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

 
ESTUDO PRÉVIO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
 

ELEMENTOS ADICIONAIS 

 
 
 
 
 
I. INTRODUÇÃO  

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Estudo 
de Impacte Ambiental Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e 
Minerais Associados – Mina do Romano, a Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) com base na apreciação técnica da documentação efetuada pela 
Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o efeito, considerou necessária a 
apresentação de Elementos Adicionais para efeitos de pronúncia da conformidade do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 
 
O presente documento, que agora se apresenta sob a forma de um Elementos Adicionais 
ao EIA, visa assim dar resposta ao pedido de elementos adicionais solicitados pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), conforme o respetivo ofício da com a 
referência S062563-202110-DAIA.DAP; DAIA.DAPP.00254.2021, de 21 de outubro de 
2021, que se apresenta no Anexo A e que são assim seguidamente apresentados, 
seguindo a sequência dos pontos do dito ofício.  
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II. RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS AO EIA 

A. ASPETOS GERAIS 

As designações e a terminologia das componentes do Projeto devem ser mantidas de 
forma coerente e harmonizadas em todo EIA, anexos e cartografia. Deverão ainda ser 
corrigidas ao longo do documento algumas referências de erro: “Erro! A origem da 
referência não foi encontrada”. 
 
 
 
1. PLANO DE LAVRA / DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1. Incluir, nos capítulos relativos à caracterização dos recursos geológicos, a análise dos 
minerais associados (feldspato e quartzo), em termos de volumes e teores. 

O texto do ponto 4.3 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.2. Apresentar estimativas das reservas de lítio (Li2O) e as quantidades estimadas de produção 

anual e total da exploração, em volume e massa de concentrado de petalite, de hidróxido de 
lítio monoidratado, da mistura quartzo-feldspática, de quartzo e de sulfato de sódio. 

O texto do ponto 6.5 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.3. Indicar a proporção relativa dos constituintes dos explosivos a utilizar e estimativa das 

quantidades a utilizar anualmente. 

O texto do ponto 5.2.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.4. Indicar a área que se estima ocupar com os anexos mineiros. 

O texto do ponto 3.3 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.5. Descrever o funcionamento da unidade de backfill e clarificar como se processa a obtenção 

da pasta a utilizar no enchimento das galerias face a referências distintas no Plano de Lavra 
e no EIA. 

O texto do ponto 5.2.4 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.6. Confirmar que o cimento é o aglutinante, referido no EIA, a usar no processo de backfill. 

O texto do ponto 5.2.4 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
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1.7. Esclarecer se está prevista a instalação de uma central de betão 

O texto do ponto 5.2.4 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.8. Caracterizar os reagentes a utilizar na lavaria, na produção de hidróxido de lítio 

monoidratado, no espessamento dos rejeitados e no tratamento de água e de águas 
residuais, através da indicação dos seguintes elementos: proporção relativa dos seus 
constituintes principais; quantidades usadas anualmente; quantidades máximas 
armazenadas; Fichas de Dados de Segurança; descrição da forma e condições de 
armazenamento (tipo de reservatório ou recipiente, material construtivo); existência, 
capacidade e características construtivas das bacias de contenção. 

Os textos dos pontos 6.4, 7.4 e 9.1.6 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese  
[Tomo 1] foram revistos de forma a introduzir a informação solicitada e no Anexo 2 foram 
incluídas as Fichas de Segurança. 
 
 
1.9. Clarificar se as águas residuais produzidas nas várias fases da unidade de concentração da 

petalite são encaminhadas para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais do 
Concentrador (ETARIC), conforme previsto no EIA, ou para a Estação de Tratamento das 
Águas Residuais Industriais (ETARI), conforme consta no Plano de Lavra. 

O texto do ponto 6.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a traduzir o fato das águas da concentração do minério serem conduzidas à 
ETARIC. O mesmo foi efetuado no ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do Volume acima 
referido. 
 
 
1.10. O Plano de Segurança e Saúde da Mina do Romano, de agosto de 2021, faz referência à 

utilização de ácido clorídrico, Nouryon Armac C e Nouryon Armac T na separação das 
micas na lavaria, e do reagente Flotigam 4343. No entanto, ao contrário do anterior EIA, não 
consta referência à utilização dos referidos produtos no EIA agora apresentado. Nesse 
sentido, clarificar, se está previsto o uso dos mesmos e em caso afirmativo, atualizar a lista 
de reagentes (Quadro II.6 - Reagentes consumidos). 

Os reagentes Nouryon Armac C e Nouryon Armac T são reagentes exemplificativos para 
a flutuação de micas por se tratarem de exemplos foram retirados do Plano de Lavra e do 
Plano de Segurança e Saúde de modo a não suscitar dúvidas. Os que serão utilizados 
encontram-se referidos no ponto 6.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
1.11. Confirmar se, tal como previsto no EIA submetido anteriormente que todos os reagentes a 

utilizar na lavaria e produção de hidróxido de lítio monoidratado são biodegradáveis. 

O texto do ponto 6.4 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
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1.12. Estando previsto que os reservatórios de combustível sejam subterrâneos, indicar o número 

de reservatórios previstos e suas capacidades individuais, e justificar e descrever, a 
existência de uma “bacia secundária de retenção secundária com 110% do volume 
armazenado”. Apresentar planta e alçados elucidativos da proposta. 

O posto de combustível terá uma capacidade máxima de 250 m3, correspondente a cerca 
de duas semanas de independência energética de combustíveis fósseis. Neste sentido, 
serão construídos 4 reservatórios subterrâneos, com uma capacidade máxima de 60 m3 
cada. A bacia de retenção com uma capacidade de 110% do volume armazenado 
constitui uma medida de proteção ambiental em caso de ocorrência de um derrame. 
 
O texto de ponto 8.3 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.13.  Indicar onde se localizará a zona dos dispensadores / de abastecimento de combustível e 

suas características construtivas - tipo de impermeabilização, rede de drenagem de 
escorrências e pluviais contaminadas e seu destino, tipo de tratamento desse efluente. 

Os dispensadores ficarão situados junto à bomba de abastecimento de combustível 
localizada no Posto de Abastecimento tal como nos reservatórios de abastecimento 
móvel. Quanto às características construtivas estas serão definidas no âmbito do Projeto 
de Execução, o qual será desenvolvido de forma a cumprir todos os regulamentos e 
normas de proteção ambiental e segurança aplicáveis. 
 
 
1.14. Indicar como se procederá o abastecimento das máquinas e equipamentos utilizados nas 

frentes de desmonte das explorações superficial e subterrânea, nomeadamente se estes se 
deslocam ao posto de abastecimento ou se o combustível é transportado para o local onde 
se encontram, e, neste caso, quais as medidas previstas adotar para minimização da 
contaminação do solo em caso de fuga ou derrame de combustível. 

O texto do ponto 8.3 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.15.  Clarificar qual a potência elétrica e térmica instalada, uma vez que na simulação efetuada 

na plataforma, na resposta à questão “P00002 - Indique a potência térmica nominal total do 
estabelecimento”, o operador indica a potência de 38.5 MW mas nos elementos 
apresentados é referido que “O projeto prevê a instalação de sistema de produção solar 
fotovoltaica a implementar nas coberturas dos edifícios e sombreamento de lugares de 
estacionamento, ligados aos quadros elétricos de baixa tensão das instalações de 
utilização, através de inversores solares DC/AC, em regime de autoconsumo. Para garantir 
as necessidades de alimentação de energia elétrica da Mina de Lítio Romano, cuja potência 
instalada prevista é de 50MVA, será necessário que esse abastecimento se faça em Alta 
Tensão – 60kV (AT) (…)”. 

 
As potência instaladas totais são as seguintes: 
 

 Subestação AT/MT – 50MW; 

 Unidade Autónoma de Gás – 38,5 MW; 

 Solar fotovoltaico 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev00 ELEMENTOS ADICIONAIS 

5

o   Solução A – 1,833 MWp; 

o   Solução B – 0,910 MWp. 

 
 
1.16. Indicar a potência dos equipamentos de combustão de todos os equipamentos e das etapas 

das suas utilizações. 

Os textos dos pontos 5.1.5 e 5.2.5 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 
1] foram revistos de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.17. Descrever a Linha Elétrica de média tensão e infraestruturas conexas fundamentais para o 

funcionamento da área de Concessão “Romano” e do Complexo de Anexos Mineiros, uma 
vez e esta componente do projeto apenas consta das peças desenhadas (Plantas, perfis, 
etc.), sem peças escritas e/ou integrada no Relatório Síntese. 

O texto do ponto 8.1 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.18. Reformular o plano de gestão de resíduos de acordo com estipulado no Decreto-lei n.º 

10/2010 de 4 de fevereiro, nomeadamente: 

1.19. Identificar e caracterizar os resíduos nos termos do anexo II e do anexo III do referido 
decreto-lei, e uma estimativa das quantidades totais de resíduos de extração que são 
produzidas durante a fase de funcionamento, devendo destacar o seguinte: Comportamento 
geotécnico dos resíduos; características geoquímicas e respetivo comportamento dos 
resíduos e estimativa da percentagem dos resíduos incorporados no backfill a ser utilizado 
na exploração subterrânea, bem como, percentagem do remanescente e seu destino. 

