1 – corresponde a uma extensa área florestal, a qual cobre a quase totalidade 

da área, com exceção de zonas de caminho e pequenas clareiras, limpas de vegetação. Refere-se 

que “De um modo geral o eucaliptal com mato rasteiro denso é a característica mais comum, 

embora também tenham sido observadas áreas de Pinhal, também com vegetação rasteira. A 

visibilidade do solo, vai assim nesta zona do projecto, ser classificada como reduzida.” (ibidem). 
Acrescenta-se que foi possível analisar o corte estratigráfico de uma pequena vala existente junto 

de um caminho. Não se identificaram quaisquer vestígios arqueológicos. 

Área florestal Bloco 2 – corresponde à área mais a norte do projeto, nomeadamente da Ribeira da Jaleca. 

As áreas de eucaliptal dominam grande parte da área, embora também ocorram manchas de pinhal. “A 

visibilidade do solo vai nesta área alternar entre razoável e reduzida, de acordo com a maior ou menor 

concentração de vegetação rasteira. Muito embora tenha sido possível percorrer todos os caminhos, 

analisar alguns cortes e prospectar as zonas de razoável visibilidade do solo, não foram identificados 

quaisquer vestígios patrimoniais”. Refere-se ainda que nesta zona existe uma linha elétrica, bem como o 

traçado de uma conduta das Águas do Oeste, “… onde de acordo com os relatórios existentes não foram 
identificados vestígios arqueológicos.” (ibidem, p.328).  

Zona de Várzea – corresponde a uma área mais plana junto de linha de água que corta a área do projeto, 

abrangendo quer o Bloco 1, quer o Bloco 2, com uma zona agrícola e canavial. “A área agrícola caracteriza-

se pela existência de um Pomar, lavrado com boas condições de visibilidade do solo, o que permitiu efetuar 

percursos lineares, embora sem resultados arqueológicos. A restante área caracteriza-se por uma extensa 

área sem uso, onde proliferam os canaviais e outro mato arbustivo denso.” (ibidem). 

A prospeção arqueológica não levou à identificação de ocorrências patrimoniais. 

A exploração mineira constitui historicamente uma atividade relevante no concelho de Rio Maior. Os mais 

antigos registos escritos da verificação de afloramentos de carvão na região, de que há conhecimento, 

datam da segunda metade do século XIX.  
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Em 1914-1918, por altura da 1ª Guerra Mundial, devido à falta de combustíveis, o Estado viu-se na 

necessidade de recorrer à exploração de carvões nacionais. Os primeiros registos de exploração mineira e 

extração de carvão em Rio Maior datam de 1915. Em 1916 foi feito o registo da mina do Espadanal por 

António Custódio dos Santos procedendo-se à abertura do poço mestre. A extração teve início por volta de 

1918. 

As Minas do Espadanal, reconhecidas como o único jazigo com viabilidade industrial a Sul do Cabo 

Mondego, constituíram uma reserva estratégica para a economia nacional, tendo sido decisivamente 

intervencionadas pelo Estado durante os anos quarenta e cinquenta do século XX, conhecendo nessa época 

o seu período mais próspero.  

No âmbito da consulta pública foi referida a proximidade da área do projeto à antiga via-férrea que ligava 

o Couto Mineiro do Espadanal ao Vale de Santarém.  

A construção desta linha férrea, entre Rio Maior e o Vale de Santarém, pretendeu melhorar as condições 

de escoamento do produto. Foi inaugurada, em Abril de 1945, com um cais erguido nas imediações do plano 

de extração das minas, e funcionou até encerramento da Fábrica de Briquetes das Minas do Espadanal em 

1965. 

Não foram identificados vestígios da sua existência durante os trabalhos realizados no âmbito do EIA. Ma, 

na cartografia à escala 1: 25 000 mais antiga apresentada no EIA, está representado o traçado da linha 

férrea, a este, no exterior da área de exploração. 

Avaliação de Impactes 

São considerados como ações potencialmente geradoras de impactes no património arqueológico a 

desmatação, a movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de 

descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da exploração da mina.  

Segundo o EIA, com base nos dados disponíveis, atendendo à ausência de valores de interesse patrimonial 

identificados na área afeta ao projeto, considera-se que estas ações não interferem diretamente com 

elementos de valor patrimonial conhecidos. Assim, os impactes previsíveis neste fator serão nulos. 

Não obstante, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a execução e exploração do projeto, 

poderão gerar impactes negativos (diretos ou indiretos) sobre ocorrências patrimoniais que se encontrem 

ocultas. Deste modo, os impactes em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo 

coberto vegetal ou no subsolo, não detetadas nesta fase de avaliação são qualificados, como 

indeterminados.  

Relativamente à linha férrea, uma vez que o seu traçado não passará pela área do projeto, não se prevê a 

ocorrência de impactes negativos sobre a mesma. 

Medidas de Minimização 

Perante os dados obtidos na presente avaliação e os impactes identificados, considera-se que as medidas 

de minimização preconizadas no EIA são adequadas mas deverão ser complementadas com as medidas 

propostas no ponto 9 do presente parecer. 

Conclusão 

Face ao exposto, estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável condicionado às medidas 

de minimização constantes no ponto 9 do presente Parecer. 

 

5.13. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Situação de Referência 

A área em estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

(SNAC). 
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Flora e Vegetação 

A Caracterização da flora e vegetação realizada no EIA abrangeu a área de estudo (superior à área de 

exploração) e foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção em campo. 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 20 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), tendo sido apenas confirmadas, na área de estudo, três 

espécies, a saber: 

Sobreiro: existem duas manchas de sobreiros na área de estudo, concretamente no bloco 2 da área 

de concessão foram ainda observados sobreiros ao longo da linha de água e pontualmente no sob 

coberto de eucaliptal; 

Borrazeira-branca: esta espécie foi observada na galeria ripícola da linha de água; 

Ulex australis subsp. welwitschianus: espécie observada no sob coberto do eucaliptal junto a uma 

zona de pinhal. 

Nenhuma das espécies observadas em campo se encontra ameaçada ou é prioritária em termos de 

conservação.  

De entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 13 espécies com caráter invasor, 

tendo sido confirmada em campo a presença de cinco, a saber: avoadinha (Conyza bonariensis), mimosa 

(Acacia dealbata), austrália (Acacia melanoxylon), canas (Arundo donax) e figueira-do-inferno (Datura 

stramonium). 

Foram identificadas para a área de estudo nove unidades de vegetação: eucaliptal, pinhal, sobreiros, charca, 

linha de água, ruderal, pomar, áreas agrícolas e áreas artificializadas, conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora na área de estudo esteja presente uma pequena mancha com sobreiros adultos com área inferior 

a 0,5 ha, esta área não corresponde a qualquer habitat de interesse  comunitário dada a ausência de outros 

elementos estruturais e dada a sua diminuta área.  

Fauna 

Relativamente à Fauna, o EIA elenca, para a área de estudo, sete espécies de anfíbios, distribuídas por 

quatro famílias. A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco 
preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi) que está classificada com “Quase ameaçada”. Não foi possível confirmar 
a presença de nenhuma espécie de anfíbio. 

Quadro 3: Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas (ha) 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro 60, p. 196) 
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Foram ainda elencadas 13 espécies de répteis, distribuídas por sete famílias. A maioria das espécies 

elencadas possui estatuto de conservação “Pouco preocupante”, exceto a lagartixa-de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus) e a lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus), classificadas como 

“Quase ameaçadas” e, a víbora-cornuda (Vipera latastei) que se encontra classificada como “Vulnerável”. 

Relativamente ao elenco avifaunístico o EIA refere 79 espécies, pertencentes a 38 famílias. Confirmou-se a 

presença de sete espécies de aves. A maioria das espécies elencadas é residente (59,5 %) ou migradora 

reprodutora (26,6 %) e está associada a biótopos florestais (35,4 %), agrícolas (22,8 %) e indiferenciados 

(29,0 %). 

Para a área de estudo estão elencadas três espécies ameaçadas, classificadas como “Vulnerável”, sendo 
provável a sua presença, a saber: o Açor (Accipiter gentilis), o Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus 

ruficollis) e o Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeuss). 

Não existe informação relevante sobre a ocorrência e nidificação de aves de rapina para a área de estudo. 

O EIA elenca ainda 6 espécies de mamíferos, distribuídas por 11 famílias, tendo sido confirmada a presença 

do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

A maioria das espécies encontra-se classificada como “Pouco preocupantes” de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Contudo, o coelho-bravo encontra-se classificada como “Quase 
ameaçada”. 

A área de estudo não se sobrepõe com nenhum abrigo conhecido, de importância nacional, regional ou 

local de morcegos. Contudo, existem na envolvente da área de estudo (num raio de 20 km) vários abrigos 

conhecidos de morcegos. 

Avaliação de Impactes  

Os impactes mais severos sobre a flora e vegetação ocorrem na fase de exploração uma vez que toda a 

vegetação dentro da área a explorar será gradualmente destruída. Excluindo as áreas artificializadas e a 

linha de água, a perda de eucaliptal representa aproximadamente 80 % da área a explorar.  

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para a área de mineração, 

irão conduzir à destruição de espécimes de flora. A maioria dos espécimes cuja destruição está prevista 

correspondem a espécies de baixo valor ecológico. Embora se verifique a presença de indivíduos de espécies 

RELAPE, na área de mineração estas espécies são pouco comuns e a zona de maior densidade de borrazeira-

branca já se encontra protegida pela sua inclusão na zona de defesa. O impacte de destruição de espécimes 

de flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, provável, local e reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

Poderá ocorrer a destruição ou dano de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido de 

manipulação de máquinas. Este impacte considera-se negativo, temporário, direto, improvável, local, 

reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo desde que implementadas as medidas de 

minimização. 

Outros impactes identificados no EIA é a proliferação de espécies de flora exótica de caráter invasor na área 

do projeto. Considera-se este impacte negativo, indireto, provável, local, reversível, de magnitude 

moderada e pouco significativo a significativo, desde que implementadas as medidas de minimização. 

Relativamente à fauna, as operações de construção de anexos e beneficiação de acessos terá como efeito 

direto, devido ao ruído e vibrações consequentes, o afastamento da fauna, sobretudo de aves e mamíferos. 

Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte 

considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e 

pouco significativo. 

Ainda durante a fase pré exploratória, a circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao 

aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, 
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os répteis e os micromamíferos. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, 

direto, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A perda, essencialmente de biótopos florestais (eucaliptal e pinhal) e agrícolas (pomar e áreas agrícolas) 

conduzirá à perda de habitat de espécies de hábitos florestais e agrícolas. Considera-se que o impacte não 

é muito significativo, tendo em conta que estas são essencialmente espécies sem estatuto de conservação 

desfavorável. É no entanto, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude moderada 

e pouco significativo. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este 

impacte considera-se negativo, permanente, local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude 

moderada e pouco significativo. 

5.14. 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, a uma escala regional (macroescala), insere-se no Grupo de 

Unidades de Paisagem (macroestrutura) K – “Maciços Calcários da Estremadura” e, num segundo nível 
hierárquico inferior, na Unidade de Paisagem n.º 69 - “Colinas de Rio Maior-Ota”.  

Transversalmente à referida Unidade foram ainda delimitadas, num 3.º nível hierárquico inferior, com base 

na fisiografia e na ocupação/uso do solo, 12 Subunidades de Paisagem: “Colinas Florestais”; “Áreas 

Agroflorestais”; “Envolvente de Azinheiras”; “Zonas Baixas Agrícolas”; “Envolvente de Rio Maior”; "Vale de 

Óbidos"; "Zona Industrial"; "Vales dos rios Maior e Atalaia"; “Envolvente de Asseiceira"; "Envolvente de 

Abuxanas"; “Zonas Baixas Ocupadas” e “Envolvente de Boiças”. 

No que se refere à localização do Projeto e das suas componentes, neste sistema hierárquico de 3 níveis de 

Unidades e Subunidades, a área concessionada, assim como todas as componentes associadas à exploração, 

localizam-se no Grupo de Unidades de Paisagem K - “Maciços Calcários da Estremadura” e, no segundo nível 
hierárquico inferior, na Unidade de Paisagem n.º 69 – “Colinas de Rio Maior-Ota”. No 3.º nível hierárquico 
inferior, as diversas componentes do Projeto inserem-se nas seguintes Subunidades de Paisagem: 

o Bloco 1 – Sobrepõe-se, maioritariamente, à Subunidade “Colinas Florestadas” e, parte, a nascente, 
a “Vales dos Rios Maior e Atalaia”; 

o Zona de Defesa Central – sobrepõe-se, maioritariamente, à Subunidade “Vale de Óbidos” e, parte 
mais a SE, à Subunidade “Vales do Rios Maior e Atalaia”. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para a Área de Estudo, com cerca de 6.968ha, 

com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da 

Paisagem. Da análise da cartografia que expressa graficamente os referidos parâmetros, verifica-se o 

seguinte: 

Qualidade Visual  

No que se refere a este parâmetro o território delimitado pela Área de Estudo, de acordo com a avaliação 

apresentada no Aditamento, apresenta, um predomínio, das classes de Qualidade Visual “Baixa” e “Muito 
Baixa”, perfazendo cerca de 50% desta.  

Contudo, não se pode concordar com a expressão considerada para estas classes, dado que surgem áreas 

industriais e de exploração de inertes equiparadas a áreas florestais, neste caso, maioritariamente, de 
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eucalipto. Tendo sido consideradas duas classes de menor valor cénico, o que permite muito maior 

flexibilidade na ponderação, à classe de “Muito Baixa” deveriam estar, fundamentalmente, atribuídas as 

áreas industriais, vias de comunicação mais expressivas, caso do IC2, IP6/A15 e áreas de exploração de 

inertes.  

As áreas florestais de eucalipto, pese embora o seu menor interesse visual, sobretudo, pela sua expressão 

espacial que traduz maior monotonia, deveriam ter sido consideradas na classe de “Média” ou, na classe 
de “Baixa”, tendo em consideração o padrão de preferências visuais do observador que a interpreta ou 
valoriza como um valor natural e, sobretudo, como “Floresta”. À classe de “Média” foi atribuída uma 
representatividade de cerca de 23% da Área de Estudo e às classes de “Elevada” e “Muito Elevada” uma 
representatividade com cerca de 28%. Mesmo estas 3 classes apresentam áreas que não as traduzem 

adequadamente, embora, tenham menor peso no cômputo geral da respetiva classe e, consequentemente, 

na Área de Estudo que as altere, significativamente, sobretudo, no caso das classes de maior valor cénico.  

Face ao exposto, e tendo em consideração as características do território e o acima expresso, considera-se 

que as classes de “Muito Elevada” e “Elevada” poderão situar-se na ordem de grandeza dos valores 

apresentados no Aditamento. No que se refere à classe de “Média”, a mesma deverá situar-se acima dos 

valores apresentados, podendo representar, valores na ordem dos cerca de 40% da Área de Estudo, se na 

mesma se incluir uma parte significativa das áreas da classe de “Baixa”, sendo que muitas destas também 
apresentam uma expressão espacial reduzida capazes de serem aglutinadas visualmente pela classe 

envolvente e dominante. Ou seja, dado constituírem partes de um mosaico cultural e visual perdem 

expressão face à envolvente, sobretudo, quando percecionadas a maiores distâncias. Localmente, poderão 

ter expressão se forem dominantes no envolvente do observador, mas não o serão no caso anterior 

referido. 

No caso da inserção do Projeto nas classes deste parâmetro, considera-se que o Bloco 1 se situa, 

maioritariamente, na classe de “Média”. A parte explorada situa-se na classe de “Baixa” a “Muito Baixa”. 
Na Zona de Defesa Central ocorrem, maioritariamente, áreas das classes de “Elevada” e de “Muito Elevada”, 
associadas ao leito de cheia e galeria ripícola do rio da Jaleca. 

Capacidade de Absorção Visual 

No que se refere a este parâmetro considera-se que, de acordo com a carta apresentada no Aditamento, a 

Área de Estudo se caracteriza por apresentar, potencialmente, e maioritariamente, Capacidade de Absorção 

“Elevada”, representando, cerca de 74% da mesma. Tal decorre, no presente caso, e em relação aos 

Observadores Permanentes, de 5 situações: 

i. Presença de Observadores ser relativamente concentrada em algumas povoações, como Rio Maior, 

Cidral, Casais do Cidral, Azinheira, Quintas, Ribeira de S. João, Anteporta, Boiças, Panasqueira, 

Arneiro/Casal da Castanheira, Asseiceira, Casais dos Varões, Abuxanas, Casais dos Silvas, Casais da 

Atalaia e Vale de Óbidos.  

ii. As povoações terem uma distribuição, relativamente, assimétrica. 

iii. As povoações não se localizam em pontos muito proeminentes que potenciem um sistema de vistas 

próprio privilegiado sobre o território. 

iv. Do relevo, ou da fisiografia, não criar condições para campos de visão mais abertos a partir dos 

referidos pontos de observação. 

v. Do coberto vegetal, maioritariamente, de porte arbóreo, que é muito expressivo em área e que 

pela sua expressão espacial tende a isolar visualmente os locais onde se regista a presença de 

observadores, permanentes e/ou temporários. 

No caso dos Observadores Temporários, associados às vias, verifica-se que as vias – IP6/A15, N1/IC2 e N114 

- desenvolvem-se, maioritariamente, no seio das manchas florestais, ou na orla destas, determinando 
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assim, um isolamento visual das mesmas. Pontualmente, regista-se, nas referidas vias, em pequenas 

extensões a existência de um campo visual aberto e com muito maior alcance. 

No caso da inserção do Projeto nas classes deste parâmetro, considera-se que o Bloco 1 se situa, 

maioritariamente, na classe de “Elevada”. A metade sul, e a explorar, sobrepõe-se, ainda numa área 

significativa, a áreas que integram a classe de “Média” e “Baixa”. A Zona de Defesa Central que separa o 

Bloco 1 do Bloco 2 situa-se na classe de “Elevada”. 

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território definido pela Área de Estudo tende a situar-se na classe de Sensibilidade Visual 

“Baixa” representando cerca de 70% da Área de Estudo. Contudo, apesar de a área ser expressiva, e de 

haver alguma continuidade entre áreas, a classe surge muito fragmentada espacialmente, determinando 

variações de sensibilidade visual muito frequentes dentro de áreas relativamente pequenas em dimensão 

espacial, sobretudo, onde a classe de “Baixa” é dominante como matriz, pois, há áreas onde esta classe não 
é dominante e surge de forma pontual, como é o caso, e a título de mero exemplo, na envolvente da 

povoação da Asseiceira. 

No caso da inserção do Projeto nas classes deste parâmetro, considera-se que o Bloco 1 se situa, 

maioritariamente, na classe de “Baixa”. A parte mais a sul e nascente, a explorar, sobrepõe-se, ainda a áreas 

que integram a classe de “Média” e, pontualmente, “Elevada”. A Zona de Defesa Central que separa os dois 

blocos referidos situa-se na classe de “Média”. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

A exploração de uma mina a céu aberto induz, necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na 

Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração 

da ação, ou seja, do grau/extensão de desorganização e destruição física dos valores em presença, 

geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área 

de intervenção. 

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 

valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência 

desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e visuais mais 

significativas, serão criadas na Fase de Exploração/Desmonte, ainda que de forma progressiva/gradual com 

o avanço da lavra, e permanecerão, de forma irreversível, no tempo, com clara perda de valor cénico dos 

locais afetados, mas também com claro reflexo negativo sobre a envolvente mais próxima/adjacente. 

No caso dos impactes visuais, gerados pela intervenção, e projetados sobre a Área de Estudo, para a sua 

determinação, e avaliação, dos mesmos são tidos em consideração vários critérios: a exposição visual das 

áreas, obtida através da Carta de Capacidade de Absorção Visual; as bacias visuais da área de intervenção 

e das componentes do Projeto apresentadas no Aditamento, e que traduzam o impacte visual negativo 

potencial sobre o território; a maior, ou menor, presença de “Observadores Permanentes” – associados a 

povoações e a habitações isoladas - e de “Observadores Temporários” – associados a vias rodoviárias – 

pesando, com maior, ou menor, relevância a proximidade, ou o fator distância, a ocupação/uso do solo e a 

afetação da integridade visual das áreas de maior qualidade cénica. No caso das bacias visuais serão estas 

ainda objeto de uma análise de maior detalhe na análise dos impactes visuais na Fase de Exploração ou de 

Desmonte. São considerados, e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre: “Observadores 
permanentes – edificado/habitações”; “Observadores temporários - utentes das vias rodoviárias” e em 
“Áreas de Qualidade Visual “Elevada”. 

Neste contexto, e, sobretudo, durante a Fase de Exploração, importa referir os impactes também sobre 

outra vertente, poucas vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade 

sonora da Paisagem, complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida 

pelas máquinas, fixas e/ou em circulação, comprometerá diariamente, em grande parte do período diurno 

de laboração, a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, de certa forma indissociáveis da uma 

perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. Na Fase de Exploração, a atividade 
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das máquinas e circulação de veículos determinará assim uma alteração do ambiente acústico da Paisagem, 

que será mais ou menos relevante em função dos níveis de exploração que decorrem da procura pelo 

mercado. 

Fase de Pré-Desmonte  

Impactes Visuais 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença de maquinaria. Num segundo momento, ou em simultâneo, na Fase de Pré-

Desmonte, os impactes visuais negativos decorrem das ações desempenhadas pelas máquinas, 

propriamente ditas, e das alterações que vão sendo progressivamente introduzidas, por estas, ao nível 

estrutural - desflorestação, desmatação e alterações de morfologia (decapagem da terra viva). São “feridas” 
que vão sendo, progressivamente, geradas/abertas e que se traduzem também, inevitavelmente, em 

impactes de natureza visual. 

 Acresce também a estes, a perda de valores/atributos visuais naturais por destruição irreversível destes, 

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, destacam-se, a 

“formação de poeiras”, geradas pelas ações acima referidas, e percetíveis a maiores distâncias, o 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 compactação e, consequente, 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. Se se realizarem várias frentes de trabalho, 

a par de uma não gestão cuidada da circulação, repetida, de veículos e do estado das vias internas/externas 

e, sobretudo, se, cumulativamente, decorrerem em tempo seco e ventoso, a magnitude da sua propagação 

será tanto maior quanto mais seco se apresentar o tempo e, cumulativamente, se registarem ventos 

desfavoráveis, agravado por ser uma de intervenção relevante em área e por haver zonas muito expostas e 

mais cimeiras e, consequentemente, mais expostas aos ventos dominantes. Embora a direção dos ventos 

varie durante o ano, existe uma predominância dos ventos de Norte, Noroeste e Sudoeste. Poderá haver 

momentos em que se conjuguem um conjunto de atividades, incluindo circulação de camiões, a par de 

condições desfavoráveis do vento que podem criar situações de maior densidade de poeiras em suspensão 

no ar e consequentemente revestir-se, muito pontualmente, de um impacte significativo. 

Tendo em consideração o faseamento das intervenções, por blocos, desfasados temporalmente e 

espacialmente, assim como as ações de pré-desmonte não serem realizadas integralmente na área a 

explorar de uma só vez e num único momento, mas sim gradualmente/progressivamente, e ainda existir 

uma envolvente física, parte desta compacta, de coberto de natureza arbórea, e a proximidade de recetores 

sensíveis – Observadores Permanentes e/ou Temporários - considera-se: 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa (Observadores Permanentes: 

Quinta dos Sobreiros e habitação isolada na proximidade da ligação do rio Jaleca ao Rio Maior – vértice SE 

do Bloco 1) a média (Observadores Temporários: IP6/A15, Zona do Nó de Ligação da N1/IC2 à EM1307 e 

N114) magnitude e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: Bloco 1 sobre habitação 

isolada na proximidade da ligação do rio Jaleca ao Rio Maior – vértice SE do Bloco 1. Áreas de Qualidade 

Visual “Elevada”: envolventes ao Bloco 1 – Várzea do Rio Maior e do rio Jaleca) a Muito Significativo 

(Observadores Permanentes: Bloco 1 sobre habitação isolada na proximidade da ligação do rio Jaleca ao Rio 

Maior – vértice SE do Bloco 1. Observadores Temporários: pontualmente sobre as vias IP6/A15, Zona do Nó 

de Ligação da N1/IC2 à EM1307 e N114). 

Ações de “pré-desmonte” que terão lugar, pela(s) área(s) de intervenção, podendo as mesmas ocorrer em 
simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente, 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 
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a explorar de uma única vez e num momento único, mas sim gradualmente/progressivamente. 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 faseamento das intervenções, por blocos, desfasados temporalmente, e a 

envolvente física e, em parte compacta, de coberto vegetal de natureza arbórea, que determina, no 

presente, uma minimização da exposição das áreas em causa, considera-se: 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco 

significativo. 

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. Estes ocorrerão nas diferentes áreas de escavação previstas realizar – Bloco 

1 e Bloco 2 - do Projeto a licenciar. O Bloco 1 tem uma área total de 45.5421ha e a área de exploração será 

de 37.3475ha. 

 Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal de Tipo Arbustivo 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude, pouco significativo.  

 Desflorestação - Remoção do Coberto Vegetal de Tipo Arbóreo 

A vegetação de porte arbóreo é, maioritariamente, de eucaliptal, com presença de alguns exemplares 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e exemplares de acácia. Dado que, no presente, parte do Bloco 1 já se 

encontra alterada, devido à anterior exploração a par de se ter verificado na visita, decorrida a 19 de janeiro 

de 2022, que a área foi também, recentemente, parcialmente desmatada, desflorestada e decapada, a área 

a afetar de futuro será menor. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo. 

 Alteração da Morfologia:  

Corresponde à alteração do perfil natural do terreno decorrente da remoção/decapagem dos 

horizontes superficiais do solo e correspondentes à cobertura de terras vivas/vegetais das áreas de 

escavação correspondentes aos Blocos 1 e 2 que apresentam, na generalidade pouca espessura, cerca 

de 10cm, como valor médio.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e pouco significativo. 

Fase de Desmonte ou de Exploração 

Impactes Estruturais 

São impactes associados à materialização das ações de escavação em profundidade no Bloco 1:  

i. fundo da corta aos 50m; 

ii. taludes com 6m de desnível entre bancadas; 

iii. altura de taludes variável: 30m grande parte do lado sul e poente da corta; 20m na zona mais central 

(próxima dos taludes do Nó de Ligação da N1/IC2 à EM1307 e entre 10m a 15m no talude junto à 

Área de Instalações de Apoio e próximo do vértice a SE. 

Inclui-se também as áreas onde se registará a permanência, por maior ou menor período de tempo, do 

stock de materiais sem aproveitamento económico - os Estéreis -, dos depósitos de terra viva/vegetal – 

Depósitos de Terras de Cobertura - que permanecem, praticamente, durante toda a Fase de Exploração. 

Contudo, estas componentes, apesar de apresentarem desenvolvimento segundo a vertical, ou em altura, 
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não se consideram relevantes face à dimensão da profundidade da escavação e da área desta. Por outro 

lado, são depósitos que serão colocados em lotes no interior da área da mina, com base no expresso no 

Aditamento pelo Proponente, e, consequentemente, embora traduzam uma “alteração do relevo”, a 
mesma corresponde já a uma alteração da própria alteração/artificialização introduzida pela escavação.  

 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, média magnitude e 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/ocupação do solo, mas também ao nível da morfologia. São alterações que se 

traduzem em alterações paisagísticas determinando, consequentemente, impactes visuais/cénicos e que se 

acentuarão durante a fase de desmonte/exploração, com o aumento progressivo de área/superfície em 

solo nu, em paralelo com a eliminação progressiva de uma superfície, antes coberta por vegetação. A par 

desta substituição, outras alterações 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 

estéreis em escombreira, 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 do Bloco 1, 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 5 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 decorrem/ocorrem em simultâneo e 

de forma permanente.  

Da análise da bacia visual potencial do Projeto, regista-se que o impacte visual se projeta sobre uma parte 

ainda significativa da Área de Estudo. Para além da área envolvente à mina ser afetada visualmente, e com 

maior intensidade, dada a maior proximidade, a zona norte e nascente da Área de Estudo é a mais afetada. 

Destacam-se as povoações sobre as quais se fará, potencialmente, sentir o impacte visual negativo 

projetado pela área em exploração do Bloco 1: Rio Maior, a cerca de 3km; Cidral, a cerca de 5,2km; Casais 

de Cidral; a cerca de 4,8km; Quintas, a cerca de 3,2km; Boiças, a cerca de 2km; Anteporta, a cerca de 2,6km; 

Arneiro/Casal da Castanha, a cerca de 2,4km; Asseiceira, a cerca de 1,4km e Casais dos Varões, a cerca de 

2,5km. 
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Contudo, o contexto em que se insere a mina, apresenta várias 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 em profundidade face ao nível do terreno natural. 

3. A morfologia da Área de Estudo é relativamente plana e, por vezes, pouco ondulada. 

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”. 

5. Estar previsto o faseamento temporal e espacial das intervenções no Bloco 1. 

6. O efeito cumulativo das anteriores valências, com carácter minimizador da projeção dos impactes 

visuais.  

Apenas perto do término da fase der desmonte, a área em exploração, Bloco 1, 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. 

Decorrente das considerações, acima expostas, e também com base nas bacias visuais a integridade visual 

das “Áreas de Qualidade Visual “Elevada” não é significativamente comprometida. Ainda que a atual área 
florestal possa sofrer cortes, uma vez que se encontra em regime de exploração, não é expectável que se 

façam numa extensão tal que exponha de forma muito significativa a nova área do Projeto. O impacte visual 

expectável apenas se fará sentir no local da própria exploração, sem se traduzir de forma muito significativa 

sobre a Área de Estudo.  

Há, contudo, situações preocupantes, ao nível de recetores sensíveis, sobretudo, de Observadores 

Permanentes, que deverão ser claramente resolvidas com redução da área de exploração e/ou com 

medidas materializáveis e efetivas, em termos de redução ou eliminação dos impactes visuais negativos, 

tendo em consideração não só o número de anos da exploração, assim como a excessiva proximidade à 

área da exploração. Poderá ser neste âmbito, e como uma das soluções ou medidas de minimização que 

venha a ser a última parte a explorar ou que os materiais estéreis possam servir de barreira a par da sua 

vegetalização e da manutenção da cortina arbórea existente de eucalipto e outras espécies e do seu reforço. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida a média (Áreas de Qualidade 

Visual “Elevada”) magnitude e pouco significativo (sobre a generalidade da Área de Estudo) a Significativo 

(Observadores Temporários: IP6/A15 e N114. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”. Vale e leito de cheia do 
Rio Maior) a Muito Significativo (Observadores Permanentes: Quinta dos Sobreiros, Quinta do Sanguinhal, 

a cerca de 400m, e habitação isolada, a cerca de 30m da área de exploração efetiva, junto ao vértice SE do 

Bloco 1 e na proximidade da ligação do rio Jaleca ao Rio Maior). 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 

Projetos na Área de Estudo, de igual e/ou de diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 

funcional e visual da Paisagem.  

O Projeto em avaliação concorre, ao nível dos impactes cumulativos, com uma única tipologia de Projeto. 

De igual tipologia identificam-se assim, várias áreas mineiras, sobretudo na zona central da Área de Estudo, 

a nascente da mina da Faleca, destacando-se pela dimensão relevante, em termos de áreas afetadas, a 
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SIBELCO Portuguesa, Lda. e a SIFUCEL - Silicas, S.A. e o Areeiro de Rio Maior, embora, parte convertida para 

uso lúdico.  

No que se refere a Projetos de diferente tipologia, destacam-se, várias áreas de carácter industrial, de 

relativa pequena dimensão, do tipo de pavilhão industrial, que ocorrem dispersas pela Área de Estudo, 

sobretudo, na envolvente ou periferia urbana de Rio Maior. De muito maior área destaca-se a Zona 

Industrial de Rio Maior, na encosta do vale do Rio Maior, virada para poente, e a cerca de 1km a nascente 

da mina da Faleca. No que se refere a outras tipologias de Projeto destaca-se ainda as infraestruturas 

lineares, como as vias rodoviárias e linhas elétricas aéreas.  

No primeiro caso, destacam-se as seguintes vias e nós e áreas de serviço associadas: A15/IP6 e N1/IC2. No 

caso das linhas elétricas aéreas, verifica-se uma maior profusão destas infraestruturas lineares na metade 

poente da Área de Estudo, que se ligam à Subestação de Rio Maior, embora estas projetem o seu impacte 

muito para além da sua localização, contaminando visualmente uma parte significativa do território. O 

próprio Bloco 2 é atravessado por uma das referidas linhas. As mesmas são responsáveis pelo 

seccionamento do campo visual, não só devido às próprias, como muito particularmente aos apoios que as 

sustentam, esses sim, com um desenvolvimento vertical assinalável e visíveis a distâncias significativas. Para 

além de se constituírem como uma intrusão visual no campo visual do observador, segmentam-no e 

comprometem a escala da Paisagem. Pode ainda destacar-se várias áreas de loteamentos urbanos, 

infraestruturadas, mas que não sofreram desenvolvimento, apresentando-se atualmente degradadas.  