No Anexo 2.10 do Volume 3 – Anexos Técnicos encontra-se o Plano de Gestão de 
Resíduos. 
 
 
1.20. Descrição da operação produtora desses resíduos e de quaisquer tratamentos 

subsequentes a que os mesmos sejam sujeitos. 

Os resíduos dos processos estão identificados nas diversas fases, sendo que o devido 
tratamento dos mesmos, se encontra explanado no Plano de Lavra no capítulo IV- 2.4, 
com os procedimentos de dry stacking (filtração e espessamento), no qual os efluentes 
líquidos são direcionados para a ETARIC para devido tratamentos das águas que 
deverão ser recirculadas ao processo da lavaria. 
 
1.21. Em complemento ao Fluxograma de Lavaria para o minério da concessão do “Romano” 

assim como do Fluxograma do Processo de Purificação do Hidróxido de Lítio, apresentar 
quantidade e volumes dos fluxos de entrada e saídas de minério e de resíduos 
(identificação dos resíduos perigosos/não perigosos). 

No Anexo 2.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos são apresentados os Balanços de Massa 
com os fluxos de entrada e saída de minério em cada etapa do processo e o texto do 
ponto 9.2.1 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto de forma a 
introduzir a informação solicitada. 
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1.22. De acordo com a apresentação realizada, bem como pela análise aos elementos relativos 

ao método previsto para o desmonte a céu-aberto, este reveste-se de um carácter de certo 
modo experimental, ou sobre o qual será desenvolvida a experiência e a adaptação 
necessárias, contudo, contemplar um método alternativo ou complementar ao método 
atualmente previsto, como forma de precaver a eventualidade de se recorrer a uma 
metodologia distinta da preconizada para o desmonte a céu-aberto. 

O texto do ponto 5.1.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada assim como foi introduzido no Volume 3 – 
Anexos Técnicos o Anexo 2.2 onde consta a descrição de algumas das inúmeras 
situações de utilização de mineração de superfície em minas de todo o mundo. 
 
 
1.23. Uma vez que os desmontes subterrâneos serão levados a cabo com recurso a explosivos, o 

que faz com que decorram disparos para a realização do túnel da rampa de acesso 
principal, em simultâneo com as atividades de exploração a céu-aberto (fases 1 e 2), 
demonstrar a compatibilização dos trabalhos de abertura da rampa com a exploração a céu 
aberto. 

O texto do ponto 5.2.4 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
de forma a introduzir a informação solicitada. 
 
 
1.24. Apesar de se encontrar assinalado no cronograma, o EIA não desenvolve/descreve as 

atividades a prever neste âmbito, pelo que deve ser integrado no EIA as atividades 
decorrentes do Programa complementar de pesquisa, de modo a não comprometer a 
respetiva execução. 

O texto do ponto 13 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto de 
forma a introduzir a informação solicitada assim como foi introduzido o Anexo 2.7 no 
Volume 3 – Anexos Técnicos respeitante ao Programa de Prospeção e Pesquisa. 
 
 
1.25. Apresentar um estudo de tráfego, com a caracterização atual e que permita fazer uma 

estimativa da situação futura, com o desenvolvimento do projeto, atendendo às alternativas 
apresentadas. 

Foi introduzido o Anexo 2.8 no Volume 3 – Anexos Técnicos com o Estudo de Tráfego. 
 
 
1.26. Indicar a laboração prevista para a lavaria e as outras unidades industriais componentes do 

Centro de Anexos Mineiros (CAM), concretamente em termos de períodos diários e 
mensais. 

O texto do ponto 14 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto de 
forma a introduzir a informação solicitada. 
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2. CARTOGRAFIA 

2.1. Apresentar o ficheiro “28072021_Edificios_Solucao_A_ETRS89.dwg” que se encontra 
danificado. 

 
O ficheiro “28072021_Edificios_Solucao_A_ETRS89.dwg” sendo um ficheiro de cartografia 
encontra-se na pasta Cartografia e Pecas_Desenhadas\Ficheiro DWG de 28072021_corrigido dos 
anexos gerais do projeto. 
 
2.2. Apresentar a planta-tipo das oficinas, com indicação da distribuição das diversas áreas de 

utilização - reparação, armazenamento de combustíveis, lubrificantes e outros consumíveis, 
armazenamento de resíduos, lavagens, estacionamento de máquinas, localização da rede 
de drenagem de derrames e de águas potencialmente contaminadas, separadores de 
hidrocarbonetos, entre outra informação. 

 
A planta tipo das oficinas é apresentada na pasta Cartografia e Peças 
Desenhadas\Oficinas dos elementos de projeto numa pasta denominada Oficinas. 
 
 
2.3. Apresentar planta, à escala adequada, contendo os locais propostos para a instalação dos 

estaleiros mencionados no Relatório Síntese. 

 
No Anexo 2.9 do Volume 3 – Anexos Técnicos são apresentadas duas plantas, uma com 
as áreas disponíveis para a implantação dos estaleiros no caso da Solução A e outra no 
caso da Solução B do CAM. 
 
Como é possível constatar, em ambas as soluções, o estaleiro associado ao CAM fica 
localizado em áreas, que não vão ser intervencionadas com a construção de edifícios ou 
estruturas e que foram avaliadas no âmbito do EIA. 
 
Também o estaleiro associado aos trabalhos mineiros ficará situado numa área 
localizada na zona de exploração da Fase 2 pelo que não existe ocupação de áreas 
externas às consideradas no âmbito do EIA. 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

3. GERAIS 

3.1. Esclarecer o conceito de 'reversibilidade', uma vez que da forma como foi contemplado 
implica o encerramento da atividade. Um impacte de uma atividade só se deveria considerar 
reversível se não implicasse o encerramento da mesma e fosse possível conviver com uma 
menor influência do mesmo, o que não aparenta ser o caso neste projeto. 

A avaliação de impactes foi revista nas situações em que a reversibilidade pudesse estar 
associada ao encerramento da atividade. Mantêm-se contudo a reversibilidade em 
situações revertidas na fase de exploração, como é o exemplo da recuperação de solos e 
usos em espaços de ocupação temporária em fase de obra, ou ainda no caso do 
processo de habituação de algumas espécies faunísticas cosmopolitas às perturbações 
da exploração.  
 
 
3.2. Explicitar e justificar devidamente a ponderação dos fatores ambientais na análise de 

alternativas. O quadro IV.113 que traduz essa ponderação aparece apenas justificado com 
uma frase que nada acrescenta em termos de informação: “O grau de importância atribuído 
a cada um dos descritores é efetuado em função da significância dos impactes identificados 
e avaliados anteriormente, mas também em termos da tipologia de projeto em causa”. 
Deverá ser ainda corrigida a frase, pelo menos na parte assinalada a negrito: “Ao grau de 
favorabilidade atribuído é multiplicado pelo grau de importância de cada fator ambiental, 
sendo atribuído o valor de 3 para um grau de importância elevado, 2 para importância 
moderada e 1 para importância elevada.” 

Foi detalhada a metodologia de avaliação global de alternativa (ponto 5.3 do Capítulo IV 
do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]), nomeadamente de como foi atribuída o valor 
de ponderação de cada fator ambiental. Foi ainda corrigida a frase supracitada passando 
de “(…) 1 para importância elevada” para “(…) 1 para importância reduzida”. 
 
 
3.3. Apresentar uma matriz global de impactes por descritor, de forma a ser possível avaliar de 

forma resumida e sintética todos os potenciais impactes deste projeto. 

Foi adicionado um ponto relativo à “Matriz Síntese de Impactes” (ponto 1.17 do  
Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]), que sucede à avaliação de 
impactes ambientais de cada fator ambiental, de modo a avaliar de forma resumida e 
sintética todos os potenciais impactes deste projeto. 
 
 
3.4. Rever as figuras apresentadas no Relatório Síntese atendendo a que algumas apresentam 

má qualidade / baixa resolução o que dificulta e por vezes impossibilita a sua leitura, (Ex: 
Fig. III.41 p. 236). 

A qualidade / resolução das figuras e peças desenhadas constantes do Relatório Síntese 
foi devida às limitações de carregamento da plataforma SILIAMB, designadamente na 
dimensão dos ficheiros. Neste sentido, foi necessário efetuar uma compressão dos 
documentos, com consequente redução da resolução da cartografia temática. 
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No sentido de resolver essa questão, será fornecido em suporte digital, conjuntamente 
com o presente aditamento e EIA consolidado, toda a cartografia de projeto com 
resolução adequada. 
 
 
3.5. Corrigir as Figuras n.º 273, 275 e 277 do Plano de Lavra (páginas 449, 451 e 453, 

respetivamente) cuja legenda remete para a Solução B, tem representada apenas a 
Solução A dos Anexos Mineiros. 

As figuras foram corrigidas. 
 
 
 
4. GEOLOGIA 

No que se refere ao capítulo 4.3.3. Tectónica e Sismicidade devem ser colmatados os 
seguintes aspetos: 
 
 
4.1.  Completar a Fig. III.6 integrando limite da concessão do atual projeto mineiro. 

A referida figura foi retirada da dissertação de Dipe Martins (2020)1. Esta figura é 
esquemática, pelo que não é possível georreferenciar a mesma, e portanto colocar o 
limite da concessão do atual projeto mineiro. 
 
 
4.2. Completar e melhorar a informação geológica da figura III.8 (Volume I, p. 133), refletindo o 

melhor e maior conhecimento geológico local. 

Na figura III.8 foi incluída toda a informação disponível. 
 
 
4.3. Retirar do Relatório Síntese a comparação entre os teores da química mineral e os teores 

comerciais do minério, pois é cientificamente errada tal comparação. 

A comparação entre os teores da química mineral e os teores comerciais do minério foi 
retirada (ver ponto 3.3 do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
 
  

                                                
 
1 Martins, Pedro Paulo Dipe (2020). Geologia estrutural do Parautóctone da região de Montalegre (N de 
Portugal). Dissertação de mestrado. Universidade de Aveiro. 
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5. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Na Vertente Mitigação das Alterações Climáticas 
5.1. Apresentar a contabilização total de emissões diretas e indiretas de GEE inerente às fases 

de construção e exploração da mina, assim como à perda de sumidouro de carbono com a 
destruição de coberto vegetal na área do projeto. 

 
No ponto 1.2.3.2.3 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] identificam-
se e contabilizam-se as emissões de GEE diretas e indiretas inerentes ao projeto. 
 
As emissões diretas encontram-se relacionadas com os veículos de transporte e apoio à 
extração da mina e com as emissões das chaminés; as emissões indiretas dizem respeito 
essencialmente à produção de energia consumida na mina. 
 
No que se refere às emissões decorrentes dos veículos de transporte, as emissões de 
GEE foram contabilizadas para o tráfego máximo diário pelo que, assumindo um cenário 
conservativo, ou seja, a utilização do número máximo de veículos quer durante a 
construção, quer durante a exploração, a ambas as alternativas está associada à 
emissão anual de 78,6 ton/km percorrido. 
 
Relativamente às emissões provenientes das chaminés, estas apenas para a fase de 
exploração, de acordo com dados fornecidos pelo projetista, está prevista a emissão de 
28 kt/ano de CO2 a partir das chaminés associadas ao processo de purificação do lítio. 
 
Por último, há a referir as emissões indiretas relativas à energia consumida no projeto. 
Conforme referido no EIA a energia elétrica necessária à exploração mineira e ao 
funcionamento do Complexo de Anexos Mineiros (CAM) será fornecida a partir de uma 
Subestação Elétrica a construir com uma potência instalada de 50 MVA, alimentada a 
partir da Rede Elétrica de Serviço Publico, através de uma linha elétrica de alta tensão de 
60 KV proveniente da Subestação de Morgade da E-REDES existente. Adicionalmente, a 
instalação será dotada de fontes de alimentação independentes compostas por dois 
grupos de emergência a diesel, de 2500 kVA cada, um banco de baterias de 5000 kVA e 
de centrais fotovoltaicas instaladas nos telhados das unidades industriais (Unidades de 
Produção Para Autoconsumo - UPACs).  
 
Não estando nesta fase de estudo prévio contabilizado o consumo de energia elétrica a 
partir da Rede Elétrica de Serviço Publico foram contabilizadas as emissões passíveis de 
serem evitadas pela utilização das UPACs: 455 ton/ano no caso da Alternativa A e  
243 ton/ano no caso da Alternativa B. 
 
A perda de sumidouro de carbono com a destruição de coberto vegetal na área do projeto 
foi contabilizada apresentando-se os resultados obtidos no ponto 1.2.1 do Capítulo IV do 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
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5.2. Identificar os gases fluorados passíveis de serem utilizados nos equipamentos de 

refrigeração e climatização, bem como apresentar as respetivas estimativas de emissões. 

No ponto 1.2.3.2.3 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é feita uma 
referência aos gases fluorados utilizados nos equipamentos de refrigeração e 
climatização. 
 
 
5.3. Apresentar medidas de redução de impactes. A este respeito, é de aludir que 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. 

No ponto 1.3 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] apresentam-se 
medidas de minimização de emissões de GEE. 
 
 
Na Vertente Adaptação das Alterações Climáticas 
5.4. Definir e apresentar estratégias para minimização dos riscos associados aos fenómenos 

provocados pelas alterações climáticas. 

No ponto 1.2.3.2.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] apresentam-
se as estratégias para minimização dos riscos associados aos fenómenos provocados 
pelas alterações climáticas, as quais se sintetizam no quadro seguinte. 
 

Evento Climático Risco 
Estratégias para Minimização  

dos Riscos 

Aumento da 
temperatura 

Maior consumo 
energético para o 
funcionamento dos 
equipamentos da mina 

A Mina de Romano está dotada de várias fontes de 
energia que permitem salvaguardar este maior consumo, 
nomeadamente: 

- Fornecimento de energia elétrica a partir de uma 
Subestação Elétrica a construir com uma potência 
instalada de 50 MVA, alimentada a partir da Rede 
Elétrica de Serviço Público, através de uma linha 
elétrica de alta tensão de 60 KV proveniente da 
Subestação de Morgade da E-REDES existente; 

- Adicionalmente, a instalação será dotada de fontes de 
alimentação independentes compostas por dois 
grupos de emergência a diesel, de 2500 kVA cada, um 
banco de baterias de 5000 kVA e de centrais 
fotovoltaicas instaladas nos telhados das unidades 
industriais (Unidades de Produção Para Autoconsumo 
- UPACs). 

- A instalação irá dispor de uma Unidade Autónoma de 
Gás (UAG) para receção e armazenagem do gás 
natural liquefeito necessário ao funcionamento do 
Complexo Mineiro, sendo possível a sua expansão no 
futuro. 

Aumento do risco de 
incêndio 

A Mina de Romano tem contemplada uma reserva de 
água para incêndios, derivada da água industrial e 
produzida internamente, com vários pontos de controlo 
distribuídos na área da mina. 

Revegetação das áreas de exploração a céu aberto que 
vão sendo fechadas, com espécies autóctones, 
resistentes ao fogo. 
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Evento Climático Risco 
Estratégias para Minimização  

dos Riscos 

Seca Escassez hídrica 

O projeto prevê a produção da água industrial a partir de 
água bruta com origem diversa e a reutilização da água 
com origem nos processos da mina e do CAM, 
nomeadamente as águas provenientes da zona da mina 
e as águas residuais provenientes da etapa de 
concentração do minério, que após tratamento serão 
incorporadas como água bruta. 

Precipitação intensa 

Danos nas estradas 

Os acessos a utilizar no âmbito do projeto estarão 
preparados para o aumento destes eventos extremos, 
quer ao nível do pavimento utilizado, drenagem 
transversal e longitudinal e atividades de manutenção. 

Fenómenos de erosão 

Os taludes da exploração a céu aberto serão também 
concebidos em paralelismo com a topografia da região, 
aproveitando as curvas de nível para definição de 
pequenas bancadas de trabalho, reduzindo deste modo 
os fenómenos de erosão resultantes dos eventos de 
precipitação intensa. 

 
 
 
5.5. Incluir no ponto 3.3.9 referente à Sustentabilidade Ambiental, a vertente de adaptação, uma 

vez que neste ponto só é abordada a vertente da mitigação às alterações climáticas. 

A vertente de adaptação às alterações climáticas é apresentada no ponto 1.2.3.2.2 do 
Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1].  
 
 
5.6. Identificar medidas de minimização dos impactes das alterações climáticas sobre o projeto, 

a ter em conta em função da tipologia do projeto, utilizando como referencial as medidas de 
adaptação identificadas no P-3AC. 

Conforme referido no ponto 1.2.3.2.4 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1] o projeto encontra-se em conformidade com as medidas de adaptação 
identificadas no P-3AC na medida em que adota, no seu funcionamento, várias medidas 
de adaptação às alterações climáticas, tais como Prevenção de incêndios rurais, Uso 
eficiente da água, Prevenção das ondas de calor, Proteção contra inundações, 
capacitação e sensibilização, etc. 
 
No que se refere à Linha de Ação 1 – Prevenção de incêndios rurais, o projeto contempla 
a rearborização das áreas de exploração a céu aberto que vão sendo fechadas, com 
espécies autóctones, resistentes ao fogo; bem como operações de desmatação nas 
zonas adjacentes a estruturas viárias e edificado. 
 