Aos impactes visuais atrás referidos, acrescerão os impactes visuais decorrentes da implantação do Projeto 

em análise, com efeito cumulativo negativo, contribuindo para a perda de Qualidade Visual, já significativa 

na envolvente da área do mesmo, devido à sua crescente artificialização. O contributo do Projeto não se 

revela significativamente relevante, na fase inicial e intermédia da exploração, em termos de impacte 

cumulativo visual negativo com as demais áreas de exploração de inertes, dado que a sua localização não 

potencia uma projeção imediata e muito significativa do impacte visual sobre a Área de Estudo, pelas 

considerações já referidas em anteriores capítulos. Contudo, na fase final da exploração integral da área do 

Bloco 1, a situação da mina à data, tenderá para se constituir como um impacte cumulativo negativo 

significativo, estando a sua maior ou menor relevância dependente da execução das medidas de 

minimização nas zonas de defesa e da qualidade e extensão dessa mesma execução, assim como da 

execução e qualidade e extensão de execução do PARP revisto de forma consequente com a avaliação 

expressa no presente parecer, incluindo o capítulo das Condicionantes e Medidas de Minimização.  

Contudo, ao nível da afetação do coberto vegetal e do relevo, o mesmo configura um impacte cumulativo 

que tende para se situar no significativo quanto atingir a sua plenitude da área prevista explorar, dada a sua 

expressão espacial. A nível da recuperação da morfologia natural a mesma não é passível de ser 

estabelecida tendo como referência a Situação de Referência. Apenas poderá haver uma reposição muito 

parcial da morfologia, se realizada nos termos propostos pelo Proponente, mas se, complementarmente, 

se se proceder à introdução de alguma modelação mais orgânica e em função das características da própria 

mina aquando do término da exploração/desmonte, poder-se-ão criar condições ambientais muito mais 

propícias e potenciadoras da recuperação ambiental e paisagística, até por regeneração natural, assim se 

eliminem/retirem ou reduzam os fatores de perturbação em presença.  

Durante a Fase de Desativação 

Esta fase corresponderá, fundamentalmente, à desmontagem da área de instalações de apoio, 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, ainda outras ações finais ao nível da estabilização 

dos taludes, assim como do enchimento, apenas parcial, das cortas com os materiais estéreis, que deverá 

ser acompanhado de uma modelação e micromodelação, sobretudo, do fundo das cortas, embora não 
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prevista no PARP apresentado no Aditamento, que apenas se pautou por soluções e abordagens, a este 

nível, redutoras, homogéneas e de continuidade na manutenção do carácter artificial da área da escavação. 

O fundo da corta surge proposto como uma superfície plana e homogénea quando devia prever uma 

modelação potenciadora e criadora de situações propícias para o desenvolvimento de maior biodiversidade 

local. 

Quer as ações de desativação dos equipamentos, propriamente ditos, quer das intervenções “mais 
pesadas” ao nível da modelação do terreno, que se podem entender já, 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 progressiva/gradual, com 

a introdução de um elenco de espécies autóctones, em termos de número/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 – a contemplar no âmbito da revisão do 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. 

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 a área do 
Bloco 1, os quais o próprio Projeto de Recuperação Paisagística, não permite minimizar na sua totalidade 
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. 

Conclusão 

O Projeto em avaliação corresponde à exploração da “Mina da Faleca”. Da avaliação acima exposta 
considera-se que o Projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo significativo sobre a 

área de estudo, pese embora, considerar-se que há situações com impactes significativos ao nível estrutural 

e muito significativos ao nível visual, devidamente identificados, mas mais localizados/confinados. Alguns 

são de natureza temporária, outros permanecerão no tempo.  

Há, potencialmente, impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim 

como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na fase de pré-desmonte quer na fase de 

exploração/desmonte, mas que não se consideram significativos dado a baixa magnitude de que os mesmos 

se revestem e tendo em consideração as atuais características da situação de referência.  

Para uma parte das alterações, sobretudo, do relevo natural considera-se que o Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP), uma vez implementado, contribuirá para minimizar, apenas parcialmente 

os efeitos das alterações introduzidas. No caso das situações em escavação, em que estas se apresentem 
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mais profundas não dá, por si só, resposta adequada, com vista à minimização dos impactes estruturais e 

visuais locais que permanecerão como residuais. 

Face às apreciações elaboradas ao longo do parecer, e tendo também em consideração o contexto mineiro 

que determinou já uma alteração da morfologia e a proximidade com o contexto industrial também 

responsável pelo elevado nível de artificialidade da Área de Estudo, emite-se decisão favorável ao Projeto 

de “Exploração da Mina da Faleca”, em fase de projeto de execução, condicionada à aplicação restrita das 
medidas de minimização, com objetivos preventivos, e constantes do ponto 9 deste Parecer. 

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

6.1. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua versão 

atual, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto da “Mina da Faleca” que decorreu durante 30 dias úteis 
de 29 de novembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 7 exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC). 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 Auto-Estradas do Atlântico, S.A - Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A. 

 IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

 Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza (Núcleo do Ribatejo e Estremadura).  

 Seis Cidadãos. 

Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto não é abrangida por qualquer 
servidão aeronáutica civil, zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis ou pistas ultraleves 
autorizadas pela ANAC. Não se encontra, também, na proximidade de pontos de recolha de água por 
aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping).  

Dado que não se prevê a constituição de elementos que se possam caracterizar como obstáculos à 
navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03, de 6 de maio, 
“Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”.  

Pelo exposto o parecer da ANAC é favorável ao projeto em avaliação. 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica aplicáveis à área em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto naquela 
área. 
Direção-Geral do Território (DGT) comunica que este Projeto não interfere com nenhum vértice geodésico 
pertencente à Rede Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento pertencente à rede de 
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNAGP). 

Relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos que 
é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções contantes das respetivas minutas de 
triangulação, de acordo com o Artigo 22.º do Decreto-Lei 143/82, de 26 de Abril. Caso se verifique, que no 
desenvolvimento de algum projeto, seja indispensável a violação da referida zona de respeito de algum 
vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer sobre obre a análise da viabilidade da sua 
remoção. 

Este projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT. 
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Relativamente à Cartografia e pela análise à Legenda das Peças desenhadas disponíveis, não havendo 

referência à cartografia de base, deduz-se que a mesma não é homologada. Foi detetada figura indicada 

como planta de implantação, elaborada com base em imagens do Google Earth, violando o n.º 6 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 130/2029, de 30 de Agosto. Refere, ainda, que a empresa que efetuou o 

levantamento, não se encontra registada para o exercício de Atividade de Produção de Cartografia. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), atendendo que a área do projeto insere-se 

totalmente na freguesia de Rio Maior, no Concelho de Rio maior, não sendo necessária a representação dos 

limites administrativos. 

A DGT apresenta parecer desfavorável, deverá ser levado em consideração o mencionado na Cartografia. 

Auto-Estradas do Atlântico, S.A informa que a mina em questão não interfere com a concessão atribuída à 
Autoestrada do Atlântico S.A. pelo que não tem qualquer comentário relativamente ao processo em apreço. 

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. refere que face à proximidade à A15, integrada na 
Concessão Oeste, foi solicitado parecer à Concessionária Auto-Estradas do Atlântico, S.A. que informou que 
a mina em questão não interfere com a sua concessão. 

No entanto, refere que nos termos do Anexo II – Zonas de defesa, referidas no artigo 4.º do decreto-Lei n.º 
340/2007, de 12 de Outubro, devem ser respeitadas as seguintes distâncias, medidas da bordadura da 
escavação: 

Deve ter, ainda, em consideração o estipulado na alínea b) do artigo 57.º – proibições em terrenos 
confinantes e vizinhos da estrada – do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, publicado em 
anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril que proíbe a “realização de escavações à distância do limite da zona 
da estrada inferior a 3 vezes a respetiva profundidade”. 

O Núcleo do Ribatejo e Estremadura da QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza 
(QUERCUS) considera que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresenta referências a situações graves 
que exigem ser esclarecidas. 

Neste contexto identificam algumas questões que devem ser clarificadas: 

 No Ponto 2.2. Alternativas do projeto refere o EIA que não será considerada como alternativa a 
“Não atribuição da concessão pelo Estado”.  

A QUERCUS entende que, a não consideração da alternativa “Não atribuição da concessão pelo Estado” 
deve ser revista, e obviamente estudada, sendo que a sua não consideração é no nosso entender um erro 
grosseiro e grave.  

Acresce, ainda, a este fato a muito fraca justificação que é dada para a não avaliação da alternativa zero 
(não implementação do projeto), e que aparece num parágrafo com três linhas na página 12 do EIA, que se 
passa a transcrever: 

 “Uma alternativa que poderia ser considerada, mas que para o proponente e nem para o concelho não é 
economicamente viável, seria a não atribuição da concessão pelo Estado, pelo que não foram avaliadas 
alternativas ao projeto.”  

A justificação apresentada não se encontra demonstrada no EIA.  

A falta de viabilidade económica da não atribuição da concessão não é razão suficiente, sendo que, 
adicionalmente não é compreensível a razão pela qual para o concelho não é economicamente viável a 
alternativa de não atribuição da concessão pelo Estado. 

Assim, não tendo sido possível com a leitura do EIA perceber quem ou que entidade se pronunciou em 
nome do concelho (Rio Maior) no sentido de considerar a afirmação anterior verdadeira, pergunta-se como 
foi obtida a conclusão firmada na página 12 do EIA, relativamente ao concelho.  
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Neste contexto, é-se levado a crer que a implementação do projeto é uma inevitabilidade no concelho de 
Rio Maior (apesar de bem perto existirem mais explorações com características semelhantes) não sendo 
explicadas as razões por tal inevitabilidade.  

Acresce que, na eventualidade de a concessão e futura exploração serem uma inevitabilidade, então, o 
presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e EIA perdem objetividade, e poderá 
assumir-se que o presente procedimento de AIA visa exclusivamente dar resposta a um procedimento legal, 
e não mais do que isso.  

Pergunta se o motivo de tal inevitabilidade será por, tal como descrito na Página 6 do EIA: 

 “Antes da concessão ser atribuída à empresa SIFUCEL, S.A., houve uma exploração ilegal de areias, 

explorada por outra empresa com uma área de 87.643m2, conforme se identifica no desenho 1, desenho 2 

e desenho 4 do plano de lavra. A exploração ilegal é do conhecimento da DGEG, Câmara Municipal, GNR, 

ASAE, ACT“. 

Neste contexto, é importante questionar: 

 Tendo sido a exploração ilegal do conhecimento de todas as entidades descritas no EIA, o que foi 

feito por cada uma delas para parar a ilegalidade que estava em curso?  

 Como foi possível uma ação ilegal ter decorrido o tempo suficiente para ter atingido uma dimensão 

de 87.643 m2?  

 Quem foi responsável pela exploração ilegal identificada no EIA? 

 Quando se iniciou a exploração ilegal, e quando terminou?  

 A celebração em 27 de novembro de 2014 do contrato de prospeção e pesquisa (MN/PP/016/14) 

foi no sentido de incorporar a ilegalidade (e desta forma legalizar o que não tinha justificação para 

ter acontecido) ou a ilegalidade está a ser aproveitada para justificar o contrato de prospeção e 

pesquisa (tendo em consideração o que é referido no terceiro parágrafo da página 12)?  

 Porque não foi considerada a possibilidade de recuperação total da área ilegalmente explorada e 

apenas parcialmente? Qual a justificação?  

 Foi exigido a quem explorou ilegalmente a recuperação da área ilegalmente explorada? 

o Se sim, por que razão não foi efetuada a recuperação por parte do explorador que terá 

exercido a atividade ilegalmente?  

 O atual proponente do projeto (SIFUCEL – Sílicas, S.A.) exigiu à anterior empresa/ entidade que 

explorou ilegalmente a área em causa o ressarcimento dos encargos financeiros com a 

recuperação da área já recuperada?  

o Se não, por que razão assumiu os custos da recuperação previamente à atribuição da licença 

de exploração de inertes em causa?  

A QUERCUS considera todas as questões devem ser respondidas integralmente antes de se avançar para a 

concessão da área em causa, uma vez que se fala explicitamente em ilegalidades cometidas, de acordo com 

o texto do EIA. 

Importa ainda neste contexto, perceber como é compatibilizada a não consideração de um cenário de não 

implementação do projeto proposto no presente EIA, com o que se encontra previsto no Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro (na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro), 

anexo V, ponto 3 (a que se referem o n.º 1 do artigo 13.º e o n.º 3 do artigo 14.º) relativos ao Conteúdo 

mínimo do EIA.  

Tendo em consideração que uma situação de referência num contexto de EIA se refere à evolução do 

ambiente geral que ocorreria na área de estudo caso não se verifique a execução do projeto, e tendo em 

consideração que de acordo com o explicitado na página 12 do EIA não foi considerada a não atribuição da 
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concessão pelo estado (no que por outras palavras resultaria um cenário de referência), questiona-se como 

foi determinada em geral a situação de referência utilizada no presente EIA. 

Neste contexto, consideram que existe uma enorme contradição no que é exigido pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro (na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro) e a 

afirmação que é feita na página 12.  

Não é pretensão da associação especular, contudo, esta contradição evidente coloca em causa de forma 

muito clara as considerações que terão sido adotadas na determinação da situação e referência.  

Um exemplo das dúvidas que se levantam é por exemplo no descritor do ruído. De acordo com o que foi 

possível perceber relativamente ao descritor ruído, foram realizadas medições in situ, contudo não foi 

possível perceber em que dias foram realizadas as medições.  

Nos quadros 39 e 40, pelo que é possível perceber aparecem apenas duas medições em cada período legal 

definido no Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro. Salientam que, de acordo com o “Guia prático para 

medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 

Julho 2020”, são necessárias três medições em dois dias 1 diferentes, num total de seis medições em cada 

ponto para cada período do dia (diurno, entardecer e noturno).  

Admitindo contudo que as medições tenham sido realizadas de acordo com o Guia prático anterior (do ano 

de 2011) que exigia apenas um total de três medições em cada período do dia (duas num dia, e uma noutro 

dia), estará em falta uma medição em cada período, em cada ponto de medição, tendo em atenção que nos 

quadros 39 e 40 são apenas percetíveis duas medições em cada período do dia para cada ponto. Solicitam 

assim esclarecimentos sobre este fato.  

Em suma, tendo em consideração o exposto a QUERCUS considera que o presente Estudo de Impacte 

Ambiental deve ser revisto na perspetiva de ser considerado e avaliado o cenário de recuperação total da 

área ilegalmente explorada. Esta é uma possibilidade técnica efetiva que deverá ser considerada e avaliada.  

Em sequência, a QUERCUS espera que as questões colocadas na presente análise ao EIA sejam atendidas e 

cabalmente esclarecidas, no sentido de serem imputadas as responsabilidades da ilegalidade cometida pela 

entidade que à época explorou inertes de forma ilegal, pois, seria a esta entidade que em primeira instância 

caberia a responsabilidade de recuperar a área explorada (incluindo a que já foi recuperada por parte do 

atual proponente), com eventual ressarcimento dos custos.  

Considera não ser admissível um EIA abordar a existência de ilegalidades sem que exista apuramento de 

responsabilidades (e a sua explicação), para mais tendo-se verificado a assunção de custos de recuperação 

da paisagem a uma entidade que se pressupõem ter sido alheia a tais ilegalidades, e sem que se percebam 

as razões por detrás de tal assunção.  

Neste contexto, a QUERCUS, aguardará as respostas às questões colocadas no âmbito da presente AIA e 

caso considere que as mesmas não são suficientemente esclarecedoras, reserva-se ao direito de recorrer 

às entidades competentes no sentido de serem apuradas as responsabilidades que se impõem.  

Participaram seis cidadãos, dos quais: 

- Dois concordam: 

 Qualquer economia dever assentar na exploração dos seus recursos naturais e daí fornecer as 

matérias-primas endógenas para uma série de indústrias que as valorizam a jusante.   

 A exploração dos recursos geológicos pode e deve ser compatibilizada com os Instrumentos de 

Gestão territorial aplicáveis salvaguardando as especificidades inerentes à exploração destes 

recursos naturais. 

 Trata-se de uma ampliação que visa manter em atividade a mina já existente, tendo até já procedido 

a ações de recuperação ambiental de áreas envolventes de uma exploração ilegal de areias, além 

de promover a racional exploração do recurso geológico facilitando a organização da logística da 

exploração bem como da necessidade de espaço para que as ações de desmonte decorram com 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

56 
 

normalidade e segurança, promove o restauro ambiental das suas explorações e de outras na 

envolvente.  