No que se refere à Linha de Ação 3 – Implementação de boas práticas de gestão de água 
(…) na indústria (…) para prevenção dos impactes decorrentes de fenómenos de seca e 
de escassez, o projeto considera a adoção de boas práticas de gestão de água na 
indústria, com vista à redução do consumo, designadamente a reutilização das águas 
provenientes da zona da mina e as águas residuais provenientes da etapa de 
concentração do minério, que após tratamento serão incorporadas como água bruta. 
Também as águas pluviais serão todas recolhidas e encaminhadas para o reservatório de 
água bruta, depois de passarem por uma bacia de retenção e por um separador de 
hidrocarbonetos. Esta água será reutilizada para produção de água industrial. 
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A projeto vai ainda de encontro ao definido na Linha de Ação 7 – Redução ou 
minimização dos riscos associados a fenómenos de cheias e de inundações, prevendo a 
utilização de pavimentos permeáveis e de rugosidade em acordo com condições de 
escoamento adequadas, e um adequado projeto de drenagem transversal e longitudinal.  
Também os taludes da exploração a céu aberto serão concebidos em paralelismo com a 
topografia da região, aproveitando as curvas de nível para definição de pequenas 
bancadas de trabalho, reduzindo deste modo os fenómenos de erosão resultantes dos 
eventos de precipitação intensa. 
 
 
 
6. RECURSOS HÍDRICOS 

6.1. Apresentar um inventário hidrogeológico dos pontos de água, nomeadamente minas, 
nascentes, furos, poços, existentes na área em estudo e sua envolvente, que identifique as 
captações não licenciadas e que confirme a presença das captações identificadas pela 
APA. Este inventário deverá incluir a seguinte informação: localização dos pontos 
identificados, suas principais características (tipo de captação, dimensões, posição do nível 
freático, produtividades e medição de parâmetros “in-situ” – pH e condutividade), 
identificação dos proprietários e suas utilizações 

O inventário das captações constantes da FIG. III. 36 (Captações de água e Pressões) é 
apresentado no Anexo 10 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. Reforça-se que dentro 
da área de influência de projeto se regista apenas uma captação de abastecimento 
público (confirmada pela CM de Montalegre) correspondente a uma nascente. 
 
 
6.2. Apresentar uma planta de localização dos pontos de água com a indicação das direções de 

fluxo da água subterrânea. 

É apresentada figura com direções de fluxo da água na FIG. III. 41, no ponto 6.1.2 do 
Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
6.3. Apresentar um estudo hidrológico das áreas impermeabilizadas que sustente os valores de 

água pluvial a captar no período de estiagem (Quadro IV. 22 da página 426 do Relatório 
Síntese), bem como o volume previsível para o excesso de água que se verificará em 
períodos de forte pluviosidade e que será necessário encaminhar para o exterior do 
perímetro da concessão mineira (página 429 do Relatório Síntese). Deverá ser também 
justificada a disponibilidade hídrica das ribeiras do Moinho do Inferno e da Carvalhosa para 
os volumes volume de água que prevê captar nos meses de estiagem atendendo à 
necessidade de garantir o caudal ecológico e ao seu baixo caudal. 

Apresentam-se no Anexo 10 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA os cálculos dos 
balanços hídricos que sustentam os valores de água pluvial a captar no período de 
estiagem. 
 
 
6.4. O EIA refere a reutilização do efluente tratado na estação de tratamento dos efluentes 

domésticos (capacidade de 160 m3/dia) para as atividades de rega e de lavagens, “não 
havendo assim lugar à descarga de efluente no meio hídrico natural”. Não se prevendo que 
em período de chuva as atividades referidas consumam a totalidade do volume do efluente 
tratado, deverá ser identificado o seu destino neste período. 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 

Novembro 2021 
ELEMENTOS ADICIONAIS Rev00 

14 

Em caso de águas sobrantes em períodos de chuva as mesmas serão encaminhadas 
para o reservatório de água bruta. É efetuada menção no ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
6.5. Avaliar a viabilidade da opção de reutilização do efluente tratado na ETAR face aos 

requisitos impostos pelo Decreto-Lei n.º 119/2019 que estabelece o regime jurídico de 
produção de água para reutilização (ApR), obtida a partir do tratamento de águas residuais, 
bem como da sua utilização, por forma a promover a sua correta utilização e a evitar efeitos 
nocivos para a saúde e para o ambiente. 

É confirmada a viabilidade da reutilização do efluente tratado na ETAR, em conformidade 
com o Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, no ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
6.6. Avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos à escala de projeto. 

É apresentada figura com vulnerabilidade dos aquíferos no ponto 6.1.2 do Capítulo III do 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
6.7. Apresenta a avaliação da suscetibilidade do projeto alterar o estado, ou de comprometer os 

objetivos definidos para as massas de águas que vão ser afetadas (direta ou indiretamente). 
Esta avaliação deverá ser suportada por estudos técnicos que caracterizem de forma 
detalhada a ação/modificação/alteração e o meio em que se insere, de forma a ser possível 
avaliar os seus efeitos na massa de água afetada. Se desta avaliação se concluir que o 
projeto em causa pode vir a afetar o estado das massas de água, é necessário recolher 
informação complementar para analisar com maior detalhe os efeitos previsíveis e avaliar 
possibilidade do projeto ter enquadramento nas exceções/derrogações previstas na alínea 7 
do artigo 4º da Diretiva Quadro da Água (DQA). Neste caso, o projeto só poderá ter 
viabilidade, desde que sejam cumpridos todos os requisitos para aplicação desta 
exceção/derrogação. Para apoiar esta análise específica a UE elaborou um documento 
orientador com exemplos (Guidance document n.º 36 Exemptions to the environmental 
objectives according to article 4(7)) onde se explicitam os passos a desenvolver bem como 
a informação a recolher/apresentar para se verificar o enquadramento/aplicabilidade das 
ações/atividades nas exceções/derrogações previstas na alínea 7 do artigo 4º da DQA 
(https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec39f3b4d91bdbb939185be3e89/CIS_Guidance_Articl
e_4_7_FINAL_Original%20EN%20version.PDF). 

Como referido no ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], 
a circulação de água com origem no complexo mineiro para o exterior será muito 
reduzida, limitando-se a raras ocorrências de pluviosidade intensa, tendo um impacte 
diminuto no meio hídrico.  
 
A recirculação e reutilização de águas tratadas é uma das particularidades do projeto, 
pelo que as descargas no meio serão pouco frequentes. Não são assim espectáveis 
alterações nas propriedades físico-químicas e condições da comunidade biótica das 
massas de água envolvente. Não são igualmente expectáveis alterações 
hidromorfológicas de relevo. Não se esperam assim alterações no estado da massa de 
água rio Beça e massas de água subterrâneas. 
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6.8. Avaliar os impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais tendo em conta, para 

além dos impactes resultantes das eventuais contaminações por derrames de óleos e 
combustíveis, a presença do armazém de produtos químicos (armazém de reagentes), do 
depósito de combustível (250 m3) e das diversas condutas de interligação. 

Foi alterado o ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], 
incluindo a avaliação de impactes resultante da presença do armazém de produtos 
químicos (armazém de reagentes) do depósito de combustível (250 m3) e das condutas 
de interligação. 
 
 
6.9. Avaliar os impactes resultantes da captação de água na Albufeira do Rabagão, tendo em 

consideração os atuais usos da albufeira – designadamente, a produção de energia, a sua 
utilização por meios aéreos de combate a incêndios e de turismo/lazer. 

Esta análise consta de um novo ponto na avaliação de impactes, nomeadamente o ponto 
1.5.3.3 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
6.10. Avaliar os impactes resultantes das bacias de contenção que se pretende construir no leito 

das linhas de água (FIG. V. 3), nomeadamente em caso de acidente. 

O ponto 1.5.3.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
dando resposta ao solicitado. 
 
 
6.11. Rever a avaliação de impactes face aos resultados do inventário hidrogeológico a realizar e 

deverá ter em conta o rebaixamento do nível freático e da diminuição da recarga dos 
aquíferos, sem prejuízo de outros aspetos. 

O ponto 1.6.3.1 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
dando resposta ao solicitado. 
 
 
6.12. Avaliar os impactes ambientais sobre os recursos hídricos subterrâneos atendendo, para 

além dos impactes resultantes das eventuais contaminações por derrames de óleos e 
combustíveis, a presença do armazém de produtos químicos (armazém de reagentes) do 
depósito de combustível (250 m3) e das condutas de interligação. 

Foi alterado o ponto 1.6.3.2 do Capítulo IV Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], 
incluindo a avaliação de impactes resultante da presença do armazém de produtos 
químicos (armazém de reagentes) do depósito de combustível (250 m3) e das condutas 
de interligação. 
 
 
6.13. Justificar a afirmação sobre a não afetação da captação de abastecimento público a 

Rebordelo. 

Esclarece-se que o EIA refere a não afetação direta da captação de abastecimento 
público a Rebordelo (ver ponto 1.6.2.1). Poderá, no entanto, ocorrer afetação indireta 
desta captação quer em termos de quantidade quer em termos de qualidade. 
 