 A maioria dos impactes negativos já estão associadas à área inicial do projeto pelo que a maioria 

dos impactes que serão ampliados serão os positivos.   

 A atividade extrativa, incluindo a do sector dos minerais industriais além de ocupar uma pequena 

parte do território quando comparado com outros sectores com igual aporte de valor contribui para 

a independência nacional no que concerne à, de outra forma, necessária importação de matérias-

primas em que o nosso território é vasto e rico.  

 Os minerais industriais, em especial o quartzo e feldspato continuam a abastecer uma série de 

industrias nacionais, ibéricas e europeias de processamento e fabricação de faianças, revestimentos 

cerâmicos, louças sanitárias entre outras contribuindo positivamente para o PIB bem como para as 

exportações, pelo que é importante prolongar o período de vida útil deste tipo de explorações, 

criação de valor acrescentado e diversificação da socioeconomia com a criação de emprego.   

 O facto da unidade de beneficiação estar a menos de 6km da área de extração cuja ampliação se 

encontra em apreço evidencia a necessidade de encurtar distâncias entre a extração da matéria-

prima e a sua valorização, o acrescentar de valor, contribuindo para uma menor pegada carbónica 

no seu transporte intermédio.   

 Tendo em vista a atual cobertura vegetal de eucalipto que será finalmente substituída por 

vegetação autóctone, pelas mais-valias económicas, pela curta distância do transporte para 

processamento. 

Três discordam: 

 O impacto ambiental será prejudicial para as populações e para a natureza. 

Um Cidadão apresenta sugestão: 

 Refere que a mina em questão se encontra junto ou na plataforma da linha ferroviária que ligava 

Vale de Santarém a Rio Maior, que atravessava vários terrenos e lugares desta região, propõe que 

o local onde passou a ferrovia seja preservado e seja possível o uso pedonal e meios suaves.   

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., coincidindo a maioria dos aspetos manifestados com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação. As condições apresentadas foram integradas no ponto 9 do presente parecer. 

Tecem-se alguns comentários sobre os seguintes aspetos: 

QUERCUS 

Esta associação coloca as seguintes questões relativas aos antecedentes do projeto: 

 Tendo sido a exploração ilegal do conhecimento de todas as entidades descritas no EIA, o que foi 

feito por cada uma delas para parar a ilegalidade que estava em curso?  

 Como foi possível uma ação ilegal ter decorrido o tempo suficiente para ter atingido uma 

dimensão de 87.643m2?  

 Quem foi responsável pela exploração ilegal identificada no EIA? 

 Quando se iniciou a exploração ilegal, e quando terminou?  

 A celebração em 27 de novembro de 2014 do contrato de prospeção e pesquisa (MN/PP/016/14) 

foi no sentido de incorporar a ilegalidade (e desta forma legalizar o que não tinha justificação para 

ter acontecido) ou a ilegalidade está a ser aproveitada para justificar o contrato de prospeção e 

pesquisa (tendo em consideração o que é referido no terceiro parágrafo da página 12)?  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

57 
 

 Porque não foi considerada a possibilidade de recuperação total da área ilegalmente explorada e 

apenas parcialmente? Qual a justificação?  

 Foi exigido a quem explorou ilegalmente a recuperação da área ilegalmente explorada? Se sim, 

por que razão não foi efetuada a recuperação por parte do explorador que terá exercido a 

atividade ilegalmente?  

 O atual proponente do projeto (SIFUCEL – Sílicas, S.A.) exigiu à anterior empresa/ entidade que 

explorou ilegalmente a área em causa o ressarcimento dos encargos financeiros com a 

recuperação da área já recuperada? Se não, por que razão assumiu os custos da recuperação 

previamente à atribuição da licença de exploração de inertes em causa? 

Comentário: 

A exploração irregular na área da concessão C-157 “Faleca” e suas imediações é do conhecimento da 
DGEG desde 2014 altura em que a Câmara Municipal de Rio Maior informou a ex-DRE Lisboa e Vale do 

Tejo (Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo) da ocorrência de um deslizamento da 

barreira junto ao nó do IC2, o qual constituía perigo para terceiros. Em resposta à solicitação da CM, a ex-

DRELVT informou que não existindo qualquer pedreira licenciada no local, a fiscalização administrativa 

competia à Câmara Municipal, autoridade policial e/ou ASAE, tendo o pedido sido encaminhado para as 

entidades responsáveis. Posteriormente e já no âmbito do pedido de atribuição dos direitos da concessão 

“Faleca”, foram realizadas ações no terreno por parte da DGEG, onde se constatou a continuação da 
exploração irregular. Por se tratar da exploração de uma massa mineral, a DGEG encaminhou os relatórios 

das visitas com os correspondentes autos para as entidades competentes para acompanhamento da 

situação (ASAE, CCDR LVT e IGAMAOT). Desconhece-se a data em que foi extinta a exploração irregular.  

 Pese embora a existência de uma exploração irregular numa área significativa no interior do pedido de 

concessão, a empresa SIFUCEL tendo verificado no âmbito do contrato de prospeção e pesquisa a 

existência de reservas de caulino e de areias siliciosas economicamente viáveis no local, a maior 

profundidade, apresentou o pedido de atribuição de direitos de exploração de um deposito mineral 

incluindo esta área, pois o recurso existente no local não foi explorado na totalidade, existindo ainda 

reservas significativas que justificaram a atribuição da concessão. 

No entanto, por se considerar que a área intervencionada junto ao IC2 constituía uma situação de perigo, 

a Câmara Municipal em conjunto com a Infraestruturas de Portugal e a SIFUCEL iniciaram os trabalhos de 

recuperação da zona de defesa ao nó de acesso ao IC2, os quais já se encontram concluídos. A restante 

área explorada de forma irregular, que se encontra localizada  no interior da concessão mineira, foi 

integrada no presente projeto de exploração e será intervencionada tendo em conta a situação atual e de 

forma a suavizar os taludes irregulares existentes por forma a garantir a segurança do local. Após a 

exploração da área, encontra-se prevista a sua recuperação na primeira fase do Plano de Recuperação 

Ambiental e Paisagística a implementar.  

 Considera-se assim, que a implementação deste projeto irá permitir criar as condições de segurança do 

local e garantirá a concretização da recuperação da área. 

No que se refere ao ruído a QUERCUS apresenta algumas críticas: 

 Não foi possível perceber em que dias foram realizadas as medições. 

 Incumprimento do disposto no “Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 Julho 2020” no que se refere à 
necessidade três medições em dois dias diferentes, num total de seis medições em cada ponto 

para cada período do dia (diurno, entardecer e noturno). 

 Admitindo contudo que as medições tenham sido realizadas de acordo com o Guia prático 

anterior (do ano de 2011), estará em falta uma medição em cada período, em cada ponto de 
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medição, tendo em atenção que nos quadros 39 e 40 são apenas percetíveis duas medições em 

cada período do dia para cada ponto. 

Comentário: 

De acordo com o EIA, a avaliação acústica foi realizada, em todos os períodos de referência 

regulamentares (diurno, entardecer e noturno) em dois dias distintos. Ou seja, os níveis sonoros médios 

de longa duração no período diurno, Ld, no período do entardecer, Le, e no período noturno, Ln, foram 

medidos no dia 04 de janeiro de 2021, e repetidas as medições acústicas no dia 05 de janeiro de 2021. 

Verifica-se, assim, que foram efetuadas duas medições, para cada indicador de ruido de longa duração, 

em pelo menos dois dias distintos, tendo ainda sido verificado o critério de representatividade, ou seja 

diferenças inferiores a 5 dB(A).  

Refere ainda o EIA, que os ensaios seguiram a Circular IPAC n.º 02/2007, a qual remete para o “Guia prático 
para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 

1996 Julho 2020”. 

Por fim, acresce referir que o quadro 37, constante na página 148 do EIA é esclarecedor quanto aos dias 

em que foram efetuadas as medições acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salienta-se ainda que o “Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento 

Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 Julho 2020” indica que terão de ser efetuadas três medições 

em cada período, em dois dias distintos e isso foi demonstrado no EIA refere. Ou seja, o Guia não obriga 

a duas medições num dia/período e uma noutro dia/período. É necessário efetuar uma medição/período 

de referência, em dois dias distintos, e verificar o critério relativo à representatividade.   

Cidadãos 

Linha férrea entre Rio Maior e o Vale de Santarém 

Um cidadão adverte para o facto da atividade da mina poder vir a afetar a plataforma da linha ferroviária 

que ligava Vale de Santarém a Rio Maior, propondo que o local onde passou a ferrovia seja preservado e 

seja possível o uso pedonal e meios suaves.   

Comentário:  

Quadro 4: Dias em que foram efetuadas as medições acústicas 

Fonte: EIA – Relatório Síntese (Quadro 37 “Condições meteorológicas observadas nos períodos de medição” p. 148) 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

59 
 

No ponto referente ao fator património cultural deste parecer faz-se um breve historial desta via-férrea. A 

construção desta via, entre Rio Maior e o Vale de Santarém, teve como objetivo melhorar as condições de 

escoamento do carvão explorado no Couto Mineiro do Espadanal, em Rio Maior. Foi inaugurada, em Abril 

de 1945, com um cais erguido nas imediações do plano de extração das minas, e funcionou até 

encerramento da Fábrica de Briquetes das Minas do Espadanal, em 1965. 

Não foram identificados vestígios da sua existência durante os trabalhos realizados no âmbito do EIA. Mas 

na cartografia à escala 1: 25 000 mais antiga, constante do EIA, está representado o traçado da linha férrea, 

a Este, no exterior da área de exploração. 

Assim, da análise efetuada, com base nos dados atualmente disponíveis, verifica-se que o traçado da via-
férrea não interfere com a área de exploração. Não obstante, deve procurar-se proceder à reconstituição 
do traçado por forma a garantir a sua salvaguarda, caso se venha a confirmar a existência de vestígios no 
interior da área de concessão. 

7. PARECERES EXTERNOS  

Foram solicitados pareceres externos às seguintes entidades: Municípios de Águeda e da Anadia, Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Direção 

Geral de Energia e Geologia (Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos) e Direção Regional de Conservação 

da Natureza e Florestas do Centro. 

7.1. EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Foram solicitadas as pronúncias da Câmara Municipal de Rio Maior, da Autoridade Nacional de Emergência 

e Proteção Civil (ANEPC), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Direção-Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 

Vale do Tejo (DRAP LVT). Foram recebidas as exposições apresentadas pela DGADR, pela DRAPLVT e pela 

ANEPC. 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

Esta Direção Geral informa que na área em estudo não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da sua 

competência, sugerindo ainda a consulta à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo  

A DRAPLVT informa que de acordo com a planta de condicionantes do PDM de Rio Maior a área da mina 

está parcialmente em RAN, cerca de 3 ha, localizando-se na envolvente da ribeira da Faleca que atravessa 

a área de concessão. A área destinada à margem de segurança da mina ocupa uma grande parte dos solos 

afetos à RAN, prevendo-se que a área exploração ocupe 0,4 ha de solos de RAN. 

Atento o exposto e nos termos e para os efeitos do disposto no nº 11 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

esta Direção Regional de Agricultura e Pescas emite parecer favorável condicionado à demonstração da 

conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado pelo Decreto-Lei nº 

73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e 

regulamentado pela Portaria nº 162/2011, de 18 de abril, através da obtenção de parecer favorável da 

ERRALVT (Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo), o qual deverá ser requerido e 

instruído, pelo proponente, junto dessa Entidade. 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Esta entidade considera deverem ser implementadas as seguintes recomendações: 

 Elaborar 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 
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deverá conter medidas de autoproteção para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou à 

sua envolvente. 

 Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural previstas 

no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Rio Maior, nomeadamente a 

limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente. Uma vez que na área do 

projeto existem povoamentos florestais de pinheiros e eucaliptos, deverão adicionalmente ser 

observadas, quer na fase de construção, quer de exploração, as disposições constantes dos artigos 68.º 

(Condicionamento de outras atividades) 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. 

 Acautelar o correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como garantir a adoção de 

medidas preventivas de situações 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. De notar que, de acordo com informação prestada pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Rio Maior, dependente da respetiva Câmara Municipal, a área de estudo 

poderá estar abrangida, na nova delimitação da Reserva Ecológica Nacional, por Zonas Ameaçadas por 

Cheias para o período de retorno de 100 anos. 

 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 sísmico que carateriza 

a zona. 

 Dado o potencial aumento do fluxo de trânsito no acesso à zona onde se irá desenvolver o projeto, 

provocado pela movimentação de veículos pesados afetos à exploração, deverá salvaguardar-se a 

passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, bem como a acessibilidade, em condições de 

segurança das populações de Rio Maior e Azinheira, em particular pela proximidade das instalações da 

mina (a menos de 100 metros) com o nó das vias IC2 e A15 e da antiga EN1 (estrada de acesso à mina). 

 Alertar, antes do início dos trabalhos, as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 

civil, nomeadamente os agentes de proteção civil de Rio Maior, como sejam os Bombeiros Voluntários, 

a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Rio Maior. 

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.
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8. CONCLUSÃO 

O projeto consiste na exploração de areias comuns, quartzíticas e cauliníticas destinadas à indústria 
vidreira, cerâmica e outras e será desenvolvido na Concessão de exploração de depósitos minerais de 
caulino e quartzo C-157, denominado “Faleca”, com uma área de 72.5968 ha.  

Prevê-se que a exploração dessa área seja realizada de forma faseada, em dois Blocos: Bloco 1, com uma 
área 45.5421 ha e o Bloco 2 de 27.0547 ha e Bloco 2, correspondendo o plano de lavra apresentado e, em 
avaliação, à exploração do Bloco 1. 

Este Bloco tem uma área total de 45,5421 ha compreendendo uma área de exploração de 37,3475 ha, 
zonas de defesa, com 7,9873 ha e instalações sociais, com 0,2073 ha. 

As reservas exploráveis estimam-se em 45.821,215 de areia comum, 10.574,126 de areia caulínica e 
14.098,835 t de areia siliciosa quartzítica. Prevê-se uma produção total anual de cerca de 500.000 t e um 
período de vida útil de 20 anos. Estima-se o volume de terras de cobertura resultantes da decapagem em 
cerca de 37.348m3 e os resíduos de extração em 729.322m3. 

A lavra será desenvolvida a céu aberto, por meios mecânicos (com recurso a giratória e pá carregadora), 
iniciando-se com a desmatagem e remoção do nível alterado de cobertura. Os solos resultantes desta ação 
serão armazenados em pargas para utilização na recuperação paisagística. A exploração será feita em 
flanco de encosta e terá 5 bancadas. 

A areia quartzítica e caulínica preveniente do desmonte será carregada em dumpers que a transportarão 
para a unidade industrial da empresa, localizada a cerca de 5 km, na Zona industrial de Rio Maior, para 
tratamento e beneficiação. O rejeitado resultante do processo de tratamento (crivagem, lavagem e 
classificação) será devolvido à mina para utilização na recuperação da corta. De acordo com a informação 
constante do EIA e os materiais que serão utilizados nas operações de recuperação ambiental serão 
unicamente provenientes da atividade da Mina da Faleca. 

Prevê-se que a exploração gere um tráfego diário de 8 camiões dia que passarão a 12 quando a mina 
estiver a produzir na sua máxima capacidade. 

O trabalho será efetuado nos dias úteis, durante 8h. Serão criados 7 postos de trabalho diretos. 

Na mina da Faleca estão apenas previstas instalações de apoio. Numa área de 2.073 m2 serão instalados 
vários contentores destinados ao escritório, refeitório, balneários e oficina para pequenas operações de 
manutenção. O abastecimento de água será efetuado através de furo de captação a criar. Para as águas 
residuais será instalada uma fossa séptica com uma capacidade de 30.000 l, sendo os efluentes recolhidos 
por empresa autorizada / serviços municipalizados.  

Nesse espaço será ainda colocado o depósito de combustível (gasóleo) com uma capacidade de 8.000 l e 
respetiva bacia de retenção e um posto de transformação para fornecimento de eletricidade. Prevê-se 
ainda a existência de uma zona de parqueamento. 

A recuperação iniciar-se-á nas zonas a oeste, que foram alvo de exploração ilegal, estando previsto o seu 
saneamento, a redefinição das inclinações das bancadas, suavizando-as e recuperando-as, para poderem 
ser integradas na futura área na exploração. 

A recuperação paisagística das áreas de exploração será efetuada apenas quando terminar a exploração 
de cada uma das bancadas. 

 

Estas bancadas resultantes da exploração terão os seus taludes suavizados, minimizando a erosão e o 
perigo de queda de animais e pessoas. Esta modelação será feita com recurso aos resíduos de extração. 
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Após a modelação do terreno, o solo será coberto com 0,10 m de espessura com as terras previamente 
guardadas em pargas. 