O ponto 1.6.2.1 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto 
clarificando-se esta situação. 
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6.14. Estando prevista a incorporação de rejeitados na “polpa” resultante da unidade de 

Cemented Rock Fill (CRF), que será utilizada no preenchimento das cavidades, deverão ser 
avaliados os impactes resultantes desta operação. 

Foi alterado o ponto 1.6.3.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], 
dando resposta ao solicitado.  
 
Foi ainda introduzida uma nova medida de minimização no ponto 1.3.2.3 no mesmo 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], relativo às medidas de minimização. 
 
 
6.15. Esclarecer a forma como será assegurado o cumprimento da medida de minimização 

FC.11: “Evitar a afetação das duas captações de abastecimento público a Rebordelo 
situadas na área em estudo”. 

Em primeiro lugar, esclarece-se que se trata apenas de uma única captação, de acordo 
informação da Câmara Municipal de Montalegre, tendo sido corrigida a medida FC11 
apresentada no ponto 1.3.2 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1].  
 
Foi ainda retificada a FIG. III.36 - Captações de Água e Pressões. Pontos de 
Amostragem das Águas Superficiais com a indicação da localização correta da captação. 
 
A afetação direta desta captação será evitada procedendo-se à delimitação física da 
mesma. Esta situação foi vertida na medida FC11. 
 
Acresce referir que tendo em conta que poderá ocorrer afetação indireta da mesma, quer 
em termos de quantidade quer em termos de qualidade, foi acrescentada uma medida 
compensatória no ponto 1.3.2.3 Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], 
respeitante às Medidas de Minimização, prevendo-se que, em caso de afetação da 
captação de abastecimento público a Rebordelo, a LUSORECURSOS deverá assegurar 
o abastecimento à povoação, fazendo uma ligação a partir da adutora de água potável 
das Águas do Norte, S.A., que se desenvolve a norte da área mineira (medida FE. 23). 
 
 
6.16. Reformular o Plano de Monitorização por forma a: 

i. integrar a nova informação, nomeadamente do inventário hidrogeológico e da reavaliação dos 
impactes ambientais. 

ii. apresentar a rede de piezómetros a instalar para cumprimento da medida de minimização FC.9 
e que terá como objetivo a análise da dinâmica do sistema aquífero. 

iii. incluir a inspeção visual, com registo fotográfico, das redes de drenagem perimetral, das bacias 
de decantação, bem como das linhas de água a jusante da exploração. 

O Plano de Monitorização foi revisto, dando resposta ao solicitado. 
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7. SOLOS E USOS DO SOLO 

7.1. Efetuar o enquadramento do projeto no âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, 
na sua atual redação, nos termos do respetivo regulamento, evidenciado a compatibilidade 
ou incompatibilidade, com todas as disposições constantes nos artigos 45.º e 54.º. 

O PDM de Montalegre foi aprovado pelo Aviso n.º 11700/2013, de 18 de setembro, 
alterado pela Declaração de Retificação n.º 230/2014, de 3 de março (1ª retificação), pela 
Declaração n.º 140/2014, de 31 de julho (1ª correção material), pelo Aviso n.º 1069/2020, 
de 21 de janeiro (1ª alteração) e recentemente pelo Aviso n.º 19635/2021, de 18 de 
outubro (2ª alteração por adaptação), havendo com esta última publicação uma alteração 
da numeração de vários artigos, pelo que no ponto 8.1.3 do Capítulo III do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1] foi efetuada a correção da respetiva numeração. 
 
Face ao enquadramento legal apresentado à data do EIA, os artigos 45.º e 54.º, referem-
se a “Infraestruturas públicas” e “Espaços de equipamentos estruturantes”, 
respetivamente. 
 
No que se refere ao artigo 45.º “Infraestruturas públicas” o mesmo refere que “A qualquer 
edificação é exigida a ligação às redes públicas, caso existam, das infraestruturas 
próprias de drenagem de águas residuais e de águas pluviais e de abastecimento de 
água e de energia elétrica”.  
 
Conforme referido no Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] do EIA: 
 

- A totalidade da água potável consumida na Mina do Barroso, incluindo o CAM, 
terá origem na adutora de água potável das Águas do Norte, S.A., a qual é 
produzida a partir da água captada na Albufeira do Alto Rabagão e tratada na 
Estação de Tratamento de Água do Rabagão. 

- A energia elétrica necessária à exploração mineira e ao funcionamento do 
Complexo de Anexos Mineiros (CAM) será fornecida a partir de uma Subestação 
Elétrica a construir com uma potência instalada de 50 MVA, a qual será 
alimentada a partir da Rede Elétrica de Serviço Público, através de uma linha 
elétrica de alta tensão de 60 KV proveniente da Subestação de Morgade da E-
REDES existente. 

- As águas residuais produzidas no âmbito do projeto serão sujeitas a tratamento 
em estações dedicadas com o objetivo da respetiva reutilização. 

 
O projeto encontra-se assim articulado com o disposto no artigo 45.º. 
 
Relativamente à categoria de espaço Espaços de equipamentos estruturantes não se 
prevê a sua afetação pelo projeto. 
 
De referir que no ponto 8.1.3 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é 
feita uma análise das classes e categorias de espaço interferidas pelo projeto, 
analisando-se a compatibilidade ou incompatibilidade do projeto com o disposto no 
regulamento no ponto 1.8.2.1.6 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
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7.2. Considerando que no ponto 4.2, a caracterização da situação de referência é efetuada com 

a apresentação de uma carta de uso do solo, elaborada com base na fotografia aérea e em 
levantamentos de campo, deverá ser clarificado se a estruturação das classes de ocupação 
apresentadas teve por base as classes definidas na COS2018 (Carta de Uso e Ocupação 
do Solo 2018) e, em caso de agrupamento de classes, qual a metodologia adotada. Deverá 
ainda ser apresentada cartografia à escala adequada com a sobreposição da área de 
estudo na COS2018 bem como uma tabela comparativa de classes de ocupação entre esta 
(COS2018) e o resultado do trabalho de campo, devendo ser complementada com 
fotografias do local, representativas dessas mesmas classes. 

Foi acrescentada na metodologia da elaboração da carta de uso do solo (ponto 4.2 do 
Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]) a referência à utilização, como 
ponto de partida, da COS2018, e das classes nela definidas. É ainda apresentado em 
quadro a correspondência entre classes da carta de uso do solo (Desenho 05) e as 
classes da COS2018. 
 
A informação foi ainda complementada no final do ponto 4.2 do Capítulo III do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1] com registo fotográfico das classes de ocupação de solo. 
 
 
7.3. Corrigir a referência à Carta de Uso do Solo constante da pág. 179 do Relatório Síntese 

(RS) uma vez que o Desenho 02 (Tomo 2) corresponde à Planta Geral da Solução A. 

Foi corrigida a referência do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
7.4. Apresentar planta com localização e cálculo de volumes de terras das pargas onde será 

armazenado o solo resultante da decapagem. 

Conforme referido no ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese  
[Tomo 1], os solos decapados são armazenados temporariamente na envolvente 
imediata da intervenção em pargas que não ultrapassem os 2 metros. Esses mesmos 
solos são posteriormente utilizados imediatamente após as mobilizações finais de 
terreno. Foi dado como exemplo a abertura dos acessos. Aquando da abertura dos 
acessos, os solos são depositados de forma adjacente aos mesmos, e são 
posteriormente utilizados para o recobrimento dos taludes. O mesmo é aplicável na 
implantação das restantes infraestruturas e anexos mineiros. 
 
Importa ainda recordar que a área de intervenção se desenvolve sobre leptossolos muito 
pobre e pouco profundos, com camadas de poucos centímetros e, geralmente, muito 
pedregosos (na sequência da erosão da parte superior do maciço rochoso). Os solos 
decapados serão assim muito pouco expressivos. Não se verificará portanto um 
armazenamento prolongado dos mesmos. Estes solos também não serão armazenados 
em local específico, mas sim ao longo da zona de intervenção (zona imediata). 
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7.5. Complementar a informação relativa à identificação, quantificação (área e % de afetação 

das classes de solos) e avaliação de impactes, neste descritor, de todas as restantes 
infraestruturas e equipamentos localizados fora da CAM e que se mantêm em ambas as 
soluções apresentadas, designadamente as assinaladas com os n.ºs 19 - Estação de 
Tratamento de Águas Industriais; 21- Estação de tratamento de águas residuais domésticas 
(ETAR); 23 – Bacia de decantação de águas pluviais; 25 – Reservatório de água bruta (1 e 
2); 27- Reservatório de água potável, 40 – Edifício administrativo e 44- Posto de Controlo; 
bem como as outras infraestruturas localizadas fora da área de exploração e de deposição 
de estéreis com especial enfoque nos n.º16 – Depósito de minério bruto; 18 – Depósito 
temporário de estéril; 24 – Estação de tratamento de águas mineiras (ETAM); 28 – 
Reservatório de água industrial. 