Após a remoção de todos os resíduos de extração, na área de deposição temporária, o solo será mobilizado 
em cerca de 0,50 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder ao espalhamento da 
terra viva numa camada uniforme de 0,10 m, de preferência antes do Outono, para que a sua aderência 
se faça nas melhores condições. 

Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á de imediato às plantações e 
sementeiras, que serão feitas de forma faseada. No início da exploração será efetuada a manutenção do 
coberto arbóreo existente e o seu adensamento na proximidade do acesso à exploração e na envolvente 
dos anexos mineiros. Nas restantes zonas de defesa, sempre que necessário propõe-se a plantação de 
Quercus suber (Sobreiro) e, pontualmente, na proximidade da linha de água, freixos (Fraxinus angustifolia) 
e choupos (Populus alba). 

A fase 1 corresponde à recuperação das três primeiras bancadas, compreendendo a sua modelação com 
resíduos de extração, espalhamento de terras provenientes da decapagem e plantação de e sementeira 
(arbustiva-herbácea).   

A fase 2 corresponderá à recuperação das últimas bancadas, da área ocupado pelos anexos mineiros e das 
áreas marginais dos acessos numa largura de aproximadamente 10 metros para cada lado.  

Em ambas as fases propõe-se a aplicação de uma sementeira herbácea e arbustiva e ainda a plantação de 
um povoamento misto constituído por Quercus suber (sobreiro), Olea europea var. sylvestris (zambujeiro), 
Quercus faginea (carvalho português) e Pinus pinaster (pinheiro bravo). Pontualmente, na zona de defesa, 
na proximidade com a linha de água, propõe-se a plantação de alguns freixos (Fraxinus angustifolia) e 
choupos (Populus alba). 

As operações de manutenção e conservação serão realizadas durante 3 anos e incluirão a fertilização, a 
rega, o corte ou ceifa de vegetação herbácea, para minimizar o risco de incêndio e a ressementeira, 
quando as zonas anteriormente semeadas se encontrarem danificadas e/ou apresentarem zonas 
descobertas alguns meses após a 1ª sementeira e a retancha, sempre que os exemplares plantados se 
encontrarem danificados, ou com problemas fitossanitários e deva ser efetuada a sua substituição. 

Face à tipologia do projeto, às suas caraterísticas e às do território afetado, bem como a 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, saúde humana, património cultural, 
sistemas ecológicos e paisagem. 

Assumiram-se como mais relevantes para a avaliação do projeto os fatores: geologia, recursos hídricos, 
socioeconomia, qualidade do ar, ambiente sonoro e ordenamento do território. Da análise efetuada aos 
diversos fatores ambientais conclui-se: 

O projeto apresenta impactes positivos significativos associados a: 

 Valorização dos recursos a explorar: 
o Os produtos obtidos pela transformação do material explorado constituem matéria-prima 

para diversas indústrias tais como: vidro, cerâmica, tintas, farinha de sílica, construção civil e 
fundição. Salienta-se, na unidade industrial, onde se irá processar a beneficiação das areias, a 
criação de nova linha de inovação tecnológica para produção de cristobalite, que irá potenciar 
a criação de novos produtos e permitir a inserção da empresa noutros mercados a nível 
internacional. 
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 Criação de emprego: 
o A mina irá criar 7 postos de trabalho diretos e fomentar a manutenção e criação de emprego 

indireto associado ao transporte do recurso e a outros serviços e ainda à manutenção do 
emprego na unidade industrial que será também alimentada com as areias provenientes da 
exploração. O projeto contribuirá positivamente para a economia local e regional, uma vez que 
haverá impostos pagos, formação dada, redução da taxa de desemprego e nacional através da 
exportação dos recursos após a sua beneficiação. 

 Recuperação da área alvo de exploração ilegal previamente à atribuição à empresa dos direitos de 
exploração. 

Os impactes negativos prendem-se: 

 No que se refere: à geologia e geomorfologia com a extração e destruição irreversível do próprio 
substrato geológico e alteração da morfologia durante o avanço gradual dos trabalhos de ampliação 
da mina e aprofundamento da corta até à cota 50m. A remoção dos recursos minerais do seu local de 
origem tem por definição uma conotação económica e social, à qual está inerente o seu 
aproveitamento, considerando-se, no entanto, que o explorador se propõe realizar a exploração deste 
recurso mineral de modo eficiente e racional no quadro de uma estratégia integrada de 
desenvolvimento sustentável.  

 No que respeita aos impactes no ambiente sonoro com o facto do exercício da atividade não vir a 
cumprir o critério de incomodidade constante do artigo 13.º do RGR, pelo que se considera que os 
impactes no ambiente sonoro serão significativos. Contudo, importa referir que a avaliação efetuada 
apenas é válida para um período de funcionamento da mina de oito horas diárias. Verificou-se, no 
entanto, que o projeto é viável desde que a laboração da atividade venha a selecionar equipamento 
de utilização no exterior, designadamente escavadoras giratórias (2 equipamentos) e pás 
carregadoras (2 equipamentos) com um nível de potência sonora inferior àquele que foi configurado 
como condição de funcionamento no modelo de previsão. Pelo que deve ser apresentado a 
homologação da certificação acústica do equipamento do fabricante, que ateste a potência sonora, 
Lw, de 102 dB(A) e ser dado cumprimento às medidas de mitigação, de natureza preventiva (boas 
práticas de gestão ambiental) e ao programa de monitorização. 

 No que diz respeito à qualidade do ar, com o aumento dos níveis de partículas, pondo em risco o 
cumprimento do valor limite diário junto ao recetor mais afetado. Assim considera-se o impacte da 
mina como negativo e significativo para a qualidade do ar na sua envolvente. No entanto estes 
impactes podem ser ainda minimizados, desde que rigorosamente cumpridas as medidas de redução 
das emissões de partículas em suspensão definidas do programa de monitorização.  

 No que à saúde humana diz respeito a incomodidade relativa à presença da mina representa um 
impacte negativo, pouco provável, direto, temporário, reversível (com cessação da atividade e 
recuperação ambiental e paisagística), de reduzida magnitude, pouco significativo.  

A quase ausência de recetores sensíveis na proximidade e o efeito de amortecimento de ruído e de filtro 
de poeiras facultado pela envolvente florestal da maior parte do percurso, determinam que o impacte 
associado a incomodidades à população mais próxima devidas à circulação de veículos de transporte da 
matéria-prima até a Unidade Industrial seja negativo, pouco provável, direto, permanente (durante a 
exploração da mina), reversível (com cessação da atividade), de reduzida magnitude, pouco significativo, 
desde que implementadas as medidas e a monitorização previstas no ponto 9 deste parecer. 

 Relativamente à socioeconomia os impactos negativos mais relevantes prendem-se com o tráfego 
gerado pelo projeto - uma média de 12 veículos pesados por dia, a circular entre a mina e a unidade 
de beneficiação instalada na Zona industrial de Rio Maior, numa extensão de distância de 5.343 m. 
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 Ao nível dos recursos hídricos superficiais considera-se que a implementação do projeto não é 
suscetível de provocar interferências ou alterações significativas no regime de escoamento superficial 
e na qualidade da água (sólidos suspensos), se for implementada a drenagem periférica das águas 
afluentes à zona de escavação, pelos terrenos confinantes, e se for implementado o tratamento das 
águas perimetrais por decantação de partículas sólidas, prévio à descarga destas águas na ribeira da 
Jaleca. Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que o projeto causará impactes 
negativos, mas pouco significativos dado o reduzido potencial hidrogeológico, traduzido na baixa 
produtividade do aquífero instalado nas areias do Pliocénico. Deve ser dado cumprimento às 
condições, medidas de minimização e plano de monitorização das águas superficiais constantes do 
ponto 9 do presente parecer. 

 No que se refere às alterações climáticas o projeto irá contribuir para o aumento das emissões de GEE 
nas fases de construção e de exploração associadas à utilização de combustíveis de origem fóssil em 
veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra e também ao aumento do tráfego associado ao 
transporte de mercadorias da mina até à unidade industrial e em sentido contrário. 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 o aumento das 
temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média anual, o 
EIA apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo e propôs medidas que 
devidamente aplicadas e acauteladas vão contribuir para a minimização dos riscos associados aos 
efeitos das alterações climáticas. 

 Os impactes no solo decorrem das atividades necessárias à extração das massas de areia siliciosa e 
caulínica, nomeadamente com a desmatação prévia da área, destruição do coberto vegetal e 
decapagem dos solos. As pargas com os solos decapados serão utilizados na recuperação paisagística, 
mitigando os impactes identificados. Está também preconizada a monitorização dos solos. 
Relativamente ao uso do solo, considera-se que os impactes serão negativos uma vez que será 
alterado o seu uso atual, mas não significativos, pois no final da exploração será reposta a vegetação 
autóctone e a modelação do terreno de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 Os resíduos de extração, de acordo com os estudos realizados, podem ser considerados inertes. 
Deverá contudo assegurar-se que todos s materiais utilizados na modelação da área da mina são 
endógenos, ou seja, serão unicamente provenientes das atividades extrativas e transformadoras da 
própria exploração.  

 No que concerne ao património cultural, tendo presentes os dados disponíveis e face à sensibilidade 
arqueológica da área envolvente, nomeadamente com algumas ocupações de natureza antrópica na 
Pré-história recente e de Época Romana, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes 
sobre o património arqueológico durante a fase de preparação / exploração, fase esta potencialmente 
impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pelo solo e 
subsolo. Considera-se, contudo, que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de 
serem minimizados através da adoção das medidas previstas no presente parecer, conclui-se que 
projeto se apresenta viável no contexto deste fator ambiental. 

 Os impactes gerados flora e vegetação ocorrem na fase de exploração uma vez que toda a vegetação 
dentro da área a explorar será gradualmente destruída. Excluindo as áreas artificializadas e a linha de 
água, a perda de eucaliptal representa aproximadamente 80 % da área a explorar. A maioria dos 
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espécimes cuja destruição está prevista correspondem assim, a espécies de baixo valor ecológico, 
tendo a área de maior densidade de borrazeira-branca protegida pela sua inclusão na zona de defesa. 
A implementação da recuperação paisagística permitirá mitigar os impactes identificados.  

 Relativamente à fauna, as operações de construção de anexos e beneficiação de acessos terá como 
efeito direto, devido ao ruído e vibrações consequentes, o afastamento da fauna, sobretudo de aves 
e mamíferos. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. 
Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

 Em termos de paisagem considera-se que o Projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte 
negativo significativo sobre a área de estudo, pese embora, considerar-se que há situações com 
impactes significativos ao nível estrutural e muito significativos ao nível visual, mas mais 
localizados/confinados. Alguns são de natureza temporária, outros permanecerão no tempo.  

Há, potencialmente, impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, 
assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na fase de pré-desmonte quer na 
fase de exploração/desmonte, mas que não se consideram significativos dado a baixa magnitude de 
que os mesmos se revestem e tendo em consideração as atuais características da situação de 
referência.  

Para uma parte das alterações, sobretudo, do relevo natural considera-se que o Plano Ambiental de 
Recuperação Paisagística, uma vez implementado, contribuirá para minimizar, parcialmente os efeitos 
das alterações introduzidas. No caso das situações em escavação, em que estas se apresentem mais 
profundas permanecerão impactes estruturais e visuais residuais. Propõe-se algumas medidas no 
Ponto 9 do presente parecer para minimizar os impactes identificados. 

 No que se refere à compatibilidade com os instrumentos de Gestão Territorial (IGT) importa referir o 
seguinte: 

o Nos termos do n.º 4 do artigo 52.º por remissão do n.º 3 do artigo 54.º, em “Espaços Naturais” 
– “Áreas de floresta de proteção incluídas na REN, florestadas com espécies de crescimento 
rápido e resinosas a reconverter” são interditas as ações de qualquer tipo que impliquem a 
alteração da topografia ou das formações vegetais existentes. Verifica-se, assim haver 
desconformidade com a disciplina do PDM por força do disposto no n.º 4 do artigo 52º. 

o Nos termos dos artigos 6.º e 45.º do regulamento do PDM de Rio Maior, a admissão do pretenso 
uso carece e tem de cumprir os termos do parecer da DRAPLVT e da ERRALVT por força da 
integração em área da Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

o Sobre o disposto no artigo 7º “Aproveitamento hidroagrícola…”, a pronúncia da DGADR 
confirmou a inexistência de afetação do Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior. 

o Relativamente à REN municipal (RCM n.º 75/2000 de 5/7, alterada pela RCM n.º 31/2008, de 
19/2 de fevereiro), verifica-se que a totalidade da área da mina recai nas tipologias “áreas de 
máxima infiltração” e de “linhas de água” que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 
166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 der 28 de agosto, se denominam 
respetivamente “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “leitos 
dos cursos de água”.  

 Tendo em conta a produtividade do aquífero instalado na formação pliocénica, considera-
se que o projeto não afetará a função i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos 
renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 
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subterrâneos, que esta tipologia pretende assegurar e descrita no nº 3, da alínea d), da 
Seção II, do Anexo I, do D.L. nº 124/2019 de 28 de agosto. 

 Considera-se que, se forem implementadas as medidas de minimização constantes deste 
parecer, também será assegurada a função ii) Contribuir para a proteção da qualidade da 
água. 

 Considera-se que as restantes funções, iii) a vii) não são aplicáveis à área de estudo. 

 Adicionalmente e conforme referido, será garantida a drenagem dos terrenos 
confinantes, através de um sistema de valas de drenagem periférica, como preconizado 
na alínea d), do ponto VI do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que 
procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações 
referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto 
(RJREN), na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro (RJREN). 

o Do exposto, considera-se o projeto compatível com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional, devendo no entanto ser requerida à CCDR LVT a comunicação Prévia, após a resolução 
da não conformidade como PDM de Rio Maior. 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública diferiram quanto à posição relativamente ao 
projeto. 

Um conjunto de entidades informa não existirem interferências com infraestruturas ou servidões da sua 
competência ou alerta para o cumprimento de obrigações legais: 

 A Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC) conclui pela inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica aplicáveis à área em causa; 

 A empresa Auto-Estradas do Atlântico, S.A informa que a mina em questão não interfere com a 
concessão atribuída à Autoestrada do Atlântico S.A.; 

 A Direção Geral do Território (DGT) informou não constituir o projeto impedimento para as atividades 
geodésicas desenvolvidas pela DGT. Contudo, relativamente à cartografia utilizada no EIA, a DGT, 
emite parecer desfavorável, uma vez que a mesma aparenta não ser homologada tendo sido detetada 
figura indicada como planta de implantação, elaborada com base em imagens do Google Earth, 
violando o n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 130/2029, de 30 de Agosto. A empresa, que efetuou 
o levantamento, não se encontra registada para o exercício de Atividade de Produção de Cartografia. 

 O Instituto da Mobilidade e dos transportes (IMT) alerta para a necessidade de serem cumpridas as 
distâncias às rodovias (50 metros às estradas nacionais ou municipais; 70 metros às autoestradas e 
estradas internacionais) e o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, publicado em anexo 
à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril que proíbe a “realização de escavações à distância do limite da zona 
da estrada inferior a 3 vezes a respetiva profundidade”. 

Dois cidadãos são favoráveis à execução do projeto considerando o valor do recurso enquanto matéria-
prima para um conjunto de indústrias (processamento e fabricação de faianças, revestimentos cerâmicos, 
louças sanitárias entre outras) contribuindo positivamente para o PIB bem como para as exportações, e 
criação de emprego. Salientam o facto de já ter sido promovida a recuperação de parte da área explorada 
ilegalmente constituindo o projeto uma oportunidade para promover a exploração racional do recurso e 
recuperar a área, substituindo o eucalipto por vegetação autóctone. 

Três cidadãos discordam considerando que o impacte ambiental associado ao projeto será prejudicial para 
as populações e a natureza. 
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O Núcleo do Ribatejo e Estremadura da QUERCUS critica o EIA no que se refere às alternativas do projeto, 

considerando que deveria ter sido avaliada a alternativa de recuperação da área explorada ilegalmente, 

sem atribuição de direitos de exploração e a caracterização da situação de referência e consequente 

avaliação de impactes do fator ambiente sonoro. Questionou o facto de ter existido exploração ilegal 

numa área de 87.643m2 solicitando esclarecimentos relativamente às ações tomadas pelas entidades 

competentes para parar a exploração e assegurar a sua recuperação ambiental. 

A exploração irregular na área da concessão C-157 “Faleca” e suas imediações é do conhecimento da 
DGEG desde 2014 altura em que a Câmara Municipal de Rio Maior informou a ex-DRE Lisboa e Vale do 

Tejo (Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo) da ocorrência de um deslizamento da 

barreira junto ao nó do IC2, o qual constituía perigo para terceiros. Em resposta à solicitação da CM, a 

ex-DRELVT informou que não existindo qualquer pedreira licenciada no local, a fiscalização 

administrativa competia à Câmara Municipal, autoridade policial e/ou ASAE. Posteriormente e já no 

âmbito do pedido de atribuição dos direitos da concessão “Faleca”, foram realizadas ações no terreno 
por parte da DGEG, onde se constatou a continuação da exploração irregular. Por se tratar da exploração 

de uma massa mineral, a DGEG encaminhou os relatórios das visitas com os correspondentes autos para 

as entidades competentes para acompanhamento da situação (ASAE, CCDR LVT e IGAMAOT).  

 Pese embora a existência de uma exploração irregular numa área significativa no interior do pedido de 

concessão, a empresa SIFUCEL tendo verificado no âmbito do contrato de prospeção e pesquisa a 

existência de reservas de caulino e de areias siliciosas economicamente viáveis no local, a maior 

profundidade, apresentou o pedido de atribuição de direitos de exploração de um deposito mineral 

incluindo esta área, pois o recurso existente no local não foi explorado na totalidade, existindo ainda 

reservas significativas que justificaram a atribuição da concessão. 

 Considera-se assim, que a implementação deste projeto irá permitir criar as condições de segurança do 

local e garantirá a concretização da recuperação da área. 

No que se refere aos pareceres externos à Comissão de Avaliação foram recebidas as pronúncias da 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Direção Regional da Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.  

 A primeira informa não existir afetação do Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior, localizado na 

envolvente e a segunda identifica a existência, na área de concessão, de 4h de solos integrados na Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) afetando a área de exploração 0,4ha. Assim, torna-se necessário solicitar a 

pronúncia da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRANLVT). A ANEPC inclui 

um conjunto de recomendações a atender pelo proponente integradas no ponto 9 do presente parecer. 

Do acima exposto e tendo em consideração: 

Os impactes positivos associados ao projeto: 

• Valorização dos recursos explorados, que pela sua beneficiação constituem matéria-prima para 
diversas indústrias tais como: vidro, cerâmica, tintas, farinha de sílica, construção civil e fundição. 
Salienta-se, na unidade industrial, onde se irá processar a beneficiação das areias, a criação de 
nova linha de inovação tecnológica para produção de cristobalite, que irá potenciar a criação de 
novos produtos e permitir a inserção da empresa noutros mercados a nível internacional; 

• Criação de emprego direto (7 postos de trabalho) e indireto associado ao transporte dos minerais 
extraídos e dos produtos após valorização e outros serviços e a manutenção dos postos de 
trabalho na unidade industrial que será também alimentada com as areias provenientes da 
exploração;  
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• Recuperação ambiental de uma área alvo de exploração ilegal anterior à atribuição da concessão. 

Os impactes negativos prendem-se, genericamente, com: 

• A emissão de ruído uma vez que se prevê que a atividade não venha a cumprir o critério de 
incomodidade constante do artigo 13.º do RGR, considerando-se os impactes no ambiente sonoro 
significativos. Contudo, importa referir que a avaliação efetuada apenas é válida para um período 
de funcionamento da mina de oito horas diárias. Verificou-se, no entanto, que o projeto é viável 
desde que a laboração da atividade venha a selecionar equipamento de utilização no exterior, 
designadamente escavadoras giratórias (2 equipamentos) e pás carregadoras (2 equipamentos) 
com um nível de potência sonora inferior àquele que foi configurado como condição de 
funcionamento no modelo de previsão. Pelo que deve ser apresentado a homologação da 
certificação acústica do equipamento do fabricante, que ateste a potência sonora, Lw, de 102 
dB(A) e ser dado cumprimento às medidas de mitigação, de natureza preventiva (boas práticas de 
gestão ambiental) e ao programa de monitorização. 

• A emissão de poeiras afetando a qualidade do ar. É expectável que com a exploração da mina os 
níveis de partículas venham a aumentar consideravelmente pondo em risco o cumprimento do 
valor limite diário junto ao recetor mais afetado. Assim considera-se o impacte da mina como 
negativo e significativo para a qualidade do ar na sua envolvente. No entanto estes impactes 
podem ser ainda minimizados, devendo ser rigorosamente cumpridas as medidas de redução das 
emissões de partículas em suspensão definidas no programa de monitorização.   

• O tráfego gerado pelo projeto, prevendo-se uma média de 12 veículos pesados por dia, (na fase 
de máxima capacidade) a circular entre a mina e a unidade de beneficiação instalada na Zona 
industrial de Rio Maior, numa extensão de distância de 5.343 m. 

• A afetação do regime de escoamento superficial e a qualidade das águas (sólidos suspensos). Se 
for implementada a drenagem periférica das águas afluentes à zona de escavação, pelos terrenos 
confinantes, e se for implementado o tratamento das águas perimetrais por decantação de 
partículas sólidas, prévio à descarga destas águas na ribeira da Jaleca e efetuada a monitorização 
prevista neste parecer, considera-se que a execução do projeto não é suscetível de provocar 
interferências ou alterações significativas nos mesmos. Nos recursos hídricos subterrâneos. 
Considera-se que o projeto causará impactes negativos, pouco significativos dado o reduzido 
potencial hidrogeológico, traduzido na baixa produtividade do aquífero instalado nas areias do 
Pliocénico.  

Os impactes negativos previstos nos restantes fatores avaliados, são genericamente pouco significativos 

e minimizáveis com a implementação das condições, medidas e monitorizações propostas. 

Foram tidas em conta as exposições apresentadas no âmbito da consulta pública e prestados alguns 

esclarecimentos solicitados, e as pronúncias das entidades exteriores à Comissão de Avaliação, tendo sido 

introduzidas as condições à aprovação do projeto propostas, designadamente, pela ANEPC e DRAP Centro. 

No que se refere à compatibilidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial salienta-se: 

• A desconformidade com a disciplina do PDM por força do disposto no n.º 4 do artigo 52º, cujos 

termos interditam ações de qualquer tipo que impliquem a alteração da topografia ou das 

formações vegetais existentes: “Espaços Naturais” – “Áreas de floresta de proteção incluídas na 

REN, florestadas com espécies de crescimento rápido e resinosas a reconverter”. 
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• A necessidade obter, nos termos dos artigos 6.º e 45.º do regulamento do PDM de Rio Maior, 

pronúncia da DRAPLVT e da ERRALVT por força da integração em área da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN).  

• A afetação de áreas da REN municipal (RCM n.º 75/2000 de 5/7, alterada pela RCM n.º 31/2008, de 

19/2 de fevereiro), incluídas nas tipologias “áreas de máxima infiltração” e de “linhas de água” que, 

de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019 der 28 de agosto, se denominam respetivamente “áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos” e “leitos dos cursos de água”.  

Considera-se o projeto compatível com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional: 

 Atendendo à produtividade do aquífero instalado na formação pliocénica, considera-se que 
o projeto não afetará a função i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis 
disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, que esta 
tipologia pretende assegurar e descrita no nº 3, da alínea d), da Seção II, do Anexo I, do D.L. 
nº 124/2019 de 28 de agosto; 

 Desde que sejam implementadas as medidas de minimização constantes deste parecer, 
também será assegurada a função ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

 Uma vez que as restantes funções, iii) a vii) não são aplicáveis à área de estudo. 

 Será garantida a drenagem dos terrenos confinantes, através de um sistema de valas de 
drenagem periférica, como preconizado na alínea d), do ponto VI do Anexo I da Portaria n.º 
419/2012, de 20 de dezembro, que procede à definição das condições e requisitos a que 
ficam sujeitos os usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto (RJREN), na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro (RJREN). 

Devendo, no entanto ser requerida Comunicação Prévia, à CCDR LVT.  

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 

demonstradas na consulta pública. 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 

CONDICIONANTES 

1. Demonstrar a resolução desconformidade com a disciplina do PDM de Rio Maior por força do disposto 
no n.º 4 do artigo 52.º - interdição de ações de qualquer tipo que impliquem a alteração da topografia 
ou das formações vegetais existentes em “Espaços Naturais” – “Áreas de floresta de proteção incluídas 
na REN, florestadas com espécies de crescimento rápido e resinosas a reconverter”. 

2. Requerer Comunicação Prévia junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo no que se refere ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, a solicitar 
após resolução da desconformidade do projeto com o PDM de Rio Maior. 

3. Garantir que as zonas de defesa cumprem as distâncias previstas no artigo 4.º do decreto-Lei n.º 
340/2007, de 12 de Outubro (50 m às estradas nacionais ou municipais e 70 m às autoestradas e 
estradas internacionais) e as interdições constantes no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 
Nacional na alínea b) do artigo 57.º, da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril (proibição de realização de 
escavações à distância do limite da zona da estrada inferior a três vezes a respetiva profundidade). 

4. Caso venha a ser equacionado o aumento da profundidade da exploração e a sua efetivação abaixo do 
nível freático, com recurso a draga, deverá essa alteração ser previamente sujeita a verificação da 
aplicabilidade do regime jurídico de AIA. Para esse efeito deve o promotor submeter o projeto 
acompanhado da informação aplicável, constante do Anexo IV do Decreto-lei n.º 151-B/2013, na sua 
atual redação, na Plataforma do Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb). 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, previamente à aprovação do plano 

de Lavra: 

1. Estudo Hidrológico e Hidráulico (EHH) para o troço da ribeira da Jaleca que atravessa a área da 

concessão, com várias secções de avaliação, que avalie a eventual retenção de águas superficiais na 

área de exploração na sequência da ocorrência de eventos extremos. 

2. Proposta de medidas de minimização do eventual efeito associado à ocorrência de eventos de cheia 

na ribeira, em resultado da avaliação a que se refere o elemento anterior. 

3. Apresentar o projeto para instalação de órgão de decantação das águas, a instalar previamente ao 

ponto de descarga na ribeira da Jaleca, com base no EHH solicitado, e requerer o respetivo TURH, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio. 

4. Demonstração da estanquicidade do depósito de águas residuais tratadas no separador de 

hidrocarbonetos e da adequação do respetivo dimensionamento tendo em conta a frequência de 

recolhas e que o mesmo deve ter capacidade mínima de retenção suficiente para 30 dias. 

5. Homologação da certificação acústica do equipamento do fabricante, que ateste a potência sonora, 

Lw, de 102 dB(A). 

6. Proposta de revisão do “Plano Ambiental de Recuperação Paisagística”, com base nas seguintes 

orientações: 

i. Incluir documento, na qualidade de Projeto de Execução, com todas as peças desenhadas – 

Plano Geral, Plano (gráfico) de Faseamento Temporal e Espacial, Plano de Plantação, Plano 
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de Sementeira e Plano de Modelação - devidas (a escala adequada), assim como com a 

Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa/Plano de Gestão e de Manutenção da 

Estrutura Verde para a diferentes fases - garantia, exploração, pós-exploração - e respetivo 

Cronograma e Mapa de Quantidades. 

ii. O autor arquiteta(o) paisagista deve estar reconhecido nos documentos escritos e nas peças 

desenhadas a apresentar. Recomenda-se que autor, ou autora, acompanhe a sua 

implementação até ao momento em que seja considerado que as espécies em presença 

atingiram níveis satisfatórios de desenvolvimento e de autossustentabilidade. 

iii. Discriminar o Mapa de Quantidades de acordo com as fases que venham a ser estabelecidas.  

iv. Garantir que os portes previstos para os exemplares arbóreos a plantar devem ser 

superiores ao proposto e devidamente discriminados para cada espécie: maiores dimensões 

em altura e DAP/PAP. 

v. Proposta de micromodelação, da topografia apresentada no Aditamento, da superfície final 

do enchimento das cortas que preveja uma modelação mais orgânica, em relevo mais 

pronunciado/ondulado nas áreas que se apresentem mais aplanadas. Na cartografia devem 

constar as curvas de nível e cotas altimétricas propostas implementar, a par da apresentação 

de perfis/cortes transversais e longitudinais. A mesma deve propor zonas heterogéneas – 

zonas depressionárias e zonas mais convexas - que sejam potenciadoras de nichos 

ecológicos e, consequentemente, de maior biodiversidade, como charcas de maior ou 

menor dimensão, temporárias ou não. 

vi. Garantir a salvaguarda da linha de água e da vegetação ripícola associada estabelecendo 

uma clara delimitação da área (buffer) de proteção tendo em consideração um dos leitos de 

cheia – intermédio – do rio ou ribeira da Jaleca. A delimitação gráfica da área deve ser 

apresentada sobre cartografia - levantamento topográfico e orto - a par da também 

representação do leito médio ou intermédio de cheia da referida ribeira.” 

vii. Rever o Plano de Plantação considerando uma forma mais naturalizada da distribuição dos 

diversos novos elementos arbóreos a propor considerando a necessidade de criar situações 

de clareira/orla/bosque/bosquete e de modo a observar as diferentes condições 

edafoclimáticas e as situações de maior diversidade a criar ao nível da nova micromodelação 

a propor. 

viii. Manter as espécies vegetais propostas, mas o elenco poderá ser alargado ao nível de 

espécies arbustivas e arbóreas, contemplando outras espécies, como por exemplo o 

Crataegus monogyna, Arbutus unedo, Prunus spinosa, Rhamnus alaternus, Laurus nobilis, 

Quercus lusitanica, Calluna vulgaris, devendo ser consideradas as situações de linhas de 

drenagem ou zonas depressionárias que resultem intencionalmente da micromodelação. 

ix. Efetuar proposta de sementeiras em que as espécies a considerar sejam as habitualmente 

existentes nos prados da região, ou, em alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas 
Biodiversas”, no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior 
retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, 
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simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras 

existentes e potenciais. 

x. Excluir a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades 

ou clones comerciais assim como o uso de espécies alóctones para as quais tenha sido 

observado comportamento invasor em território nacional. Tal ação corresponderá a uma 

contaminação genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos 

exóticos. 

xi. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a 

necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais 

a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza 

erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas 

quanto à obtenção dos exemplares em causa ou, em alternativa, não considerar as espécies 

vegetais de risco na proposta. 

xii. Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas através da constituição de cortinas 

multiestratificadas - arbóreo-arbustivas - e multiespecíficas no caso dos Observadores 

Permanentes associados à Quinta dos Sobreiros e à habitação junto ao vértice SE da mina. 

xiii. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz 

respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais 

a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 

xiv. Prever a manutenção/preservação no imediato, e numa primeira fase, da vegetação 

existente nas zonas de defesa, com exceção das espécies exóticas invasoras.  

xv. Contemplar, no âmbito do Plano de Gestão da Estrutura Verde uma proposta de conversão 

gradual/faseada e seletiva dos exemplares das espécies presentes, mas com menor 

interesse paisagístico e ecológico para sua substituição por espécies autóctones nas zonas 

de defesa com particular destaque para a que se sobrepõe ao rio ou ribeira da Jaleca, no 

âmbito de uma requalificação paisagística dessa área. 

xvi. Rever a proposta de espessura da camada de terra viva/vegetal uma vez que a mesma não 

será suficiente para garantir o desenvolvimento das sementeiras e plantações previstas.  

xvii. Apresentação gráfica das bolsas de terra vegetal/viva a considerar para as plantações 

arbóreas e arbustivas. 

xviii. Apresentar a representação gráfica das diferentes granulometrias por camada, da base da 

corta para a superfície, dos materiais a considerar no enchimento da corta. A cada camada 

deverá corresponder uma espessura estimada. 

xix. Apresentar à Autoridade de AIA, para pronúncia, o relatório de acompanhamento do PARP 

incluído no Programa de Trabalhos trienal. 

Apresentar à entidade competente para a autorização do projeto, em sede de aprovação do plano 

de lavra: 
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7. Demonstração da conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, 

publicado pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

nº 199/2015 de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria nº 162/2011, de 18 de abril, 

emitida pela Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo. 

8. Pronúncia das Infraestruturas de Portugal relativa à eventual interferência com domínio público 

ferroviário associado à linha de caminho-de-ferro que ligava o Couto Mineiro do Espadanal / Vale 

de Santarém. 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, até 3 meses após a emissão da DIA e 

antes do início da exploração: 

9. Apresentar proposta de Programa de Monitorização do Solo de acordo com as seguintes 

orientações: 

 Malha de amostragem  

O programa deve indicar a malha de amostragem proposta implementar, em planta da área 

do Bloco A (bloco a explorar) com o layout dos anexos mineiros. Os pontos de amostragem do 

Programa de Monitorização do Solo têm como objetivo avaliar o efeito da exploração sobre a 

qualidade dos mesmos, interessando por isso que permitam a recolha de amostras durante o 

período de exploração. Assim, a sua localização deve prever pontos de monitorização em 

alguns dos locais onde foram recolhidas amostras para a caracterização do estado do solo, 

nomeadamente no ponto 7 de amostragem localizado na zona dos anexos mineiros, bem 

como em alguns dos outros pontos, se não se encontrarem dentro da área a explorar.  