O Quadro IV. 4 apresenta as áreas globais de afetação para cada uma das alternativas 
de projeto. Importa esclarecer que as diferentes áreas supracitadas encontram-se 
consideradas na rúbrica “plataformas e acessos”. Assim, todas essas infraestruturas 
foram consideradas no Quadro IV. 18 do ponto 1.4.2, e portanto, consideradas na 
avaliação de impactes (Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
De modo a salientar de forma mais percetível que os diferentes edifícios encontram-se 
englobados nas contabilizações globais, o texto da metodologia (ponto 1.1 do Capítulo IV 
do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]) foram revistos. 
 
 
7.6. Quantificar, por alternativa, a área afetada pelos acessos novos e existentes a beneficiar 

(m2 ou ha e percentagem), por classe de ocupação do solo. 

Todos os acessos dos projeto, independentemente da alternativa de projeto são a 
construir. Note-se contudo que parte destes acessos se desenvolvem sobre estradas e 
caminhos atualmente existentes. A área de acesso que se desenvolve sobre caminhos 
existentes é contabilizada no Quadro IV. 18. Foi ainda acrescentado algum texto de 
análise no ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] 
relativamente a acessos. 
 
 
7.7. Quantificar, por alternativa, a área afetada pela subestação elétrica e unidade autónoma de 

gás natural e respetiva rede (com troços subterrâneos) a estabelecer (m2 ou ha e 
percentagem), por classe de ocupação do solo. 

O texto do ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi 
revisto. Esta informação consta do final do ponto. 
 
 
7.8. Apresentar a localização efetiva do estaleiro de apoio à obra, bem como avaliados os 

correspondentes impactes. 

Apresenta-se a localização dos estaleiros de apoio à obra no Anexo 2 do Volume 3 – 
Anexos Técnicos do EIA. A avaliação dos impactes dos mesmos é apresentada no final 
do ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
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7.9. Identificar, caracterizar e avaliar os impactes decorrentes da afetação de linhas de água que 

atravessam a área de intervenção, nomeadamente por acessos e outras infraestruturas. 

Estes impactes foram avaliados no ponto 1.5 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1], relativo aos recursos hídricos de superfície. 
 
 
7.10. Complementar a avaliação de impactes deste fator com informação relativa à localização da 

subestação elétrica e unidade autónoma de gás natural e respetiva rede (com troços 
subterrâneos) a estabelecer. 

O texto do ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi 
revisto. Esta informação consta do final do ponto. 
 
 
7.11. Apresentar recomendações específicas no que diz respeito a medidas de minimização para 

a fase de exploração uma vez que existem, para além da lavra referida na pág.681 do 
Relatório Síntese, um conjunto de infraestruturas como por exemplo, estações de 
tratamento de águas, depósitos temporários de materiais entre outros, que poderão causar 
impactes neste descritor e para os quais deverão ser adotadas medidas especificas. 

Medidas específicas acrescentadas ao ponto 1.3.2.1 do Capítulo V do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1], relativo às Medidas de Minimização e Monitorização. 
 
 
7.12. Apresentar medidas de minimização específicas para os depósitos de materiais, ainda que 

temporários e pargas. 

Revista medida FC5 do ponto 1.3.1.1 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. Recorde-se que os solos temporariamente armazenados nas frentes de obra 
são logo utilizados nos arranjos finais das diferentes infraestruturas da exploração. 
 
 
 
8. CONTAMINAÇÃO DE SOLOS E RESÍDUOS 

8.1. Reformular a documentação em função do novo enquadramento decorrente da entrada em 
vigor do Decreto- Lei n.º 102 D/2020, de 10 de dezembro, na sua atual redação. 

A reformulação foi efetuada no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos, que se encontra 
no Anexo 2.10 do Volume 3 – Anexos Técnicos. 
 
 
8.2. Indicar a estimativa de terras vegetais a armazenar para posterior utilização na recuperação 

paisagística, e da área prevista para o seu armazenamento. Estando previsto que a 
recuperação ambiental tenha início ao 14º ano, após a conclusão da extração, o local de 
deposição destes materiais constituirá uma instalação de resíduos, nos termos da subalínea 
iii) da alínea i) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, na sua redação 
atual, carecendo de licenciamento. 

 
Conforme referido no ponto 1.4.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese  
[Tomo 1], os solos decapados são armazenados temporariamente na envolvente 
imediata da intervenção em pargas que não ultrapassem os 2 metros. Esses mesmos 
solos são posteriormente utilizados imediatamente após as mobilizações finais de 
terreno. Foi dado como exemplo a abertura dos acessos. Aquando da abertura dos 
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acessos, os solos são depositados de forma adjacente aos mesmos, e são 
posteriormente utilizados para o recobrimento dos taludes. O mesmo é aplicável na 
implantação das restantes infraestruturas e anexos mineiros. 
 
Importa ainda recordar que a área de intervenção se desenvolve sobre leptossolos muito 
pobre e pouco profundos, com camadas de poucos centímetros e, geralmente, muito 
pedregosos (na sequência da erosão da parte superior do maciço rochoso). Os solos 
decapados serão assim muito pouco expressivos. Não se verificará portanto um 
armazenamento prolongado dos mesmos. Estes solos também não serão armazenados 
em local específico, mas sim ao longo da zona de intervenção (zona imediata). 
 
8.3. Indicar as estimativas, em volume e massa, dos resíduos de extração a produzir 

anualmente e no total da exploração - poeiras e pós do equipamento de mineração à 
superfície, escombros (apenas é indicada a quantidade total estimada produzir na 
exploração superficial, com a argumentação de que os da exploração subterrânea “serão 
utilizados no preenchimento dos túneis”, e rejeitados). 

 
Como indicado no ponto 9.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] 
anualmente prevê-se a produção de aproximadamente 1,4 Mt de escombros 
correspondentes a 0,5 Mm3 e ao longo do período de exploração de 13 anos estima-se 
uma produção global de 18,4 Mt de escombros (6,9 Mm3). 
 
O equipamento de mineração de superfície terá um aspirador acoplado, assim sendo a 
libertação de poeiras será mínima. Nesta fase de estudo prévio não é possível determinar 
qual a quantidade produzida destas poeiras. 
 
8.4. Estimar as quantidades totais, em volume e massa, de escombros a utilizar na recuperação 

ambiental da exploração à superfície, no enchimento das galerias da exploração 
subterrânea e a eliminar na instalação de resíduos. 

 
Tal como referido no ponto 9.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] 
prevê-se uma produção total de cerca de 18,4 Mt de escombros correspondentes a 6,9 
Mm3. Do total produzido estima-se que aproximadamente 25% sejam utilizados na 
recuperação ambiental da exploração à superfície, 60% no enchimento das galerias 
subterrâneas e 15% conduzidos ao depósito de estéreis. 
 
 
8.5. Indicar os resíduos a depositar temporariamente no Parque de Resíduos Sólidos Secos, 

que se afiguram ser os escombros resultantes de separação ótica, e clarificar o seu destino, 
referido como sendo “o posterior enchimento de galerias subterrâneas”, considerando que a 
exploração subterrânea apenas terá início no 3º ano da exploração superficial. Recordar 
que a deposição de resíduos de extração não inertes e não perigosos por prazo superior a 1 
ano e de resíduos de extração inertes por prazo superior a 3 anos carecem de 
licenciamento, nos termos da subalínea iii) da alínea i) do artigo 3.º do Decreto-Lei  
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

 
Os escombros estéreis provenientes da separação ótica durante os três primeiros anos 
da exploração mineira serão colocados no depósito de estéreis localizado a sul da 
exploração a céu aberto e só a partir desta data é que os escombros serão utilizados no 
enchimento das galerias subterrâneas não se prevendo assim a deposição deste material 
no Parque de Resíduos Sólidos Secos. De referir que o depósito de estéreis será 
naturalmente licenciado nos termos da legislação aplicável nomeadamente do Decreto-
Lei nº10/2010, de 4 de fevereiro. 
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8.6. Importa esclarecer que os escombros da exploração (designados por “estéreis” no EIA) são 

um resíduo e não um subproduto, independentemente de serem utilizados no enchimento 
das galerias da exploração subterrânea, estando até prevista uma instalação de resíduos 
para os receber (indevidamente designada por “depósito de estéreis”). Deste modo, devem 
integrar a lista de resíduos a produzir (Quadro II.14 - Produção e destino dos resíduos), com 
indicação do respetivo código LER. 

 
A retificação foi efetuada no ponto 9.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
8.7. Apresentar quadro síntese com a indicação de todos os resíduos a produzir nas diversas 

fases dos processos de concentração de petalite, calcinação e processo hidrometalúrgico 
de obtenção do hidróxido de lítio monoidratado, bem como nas diversas estações de 
tratamento de águas residuais, com especificação do tipo de resíduo, respetivo código LER 
e denominação, e quantidade anual estimada produzir. 

No Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 2.10 do Volume 3 – Anexos Técnicos) está 
indicado, por fase, os resíduos a produzir durante a concessão da Mina do Romano.  
 