A malha de amostragem deve ser densificada na zona dos anexos mineiros e incluir pontos na 

zona de parqueamento de viaturas, na zona de pequenas manutenções, no posto de 

transformação, na zona de armazenamento de resíduos e outras. 

 Recolha das amostras entre 0,2 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 

Metais (arsénio, cádmio, chumbo, 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), pH e COT. 

 Valores de referência da Tabela B 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 

a localizar 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  
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Deve ser efetuada uma campanha de monitorização a cada três anos de exploração. A 1ª 

campanha deve ter lugar antes da instalação dos anexos mineiros e a última campanha após a 

desativação da exploração (desmantelamento da central de crivagem e outras instalações, 

retirada de máquinas e equipamentos e demolição do edificado) e conclusão da recuperação 

paisagística. 

 Em função dos resultados das campanhas do Plano de Monitorização, poderá ser necessário 

proceder à remediação do solo, durante ou no final da exploração. 

  Os resultados das campanhas do Plano de Monitorização deverão ser apresentados em 

ficheiro Excel (o mesmo onde foram apresentados os resultados da avaliação inicial do estado 

do solo), que deverá ser atualizado com os resultados de cada campanha efetuada. 

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

Plano de Lavra  

10. Proposta de um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, de acordo com as 

seguintes orientações: 

i. A elaborar 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 quer a sua implementação, 

assim como toda a fase de acompanhamento continuado/monitorização. 

ii. A área objeto de aplicação do plano deverá corresponder a toda a área afeta à mina e zonas 

de defesa, incluindo a que se sobrepõe ao rio/ribeira da Jaleca. 

iii. Efetuar a planificação temporal e espacial de todas as tarefas a desenvolver. 

iv. Iniciar o período de implementação e acompanhamento/monitorização após a aprovação 

do plano 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, através do levantamento 

georreferenciado das áreas ou de exemplares isolados, 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, 

devendo ser o considerado o recurso a técnicas de fogo controlado, assim como da 

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. 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 
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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. 

ix. Efetuar 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. 

x. Garantir que toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem 

espécies vegetais exóticas invasoras, é totalmente separada/segregada da restante terra 

viva/vegetal respeitando o levantamento a apresentar em cartografia onde conste a 

representação gráfica das referidas áreas. 

xi. Garantir que a terra viva/vegetal decapada em áreas onde se localizem espécies exóticas 

invasoras não será reutilizada nas ações de recuperação e integração paisagística, devendo 

ser transportada a 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 das cortas. 

xii. Dar 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. 

xiii. Nas áreas da mina que não sejam objeto de exploração/desmonte no imediato e até ao início 

do desmonte devem ser desenvolvidas estratégias de combate como: 

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. 

xiv. 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. 

xv. Plano de Monitorização. 

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

11. 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 de obra, deve 

ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 

imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto 

(antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de 
forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o 
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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. 

12. 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. 

13. Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística (PARP) incluído no Programa de Trabalhos trienal, a apresentar pela empresa no 

âmbito do contrato de concessão. 

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 PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXPLORAÇÃO  

1. Elaborar 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.  

2. Alertar, antes do início dos trabalhos, as entidades envolvidas em operações de socorro e de 

proteção civil, nomeadamente os agentes de proteção civil de Rio Maior, como sejam os Bombeiros 

Voluntários, a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Rio Maior. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

GERAIS 

3. Garantir o cumprimento do Plano de Lavra. 

4. Garantir a execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), nos termos em que 

vier a ser aprovado, assegurando o recurso a espécies autóctones adequadas às condições 

climáticas locais e poucas exigentes em termos de manutenção futura, contemplando observação 
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regular das condições de regeneração natural do solo e da vegetação, de modo a aplicar medidas 

adicionais de consolidação, se necessário.  

5. Realizar ações de formação, divulgação e sensibilização aos trabalhadores sobre as normas e 

cuidados ambientais e de segurança, a ter em conta no decorrer dos trabalhos, no interior da Mina, 

no que respeita: 

i. à minimização o ruído produzido;  

ii. às condições de condução a adotar;  

iii. às condições mecânicas e de manutenção desses mesmos veículos; 

iv. aos motoristas para redução da velocidade em locais próximos de habitações, nomeadamente 

no percurso entre a mina e a unidade industrial; 

v. à proteção valores naturais. Deve incluir as temáticas “espécies autóctones” versus “espécies 
vegetais exóticas invasoras”; 

vi. à proteção dos valores patrimoniais. 

6. Vedar e sinalizar o perímetro da área da mina da Faleca, de forma a de modo a impedir o acesso 

não controlado de pessoas, veículos e animais. Evitar o uso de arame farpado. 

7. Implementar uma cortina arbórea ou arbustiva densa no perímetro da Mina.  

8. 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. 

9. Delimitar e identificar no terreno desde o início do projeto: 

i. as zonas de defesa de forma a evitar a sua afetação. 

ii. as zonas de exploração previstas no Plano de Lavra, 

iii. os locais de deposição de stocks 

iv. os locais destinados às pargas com as terras de cobertura 

v. os locais destinados à deposição temporária de resíduos de extração. 

10. Assegurar a estabilidade das frentes de extração através de taludes com as características definidas 

(Plano de Lavra) e o dimensionamento adequado dos depósitos temporários de materiais de modo 

a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos e de instabilidade gravítica.  

11. Acautelar a vigilância dos taludes, tendo em linha de conta, designadamente, o risco sísmico que 

carateriza a zona.  

12. Respeitar a legislação em vigor referente ao seu dimensionamento sísmico, nomeadamente o 

Anexo Nacional do Eurocódigo 8.   

13. Assegurar que a empresa possui procedimentos e planos para prevenir, investigar e responder a 

situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais ou impactes na 

saúde, negativos, resultantes da atividade.  

14. Manter as áreas intervencionadas 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 
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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 

exóticas invasoras. 

15. Implementar medidas de controlo no estabelecimento industrial que servirá esta mina que 

garantam que os materiais geológicos provenientes da Mina da Faleca sejam, na unidade industrial, 

sujeitos a crivagem para remoção da fração sem valor económico (resíduo) antes de misturados, no 

processo produtivo, com os materiais geológicos provenientes da Mina de Via Vai, para que apenas 

retornem à mina os resíduos relativos aos materiais geológicos extraídos nesta. 

ESPECÍFICAS 

16. Efetuar o acompanhamento arqueológico permanente na fase de desmatação e decapagem 

superficial do terreno, e, de todas as etapas de exploração que consistem na mobilização de 

sedimentos (escavação, revolvimento e aterro).  

17. Efetuar a prospeção arqueológica em todas as áreas classificadas como de reduzida visibilidade do 

solo, bem como em todas as eventuais áreas, assim como em todas as áreas não considerados na 

presente avaliação.  

18. Garantir que estes trabalhos são desenvolvidos, de acordo com o número de frentes, por um 

arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pela tutela do património, e com 

experiência comprovada em pré-história antiga. 

19. Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos 

patrimoniais, poderão ser adotadas novas medidas de minimização a determinar pela tutela. 

20. Balizar, todos os exemplares arbóreos do género Quercus quando próximos de áreas 

intervencionadas e não apenas sinalizar. 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. 

21. Reduzir ao mínimo indispensável as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto 

vegetal e executar os trabalhos e de forma gradual/progressiva, de modo a minimizar a erosão e o 

transporte de sedimentos por linhas de escorrimento superficial. Assegurar a sua delimitação por 

meio de piquetagem.  

22. Efetuar por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortados, as operações de 

desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo. 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. 

23. Planear a execução dos trabalhos considerando 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. 

24. Realizar a decapagem da camada superficial das áreas a intervencionar imediatamente a seguir às 

ações de desmatação, de modo a evitar a exposição de solo nu e consequente risco de erosão. 
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25. Planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos 

períodos de maior pluviosidade, assim como nos mais ventosos. 

26. Na decapagem de terra viva / vegetal: 

i. Restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser realizada em todas as áreas objeto de 

intervenção de forma progressiva/gradual.  

ii. Garantir que a profundidade da decapagem da terra viva corresponde 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. 

iii. Efetuar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura 

destas a definir em cada local.  

iv. Garantir que a máquina nunca circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua 

progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a 

intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem 

ser desmatadas ou decapadas. 

v. Segregar a terra viva decapada e assegurar que permanece sem mistura com quaisquer outros 

materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

27. Depositar em pargas a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, que 

contenham banco de sementes das espécies autóctones. Estas deverão ter até 2m de altura com o 

topo relativamente côncavo e ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas 

assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas. 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. Deverá ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas. 

28. Controlar a altura dos depósitos de materiais, de modo a evitar a excessiva compactação do solo 

nas áreas de deposição. 

29. Os depósitos de pargas e de areias devem possuir taludes com inclinação suave, não superior a 15%, 

de modo a prevenir o arrastamento de partículas pela água das chuvas. 

30. Evitar a compactação induzida no solo nas zonas adjacentes à mina, principalmente pela circulação 

de maquinaria pesada, otimizando-se os processos de carga-descarga e transporte entre as zonas 

de trabalhos e as zonas de stock, em articulação com os trajetos de carregamento e expedição a 

partir das zonas de stock. 

31. Acautelar o correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como garantir a adoção 

de medidas preventivas de situações 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. 

32. Executar o projeto do órgão de decantação das águas, previamente ao ponto de descarga na ribeira 

da Jaleca. 

33. Restabelecer as condições naturais de infiltração e de escoamento. 

34. Garantir a drenagem dos terrenos confinantes através da construção de um sistema de valas de 

drenagem periférica à área da escavação. 
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35. Proceder a vistorias e limpeza regular de sedimentos acumulados na vala periférica, de modo a 

garantir o bom funcionamento da mesma e evitar a introdução de sedimentos na ribeira da Jaleca. 

36. Implementar as medidas de minimização necessárias em função dos resultados do Estudo 

Hidrológico e Hidráulico a apresentar, de forma a minimizar eventos de cheia na ribeira. 

37. Assegurar um tratamento à água distribuída para consumo humano, em função da qualidade obtida 

na origem. Esta deverá ser desinfetada para garantir que, em qualquer ponto da rede, exista um 

residual de cloro (0,2 e 0,6 mg/L) que funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação.  

38. Promover uma gestão eficiente da água. 

39. Assegurar procedimentos que otimizem o aproveitamento da água captada no furo a construir na 

instalação, evitando desperdícios e minimizando os volumes extraídos e os consumos de energia. 

40. No que se refere à fossa estanque, assegurar: 

i. Assegurar a sua manutenção e revisão periódicas; 

ii. Garantir uma frequência de esvaziamento da fossa estanque adequada à sua capacidade de 

armazenamento e tendo em conta que o período mínimo de retenção não deve ser inferior a 30 

dias, de modo a evitar o extravasamento da mesma.  

41. Interditar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta 

ou indiretamente, sobre as linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente 

autorizado para o efeito. 

42. Assegurar a melhoria contínua dos procedimentos de gestão de resíduos industriais implementados 

na mina, tendo em conta as medidas preconizadas para evitar contaminações do solo e, a partir 

deste, para as águas subterrâneas, quer em situações de funcionamento normal, quer em caso de 

ocorrência de derrames acidentais. 

43. Dinamizar a eficiente gestão de resíduos, de forma a garantir o correto armazenamento, gestão e 

manuseamento dos resíduos produzidos, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e 

águas residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo, 

assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações.  

44. Definir os acessos internos como corredores únicos de circulação, de modo a evitar a afetação 

indiscriminada de mais área e o potenciar de libertação de poeiras. Os acessos abertos e que não 

tenham utilidade posterior devem ser desativados.  

45. Racionalizar o percurso a utilização pelos veículos e máquinas afetos à exploração, de modo a 

minimizar as áreas de circulação e assim contribuir para minimizar o impacte associado à 

compactação dos solos.  

46. Racionalizar as deslocações dos equipamentos móveis.  

47. Reduzir os efeitos negativos da circulação atuando em fatores como, por exemplo, velocidades, 

arranques frequentes e pendentes.  

48. Limitar a velocidade de circulação, tanto no interior da mina, como nas vias exteriores.  

49. Assegurar o 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.  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

81 
 

50. Atendendo ao potencial aumento do fluxo de trânsito no acesso à zona onde se irá desenvolver o 

projeto, provocado pela movimentação de veículos pesados afetos à exploração, salvaguardar: 

i. a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência,  

ii. a acessibilidade, em condições de segurança das populações de Rio Maior e Azinheira, em 

particular pela proximidade das instalações da mina (a menos de 100 metros do o nó das vias 

IC2 e A15 e da antiga EN1 (estrada de acesso à mina). 

51. Melhorar continuamente o circuito de circulação e desenho dos acessos com o objetivo de diminuir 

o respetivo nível de ruído emitido.  

52. Desligar os motores de equipamentos e/ou veículos quando estes se encontram parados 

53. Adotar todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras na origem. 

54. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à mina, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos. 

55. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 

nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 

produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.  

56. Garantir que os equipamentos a utilizador na exploração da mina respeitam as normas legais em 

vigor, relativas às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença.  

57. Considerar a emissão sonora/potência sonora na aquisição de novos equipamentos.  

58. Garantir unicamente a presença na exploração de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

59. Assegurar que são selecionados equipamentos que originem o menor ruído possível.  

60. Modificar ou proceder à substituição de componentes dos equipamentos que se mostrem ruidosos.  

61. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à mina, de 

acordo com as especificações do respetivo fabricante, de forma a manter as normais condições de 

funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos 

solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

62. Manter registos atualizados da manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e 

equipamentos presentes. 

63. Efetuar a manutenção e reparação de equipamentos móveis e maquinaria em local próprio para o 

efeito, de forma a se evitarem possíveis contaminações com óleos, combustíveis ou outros 

consumíveis.  

64. Efetuar o abastecimento dos equipamentos em local protegido com uma bacia para a retenção de 

eventuais derrames.  

65. Não efetuar operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas em áreas ainda não 

intervencionadas ou em fase de requalificação. Estas ações deverão ser efetuadas em locais com 

condições que assegurem a não contaminação dos solos e águas. 
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66. Evitar as situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados durante a 

circulação das máquinas, de forma a evitar a infiltração de poluentes em profundidade. 

67. Efetuar o armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes unicamente em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados em local adequado. Os recipientes deverão 

estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

68. Assegurar a limpeza periódica do separador de hidrocarbonetos, de forma a minimizar o risco de 

extravasar e contaminar o solo e linha de água com resíduos de hidrocarbonetos.  

69. Caso venham a ser utilizados geradores estes deverão estar devidamente acondicionados de forma 

a evitar contaminações do solo. 

70. Dado o caráter arenoso-argiloso do local, com permeabilidade e 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.  

71. 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), dentro da concessão, do material extraído para as 

instalações industriais.  

72. 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 ou 

encaminhadas para separador de hidrocarbonetos. Estes resíduos deverão ser encaminhados logo 

que possível para operador de gestão de resíduos devidamente autorizado. 

73. Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural 

previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Rio Maior, 

nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na envolvente. Uma 

vez que na área do projeto existem povoamentos florestais de pinheiros e eucaliptos, deverão 

adicionalmente ser observadas, quer na fase de construção, quer de exploração, as disposições 

constantes dos artigos 68.º (Condicionamento de outras atividades) 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. 

74. 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 o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas 

sobre os locais que efetivamente a exigem. 

75. Antiga via-férrea Couto Mineiro do Espadanal, Rio Maior / Vale de Santarém: com base na 

informação documental e no trabalho de campo proceder à reconstituição do seu traçado na área 

da concessão mineira. Caso seja identificado no seu interior deverá ser definida uma área de 

proteção de 50 m e garantida a sua preservação. 
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FASE DE DESATIVAÇÃO 

76. Implementar o Plano de Encerramento da mina que vier a ser aprovado, atendendo ainda aos 

seguintes pontos: 

i. Remover e proceder à limpeza de todos os resíduos, garantindo o seu adequado 

encaminhamento para operador de gestão de resíduos certificado; 

ii. Assegurar que, após a demolição/remoção das infraestruturas fixas e móveis, todos os materiais 

que tenham estado em contacto com essas substâncias contaminantes são separados e 

encaminhados para operador de gestão de resíduos. 

iii. Assegurar que na área intervencionada não subsistem locais com evidente contaminação do solo 

por substâncias poluentes como por exemplo óleos; 

iv. Assegurar que junto das áreas preferenciais de infiltração das águas no fundo das cortas não se 

encontram substâncias poluentes; 

v. Manter em bom estado de conservação e funcionamento as valas perimetrais e outras 

infraestruturas de drenagem; 

vi. Efetuar a limpeza, descompactação e arejamento de todos os solos de áreas adjacentes à zona 

de lavra que possam eventualmente ter sido afetados durante a fase de exploração, de forma a 

criar condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação 

de habitats;  

vii. 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. 

viii. Interditar o acesso a pessoal não autorizado à área. 

77. Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração foram devidamente 

recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística nos termos em que 

for aprovado. 

78. Garantir que toda a área intervencionada pela atividade extrativa se encontre, após o 

encerramento, devidamente integrada na paisagem envolvente. 

79. Efetuar vistorias regulares à mina de forma a verificar o estado de conservação da vedação e 

sinalização e a garantir a adequada proteção contra acidentes. 

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 da Qualidade das Águas Superficiais   

 Objetivo 

Pretende-se aferir se existe arrastamento de partículas e aumento do caudal sólido afluente ao rio Maior, 

suscetíveis de colmatar ou diminuir a respetiva secção de vazão natural e originar a criação de zonas 

inundáveis. 

Aspetos a observar 

 Verificação do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial do sistema de drenagem 

instalado e/ou a instalar. 
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 Observação do estado de assoreamento da ribeira da Jaleca no troço que atravessa a concessão 

mineira. 

 Observação do estado de assoreamento das zonas adjacentes, potencialmente inundáveis e 

localizadas no rio Maior, a jusante da sua confluência com a ribeira da Jaleca. 

Periodicidade de amostragem e duração do plano  

A duração do programa deverá ser até à fase de desativação do projeto. Serão realizadas observações 

regulares do estado de assoreamento das linhas de água. A amostragem da qualidade deve ser feita três 

vezes por ano hidrológico, no período crítico, no período húmido e no período seco. A periodicidade dos 

relatórios de monitorização deverá ser anual. 

Nos casos/locais em que se verifique o assoreamento e o aumento do caudal sólido afluente às mesmas, 

deve ser implementado sistema de retenção/sedimentação de finos (em suspensão), nomeadamente 

através de construção de bacia em terreno natural, que minimize ou evite essas situações antes da 

drenagem/descarga das águas na rede de drenagem natural. 

Parâmetros a monitorizar  

 pH, Temperatura, Cor, Turvação, Sólidos Suspensos Totais (SST), CBO5, Fósforo total, Nitratos, Azoto 

amoniacal, Oxigénio dissolvido (% de saturação em O2) e Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP). 

 

Quadro 5: Parâmetros a monitorizar 

Parâmetros Unidades 

pH Escala de Sorensen 

Temperatura ºC 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/l 

Cor - 

Turvação - 

HAP µg/l 

Fósforo total mg/l P 

Azoto amoniacal mg/l 

Nitratos mg/l NO3 

CBO5 mg/l O2 

Oxigénio dissolvido % saturação O2 

Fonte: EIA - Relatório Síntese (Quadro 139 p. 459) (adaptado) 

Critérios de avaliação e de desempenho 

Os valores de referência a considerar devem ser os constantes no Anexo VI – “Critérios de classificação do 

estado/potencial ecológico das massas de água superficial”, para as massas de água designadas por Rios, 
da Parte 2 do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, na sua atual redação, disponível em 

https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2016-

https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2016-2021/PTRH5A/PGRH_2_RH5A_Parte2_Anexos.pdf
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2021/PTRH5A/PGRH_2_RH5A_Parte2_Anexos.pdf) para os parâmetros previstos no mesmo e nos anexos 

XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, para os restantes parâmetros. 

Locais de amostragem 

Os locais amostrados para a caraterização de referência, na ribeira da Jaleca, junto da confluência com o 

rio Maior, e no rio Maior, a montante e a jusante da sua confluência com a ribeira da Jaleca. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos 

A amostragem deverá ser realizada por pessoal especializado e deverá obedecer às normas técnicas, com 

os devidos cuidados no manuseamento e acondicionamento das amostras. As determinações analíticas 

deverão ser efetuadas por laboratórios certificados para proceder às análises para os parâmetros 

selecionados. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio  

Como medidas de gestão ambiental a adotar em caso de alteração das condições de escoamento e da 

qualidade das águas superficiais propõem-se as seguintes: 

 Verificação regular da presença de sedimentos acumulados nas valas periféricas e reforço de 

ações de limpeza da mesma se necessário; 

 Consideração da inclusão de uma bacia de retenção de sedimentos prévia à descarga das águas 

provenientes do sistema de drenagem periférica, se a medida anterior não se revelar suficiente. 

 Revisão das medidas de minimização preconizadas no EIA. 

Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos 

consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas. 

Figura 10:Localização dos pontos de amostragem. Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura 54, p. 134). 
Fonte: EIA – Relatório Síntese (Figura 54, p. 134) 

https://apambiente.pt/sites/default/files/_SNIAMB_Agua/DRH/PlaneamentoOrdenamento/PGRH/2016-2021/PTRH5A/PGRH_2_RH5A_Parte2_Anexos.pdf
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O programa de monitorização poderá também ser revisto na sequência de estudos a desenvolver, ou em 

função de legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios. 

 

2. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Parâmetros a monitorizar: 

O plano de monitorização deve incidir sobre a avaliação da concentração no ar ambiente de partículas 

em suspensão PM10 (µg/m3). 

Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados da monitorização deve ser efetuada com base na estimativa dos indicadores 

legais anuais para PM10 (média anual e percentil 90,4 das médias diárias ou 36º máximo das médias 

diárias) para cada local amostrado (junto ao recetor sensível) e na verificação do cumprimento dos 

valores limite de PM10 anual e diário de acordo com os valores definidos no Decreto-lei n.º 102/2010, 

de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei 

n.º47/2017, de 10 de maio, ou outros valores definidos em nova legislação que a revogue.  

A estimativa dos indicadores legais anuais pode ser efetuada considerando os resultados da 

monitorização, os resultados das estações de monitorização fixas durante o período de monitorização e 

os indicadores anuais para as estações fixas consideradas. 

Locais de amostragem 

A monitorização deve ser efetuada junto aos recetores sensíveis mais afetados pelo projeto, 

nomeadamente o seguinte local: 

P2 - Quinta dos Sobreiros (a cerca de 400 metros a noroeste do limite da mina) 

 

~ 

 

Figura 11: Ponto de medição das partículas PM10. Fonte: EIA – Relatório Síntese (figura 67, p.161) 
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Microlocalização dos pontos de amostragem e método de amostragem e análise 

Devem seguir as indicações do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto - Lei 

n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (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. 

Período de amostragem em cada local 

De acordo com o disposto no Anexo II, Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, alterado pelo 

Decreto - Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio (ou legislação 

nova que a revogue), relativo aos “Objetivos de qualidade dos dados” o período mínimo das 
amostragens para medições indicativas (onde se incluem as campanhas de monitorização de qualidade 

do ar, neste caso de PM10), 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 plano de monitorização o período de amostragem pode ser reduzido para um mínimo 

de 30 dias, desde que seja efetuada uma estimativa dos indicadores anuais de acordo com o descrito no 

ponto relativo à “avaliação dos Resultados” deste programa. O período amostrado deve ser 

representativo de um ano meteorológico, por exemplo não deve haver precipitação em mais de 10 % 

dos dias amostrados e devem ser amostrados períodos de inverno e períodos de verão. 

O período de amostragem poderá ser alterado em função dos resultados obtidos nos anos anteriores, 

nomeadamente em função das estimativas dos indicadores legais anuais para PM10, ultrapassarem, ou 

não, 80 % de algum dos valores limite (32 μg/m3 para a média anual e 40 μg/m3 para o 36º máximo das 

médias diárias do ano). 

As amostragens devem decorrer num período representativo do normal funcionamento e produção do 

núcleo para o ano em avaliação. 

Frequência de amostragem 

A frequência de amostragem deverá ser definida em função dos resultados das monitorizações 

anteriores. 

Relatório e interpretação de resultado 

A estrutura e conteúdo do relatório, a entregar no final de cada ano monitorizado, devem seguir o 

definido no Anexo V, relativo aos relatórios de monitorização, da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro. Relativamente à interpretação dos resultados da monitorização deverá ser incluída a 

seguinte informação: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3421 

Mina da Faleca 

88 
 

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) de modo a avaliar o cumprimento 

da legislação em vigor para PM10.  

Análise comparativa dos resultados e estimativa de indicadores anuais, resultantes da monitorização 

para o ano em avaliação, com os resultados e as estimativas, apresentados no EIA, assim como, caso já 

existam, 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, e, da existência de novas 

condicionantes em termos da qualidade do ar com grande significância, nomeadamente novos recetores 

sensíveis, novas unidades de britagem, novos acessos rodoviários, ou outros. 

Análise da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes das emissões de 

partículas decorrentes da atividade do núcleo na qualidade do ar, sustentada com registos fotográficos 

e registos das fichas técnicas associados a cada medida de minimização implementada que comprove a 

execução das mesmas. 

As conclusões do relatório deverão incluir uma avaliação da necessidade de revisão do plano de 

monitorização, e, em caso afirmativo deverão ser apresentadas propostas. Deverá ainda ser avaliada a 

necessidade de implementar novas medidas, com apresentação da respetiva proposta, e/ou de 

eliminação de medidas que não se revelaram eficazes. 

Revisão do plano de mostragem 

O plano de monitorização pode vir a ser alterado em função dos resultados das amostragens, 

reclamações sobre poluição atmosférica resultante do funcionamento do núcleo, na presença de novas 

condições sensíveis em termos da qualidade do ar, alterações na atividade da mina, nova legislação e 

de novas diretrizes definidas pelas entidades competentes.  

A revisão do plano poderá passar pelo ajuste do ponto a monitorizar, pela alteração da periodicidade 

das campanhas de amostragem, a imposição de medidas de minimização adicionais e/ou pela aplicação 

de outras ações que se entenda convenientes, nomeadamente a realização de mais campanhas de 

avaliação da qualidade do ar para acompanhamento de situações específicas. 
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3. Programa de Monitorização Ambiente Sonoro 

Locais de amostragem: 

No local avaliado no EIA, designadamente no P2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frequência mínima de amostragem:  

Anual. A periodicidade poderá ser alterada em cada fase de exploração para o período de duração dessa 

fase, em função da localização da frente de lavra, de reclamações e/ou dos resultados obtidos em 

monitorizações anteriores.  

Esta alteração está sujeita a aprovação prévia da Autoridade de AIA, mediante proposta e fundamentação 

do proponente. 

Métodos de amostragem e Critérios de avaliação do desempenho:  

Os constantes da normalização, legislação e diretrizes aplicáveis, tendo em atenção a classificação de 

zonas definida pela autarquia. 

Os critérios legais aplicáveis às atividades ruidosas permanentes são os constantes do artigo 13.º do RGR, 

devendo a sua avaliação seguir a metodologia constante deste diploma e da NP ISO 1996.  

Deverão ser seguidas as diretrizes constantes dos documentos “Guia prático para medições de ruído 

ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” (Agência 
Portuguesa do Ambiente, outubro de 2011) e “Notas técnicas para relatórios de monitorização de Ruído” 
(novembro de 2009). 

Datas de entrega dos relatórios de medição: 

Os relatórios devem ser apresentados até 30 dias após a conclusão de um ano de monitorização 

 

Figura 12: Local de medição do ruído P2. Fonte: EIA Relatório Síntese (figura 57, p. 142) 
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Avaliação dos resultados obtidos: 

Em caso de desconformidade dos níveis sonoros com os critérios estipulados na legislação, deverão ser 

tomadas as medidas corretivas conducentes à sua mitigação e deverá ser avaliada a sua eficácia 

mediante a realização de ensaios acústicos extraordinários. 

Os resultados obtidos poderão ainda determinar a alteração dos locais de ensaio e da periodicidade da 

monitorização 
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Figura 5 - Planta de localização da mina e do trajeto até a unidade Industrial à escala 1:25 000 
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Pareceres Externos 
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e-mail: 

Para: geral@apambiente.pt 
Cc: margarida.grossinho@apambiente.pt / 
diana.costa@apambiente.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   
N.º S074181-202112-
DAIA_DAP  

 N.º Of_DSTAR_DOER_1340/2022 20-01-2022 

Proc.º. DAIA.DAPP.00122.2021  Proc.º 480/2022  
    
ASSUNTO:   Solicitação de emissão de parecer específico: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 

3421. Projeto: Mina da Faleca 

 

Estando a decorrer o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto em epígrafe, a APA 

solicitou a esta Direção-Geral parecer específico sobre o mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.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. 

Assim, em resposta a esta solicitação, esta Direção Geral informa que na área em estudo não se desenvolvem 

estudos, projetos ou ações do âmbito da competência direta desta Direção Geral, conforme apresentado em 

anexo. 

Contudo, sugere-se que seja consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, 

dada a eventualidade de existência de implicações com áreas da sua competência. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Subdiretora-Geral 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
 
ICB 
 
Anexo – Planta de enquadramento 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

Dr. Nuno Lacasta 

Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Isabel Maria 

de Almeida 

Ribeiro 

Passeiro

Digitally signed 

by Isabel Maria 

de Almeida 

Ribeiro Passeiro 

Date: 2022.01.24 

19:37:13 Z
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N.º Of_DSTAR_DOER_1340/2022 (Proc.º 480/2022) – ANEXO - PLANTA DE ENQUADRAMENTO 

 

 
 

 
 
 
Não há lugar a 
parecer 

Isabel Maria de 

Almeida Ribeiro 

Passeiro

Digitally signed by 

Isabel Maria de Almeida 

Ribeiro Passeiro 

Date: 2022.01.24 

19:38:23 Z
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Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 
Sua referência Número de Processo Nossa referência 

Circ. 20/12/2021 S074181-202112-
DAIA.DAP DAIA.DAPP.00122.2021 

AMB/1/2022/DRAPLVT OF/172/2022/DRAPLVT 

ASSUNTO: 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3421 

Projeto: Mina da Faleca 

Proponente: SIFUCEL - Sílicas, S. A. 

Localização: freguesia e concelho de Rio Maior 

Fase: Apreciação Prévia do Estudo de Impacte Ambiental (parecer de entidade 
externa) 

Relativamente ao assunto identificado em epígrafe e atendendo aos elementos disponibilizados 

para esta apreciação, designadamente o Relatório Síntese (RS) e Resumo Não Técnico (RNT) 

ambos reformulados e datados de outubro de 2021, informa-se o seguinte: 

 O projeto, objeto do procedimento de AIA em apreço, corresponde ao Plano de Lavra da mina 

da Faleca, em fase de projeto de execução, com uma área concessionada de cerca de 72.5968 

ha dividida em dois blocos designados por 1 e 2; 

 O Bloco 1 tem uma área total de 45.5421 ha (margem de segurança: 7.9873 ha, zona das 

instalações sociais: 0.2073 ha e de exploração: 37.3475 ha) e o Bloco 2 tem uma área de 

27.0547 ha, este último não será alvo de exploração, ficando cativa, podendo no futuro ser 

alvo de exploração; 

 A produção desta Mina é extração de areia quartzítica e caulínica a céu-aberto e destina-se a 

indústria à vidreira e cerâmica; 

 De acordo com a planta de condicionantes do PDM de Rio Maior a área da mina está 

parcialmente em RAN, com cerca de 3 ha, localizando-se na envolvente da ribeira da Faleca 

que atravessa a área de concessão. A área destinada à margem de segurança da mina ocupa 

uma grande parte dos solos afetos à RAN, a área exploração irá ocupar 0,4 ha de solos de 

RAN; 

Atento o exposto e nos termos e para os efeitos do disposto no nº 11 do art. 14º do Decreto-Lei 

nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro, esta Direção Regional de Agricultura e Pescas emite parecer favorável 

condicionado à demonstração da conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico 

da RAN, publicado pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria nº 162/2011, de 18 de 

abril, através da obtenção de parecer favorável da ERRALVT (Entidade Regional da Reserva 

Para: 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, Zambujal 9/9 A 

Apartado 7585 EC ALFRAGIDE 

2611-865 AMADORA 

mailto:info@draplvt.min-agricultura.pt
http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
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Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo), o qual deverá ser requerido e instruído, pelo proponente, junto 

dessa Entidade 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Ana Faustino Arsénio 

Diretora de Serviços 
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