Apenas apresenta-se a estimativa de quantificação de produção de resíduos específicos 
da atividade de Lavaria e processo hidrometalúrgico, não sendo possível à data, a 
quantificação dos restantes resíduos. 
 
Tratando-se de um documento dinâmico, as listagens poderão ser atualizadas, sendo 
que que qualquer alteração ao documento será, obrigatoriamente, comunicada às 
Entidades Competentes. 
 
 
8.8. Clarificar a que respeita o resíduo incluído no quadro suprarreferido como “Gravilhas e 

fragmentos de rochas” (LER 01 04 08), que se afigura corresponder aos escombros da 
exploração, sendo que estes, como referido na alínea anterior, são listados no Quadro II.15 
- Quantidade de subprodutos. 

 
Os resíduos referidos como “Gravilhas e fragmentos de rochas “(LER 01 04 08), 
correspondem à complementaridade dos escombros de exploração. 
 
 
8.9. É prevista a construção de um Parque de Resíduos Sólidos Secos, destinado a depósito 

temporário dos escombros de extração e de um Parque de Resíduos, destinado às lamas 
provenientes dos diversos processo metalúrgicos, nada sendo indicado quanto ao 
armazenamento temporário dos resíduos não mineiros, situação a corrigir. 

 
No ponto 9.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é apresentada a 
informação solicitada. 
 
 
8.10. Completar a lista de resíduos a produzir com telas de borracha dos tapetes transportadores, 

óleos hidráulicos, baterias (acumuladores de chumbo) e lâmpadas fluorescentes.  

 
A retificação foi efetuada no ponto 9.2 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
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8.11. Apresentar um estudo de caracterização da perigosidade dos resíduos de extração, de 

forma a permitir demonstrar, ou não o seu caráter inerte, nos termos do disposto na alínea 
x) do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, e o cumprimento dos 
critérios elencados no anexo I do mesmo diploma, nomeadamente os constantes nas suas 
alíneas b) e d): 

 - De acordo com a alínea b) do anexo I, são considerados inertes “os resíduos [que] 
apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 0,1 % ou os resíduos [que] 
apresentam um teor máximo de enxofre na forma de sulfureto de 1 % e o quociente do 
potencial de neutralização, definido como a razão entre o potencial de neutralização e o 
potencial ácido e determinado com base num ensaio estático de acordo com a norma EN 
15875, é superior a 3“. 

 - De acordo com a alínea d), um resíduo será considerado inerte caso “o teor de 
substâncias potencialmente prejudiciais para o ambiente ou para a saúde humana presente 
nos resíduos e, em particular, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, incluindo em 
partículas finas isoladas de resíduos, é suficientemente baixo para que o risco para a saúde 
humana e para o ambiente, a curto e a longo prazos, seja insignificante. Para que o risco 
seja considerado suficientemente baixo para ser insignificante para a saúde humana e o 
ambiente, o teor dessas substâncias não pode exceder os valores limiar nacionais 
aplicáveis aos sítios identificados como não contaminados ou os níveis de base naturais 
nacionais relevantes”. 

Para avaliação destes critérios, o estudo deve considerar: 

 - Determinação da concentração de enxofre total (expressa em %), de enxofre na forma de 
sulfuretos (expressa em %) e do quociente do potencial de neutralização num número 
representativo de amostras dos materiais que virão a constituir os resíduos de escombros 
(micaxistos); do pegmatito mineralizado, na zona da exploração superficial e da exploração 
subterrânea; do pegmatito não mineralizado; e dos rejeitados da lavaria e das unidades de 
produção de hidróxido de lítio monoidratado; 

 - Determinação da concentração de enxofre total (expressa em %), de enxofre na forma de 
sulfuretos (expressa em %) e do quociente do potencial de neutralização num número 
representativo de amostras de micaxisto, de pegmatito mineralizado e de pegmatito não 
mineralizado, a recolher na envolvente das áreas de exploração à superfície e subterrânea; 

 - Nas mesmas sondagens acima mencionadas, (zonas da exploração à superfície e 
subterrânea, e envolvente destas) e nos rejeitados, proceder à recolha das amostras para 
determinação das concentrações de arsénio, berílio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, 
crómio, mercúrio, molibdénio, níquel, vanádio e zinco; 

 - Nas sondagens referidas deverão ser também recolhidas amostras de solos, para análise 
de arsénio, berílio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, crómio, mercúrio, molibdénio, níquel, 
vanádio e zinco; 

 - Deverão ainda ser recolhidas amostras para realização de ensaios de lixiviabilidade dos 
referidos elementos metálicos; 

 - As amostras de solos deverão ser recolhidas entre 0,2 e 0,5 m de profundidade. As 
amostras de rocha devem ser recolhidas em profundidades que permitam recolha de 
amostras em micaxistos e pegmatitos não alterados e em micaxistos e pegmatitos 
alterados/oxidados; 

 - Apresentação da codificação e das coordenadas dos pontos de amostragem, quando 
aplicável. A codificação deverá permitir estabelecer uma relação entre as sondagens 
efetuadas à rocha e ao solo sobrejacente, bem como entre as amostras recolhidas a 
diferentes profundidades numa mesma sondagem; 

 - Apresentação dos resultados analíticos do enxofre, em ficheiro Excel, indicando, para cada 
amostra a respetiva codificação, o material geológico, a profundidade de amostragem e os 
resultados obtidos - teor de enxofre, teor de enxofre na forma de sulfuretos e quociente do 
potencial de neutralização; 
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 - Apresentação dos resultados analíticos dos elementos metálicos, em ficheiro Excel, 
indicando, para cada amostra a respetiva codificação, o material geológico, a profundidade 
de amostragem, os valores de referência (tabela adequada do Guia Técnico - Valores de 
Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola/florestal, textura grosseira, com ou sem 
utilização de água subterrânea, caso venha a estar prevista a captação de água 
subterrânea para consumo na mina e seus anexos ou esta seja utilizada por particulares na 
envolvente), e os resultados obtidos para os parâmetros analisados, expressos em mg/kg; 

 - Para a apresentação dos resultados sugere-se o recurso às Matrizes de Referência para 
apresentação dos resultados analíticos, do solo e da água subterrânea, disponibilizados por 
esta Agência https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestaoambiental/guias-tecnicos-0; 

 - Apresentação dos resultados analíticos dos ensaios de lixiviabilidade dos elementos 
metálicos, em ficheiro Excel, indicando, para cada amostra a respetiva codificação e o 
material geológico; 

 - As análises devem ser laboratoriais, e efetuadas de acordo com as normas adequadas a 
cada caso; 

 - Discussão dos resultados - os resultados das amostras de solo e rocha recolhidas nas 
áreas dos depósitos minerais e nas áreas adjacentes a estes devem ser avaliados por 
material geológico. Para além de uma avaliação global, deverá ser também feita 
comparação entre os resultados das amostras recolhidas dentro das áreas a explorar e na 
envolvência destas; 

 - De acordo com a legislação, a comparação dos resultados analíticos pode ser feita com 
“os valores limiar nacionais aplicáveis aos sítios identificados como não contaminados” 
(entenda-se comparação com os valores de referência da tabela adequada do Guia Técnico 
- Valores de Referência para o Solo (APA, 2019), disponível em 
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0 ou com “os níveis 
de base naturais nacionais relevantes”. Assim, poderá ser apresentada proposta de valores 
de fundo naturais para os parâmetros mencionados, a determinar com base no tratamento 
estatístico dos resultados; 

 - Os ensaios de lixiviabilidade dos solos e rochas devem basear-se no disposto no Regime 
jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovado no anexo II do Decreto- Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto. 

De forma a verificar se os resíduos de extração são considerados inertes ou não, 
procedeu-se à caracterização da perigosidade mesmos para dar cumprimento aos 
critérios elencados no anexo I do DL10/2021, nomeadamente os constantes nas alíneas 
b) e d). O estudo desta caracterização apresenta-se no Plano de Gestão de Resíduos, as 
analises, assim como a discussão de resultados e comparação com a legislação vigente 
(Ponto 3.3) 
 
Anexa-se a este documento: 

 Resultados analíticos do enxofre, em ficheiro Excel, indicando, para cada amostra 
a respetiva codificação, o material geológico, a profundidade de amostragem e os 
resultados obtidos - teor de enxofre, teor de enxofre na forma de sulfuretos e 
quociente do potencial de neutralização; 

 Resultados analíticos dos elementos metálicos, em ficheiro Excel, indicando, para 
cada amostra a respetiva codificação, o material geológico, a profundidade de 
amostragem, os valores de referência (tabela adequada do Guia Técnico - 
Valores de Referência para o Solo (APA, 2019) - uso agrícola/florestal, textura 
grosseira, com ou sem utilização de água subterrânea, caso venha a estar 
prevista a captação de água subterrânea para consumo na mina e seus anexos 
ou esta seja utilizada por particulares na envolvente), e os resultados obtidos para 
os parâmetros analisados, expressos em mg/kg; 
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 Resultados analíticos dos ensaios de lixiviabilidade dos elementos metálicos, em 
ficheiro Excel, indicando, para cada amostra a respetiva codificação e o material 
geológico. 

 
 
8.12. Apresentar a descrição dos requisitos mínimos dos sistemas de proteção ambiental a 

implementar na instalação de resíduos para minimizar a eventual produção de águas 
contaminadas e sua infiltração no solo ou a escorrência para linha de água e a dispersão de 
partículas pelo vento, bem como proposta de encerramento desta instalação, no final da 
exploração. As medidas propostas deverão ter em consideração os resultados do estudo a 
desenvolver para determinação da perigosidade dos resíduos. 

O Parque de Resíduos Sólidos Secos servirá essencialmente de apoio logístico pois o 
destino destes resíduos será o mesmo que o material estéril em lítio resultante da 
escavação (rochas hospedeiras dos pegmatitos), ou seja, o posterior enchimento de 
galerias subterrâneas. 

 

Quanto ao Parque de Resíduos, este caracteriza-se por ser todo impermeabilizado, 
coberto e dotado sistemas de drenagens de águas em separado de toda a rede, sendo 
que as águas que possam provir eventualmente desses resíduos serão direcionadas para 
a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais para tratamento das mesmas. 

 
Quanto à escombreira, esta encontra-se dotada de sistema de drenagem de águas que 
são encaminhadas para as bacias de decantação. Dado que que os resíduos a depositar 
nesta unidade são considerados inertes não perigosos (de acordo com os resultados 
obtidos) não se prevê que exista contaminação de solos, no entanto, encontra-se previsto 
a monitorização do solo nesta unidade. Caso se verifique alguma alteração, os resíduos 
serão armazenados e encaminhados para OGR. De forma a minimizar a dispersão de 
partículas, encontra-se, ainda, previsto a rega dos locais. 
 
Quanto ao encerramento e da instalação e reabilitação da área, a escombreira será alvo 
de reabilitação constante, ocorrendo continuamente e concomitantemente durante toda a 
vida da mina. Todos os taludes serão modelados, classificados, revestidos por terra, 
vegetados e acondicionados conforme previsto em estudo de detalhe. 
 
Os sistemas de controlo de drenagem e sedimentos serão, tanto quanto possível, 
continuamente atualizados para as especificidades do encerramento, de modo a permitir 
um controlo e manutenções efetivas, podendo vir a ser ajustada a configuração prevista 
da escombreira, de modo a atingir uma estrutura estável mais prática para o seu 
encerramento. 
 
Ao longo do projeto é comum que seja coberta a escombreira, permitindo, além de 
reduzir a infiltração na escombreira, o surgimento de vegetação ao longo da vida útil da 
mina e continuamente após. 
 
A superfície será vegetada para atingir os parâmetros finais de uso contemplados no 
Modelo Gestão Florestal Ambiental e Recuperação Paisagística. Quando a estrutura for 
considerada estável (erosão limitada e vegetação bem estabelecida), as estruturas de 
controlo de sedimentos na envolvente da instalação serão limpas de sedimentos e os 
sistemas de desvio de águas serão removidos para que os cursos de água retornem aos 
trajetos originais. 
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8.13. Indicar as medidas a implementar, destinadas a conter eventuais fugas ou derrames de 

combustíveis, óleos hidráulicos ou lubrificantes que possam ocorrer nas frentes de 
exploração ou no transporte do minério para o depósito de minério e dos resíduos para os 
locais de deposição; e a remover o solo contaminado. 

Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias 
contaminantes (combustíveis, óleos hidráulicos ou lubrificantes), todos os trabalhadores 
da Mina terão formação especifica para que, caso se detete algum derrame, o 
Encarregado pelos trabalhos na Mina seja imediatamente avisado, o equipamento 
enviado para reparação e a área contaminada confinada, retirada e recolhida por 
empresa credenciada a fim de ser processada em destino final apropriado. 
 
Outras medidas a implementar evidenciam-se as seguintes: 
 

- Instalações industriais, de armazenamento de produtos e resíduos estarão 
devidamente impermeabilizados e providas de bacias de retenção corretamente 
dimensionadas e dotadas de sistema de recolha que drenam para sistemas de 
tratamento. Estas instalações serão cobertas. 

- As instalações descritas no ponto anterior e as viaturas de transporte encontrar-se-
ão dotadas de kits contra derrames acidentais. 

 
 
8.14. No ponto 1.10 - Metodologia geral do estudo, do Capítulo I - Enquadramento do EIA, é 

incluído, entre os descritores ambientais a avaliar, o descritor “Resíduos”. Porém, no 
Capítulo III - Caracterização da situação atual do ambiente, este descritor não é listado nos 
descritores a avaliar, nem foi objeto de avaliação, situação a clarificar. 

O lapso foi retificado e no Capítulo IV – Avaliação de Impactes do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1] foi introduzido o descritor Resíduos e respetiva avaliação de impactes 
nas fases de construção, exploração e desativação do projeto. 
 
 
8.15. No enquadramento geológico é referido que as “rochas metassedimentares aflorantes 

dentro dos limites da concessão são pertencentes a duas sequências distintas do Domínio 
Superior do CMP”, sendo, contudo, apenas indicada uma dessas sequências, a “Formação 
Pelito- Grauváquica (SPX)”, situação a complementar. 

Apesar de o EIA incidir apenas sobre o bloco A, dado que será neste que o projeto em 
estudo será implementado, é referido no enquadramento geológico, os blocos A e B. O 
bloco A da concessão “Romano” insere-se na região ocupada por litologias xistentas da 
Formação pelítico-grauváquica (SPX), enquanto o bloco B da concessão insere-se na 
região ocupada pela formação de Quartzitos Superiores (SPQ), constituída por quartzo-
filitos, micaxistos, xistos negros e quartzitos.” 
 
 
8.16. Apresentar proposta de Plano de Monitorização do Solo, destinado a monitorizar a evolução 

do estado do solo em resultado do funcionamento da mina. Deverá ser efetuada uma 
campanha inicial de avaliação do estado inicial, cujos pontos de amostragem serão 
periodicamente analisados durante o funcionamento da mina e, eventualmente, após o seu 
encerramento: 

 - Malha de amostragem - A localização dos pontos de amostragem deverá abranger a área 
de exploração à superfície, os locais de deposição temporária de minério extraído e de 
resíduos de extração, a instalação de resíduos, central de backfill, britagem, lavaria, unidade 
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hidrometalúrgica, Parque de Resíduos Sólidos Secos, Parque de Resíduos, locais de 
armazenamento de resíduos perigosos (óleos usados, baterias, REEE, embalagens 
contaminadas, etc.), oficinas (zonas de manutenção e reparação de máquinas, viaturas e 
equipamentos), reservatórios de combustível, posto de abastecimento de combustível, 
caminhos de transporte do material extraído para a área dos anexos mineiros; tapetes 
transportadores do minério; uma das chaminés de extração do ar da exploração 
subterrânea, ETARI e ETARIC, bem como alguns pontos localizados fora das zonas a 
explorar e dos anexos mineiros, nomeadamente no sentido dos ventos predominantes; 

 - Parâmetros a analisar - Deverá ser prevista, pelo menos, a monitorização dos seguintes 
parâmetros: pH, COT, condutividade elétrica, arsénio, berílio, cádmio, chumbo, cobalto, 
cobre, crómio, mercúrio, molibdénio, níquel, vanádio, zinco, PAH e TPH (partições de 
carbono C10-C16, C16-C35 e C35-C50); 

 - Valores de referência - A proposta de valores de referência a utilizar deverá ser 
devidamente justificada; 

 - Periodicidade de monitorização - A proposta de periodicidade de monitorização deve 
prever que a primeira campanha de monitorização, para definição da situação inicial, deverá 
ter lugar antes do início das obras de construção dos anexos mineiros e da exploração. 
Deve ainda prever uma campanha final, terminada a fase de desativação da mina e seus 
anexos - desmantelamento das instalações, remoção de máquinas e equipamentos e 
demolição do edificado. 

 - Para mais informação sobre a elaboração do plano de monitorização sugere-se a consulta 
do Guia Técnico - Plano de Amostragem e Plano de Monitorização do Solo (APA, 2019), 
disponível em https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestaoambiental/guias-tecnicos-0. 

 
No Anexo 2.10 do Volume 3 – Anexos Técnicos encontra-se a Proposta para o Planos de 
Monitorização dos Solos, o qual será detalhado em fase de projeto de execução em 
função da alternativa selecionada e eventuais alterações de projeto. 
 
 
 
9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

9.1. A Incluir referência à articulação com o Plano de Ordenamento da Albufeira do Alto 
Rabagão (albufeira protegida), designadamente ao nível da compatibilização com os 
regimes de salvaguarda e ações permitidas, condicionadas ou interditas do plano de água e 
da zona terrestre de proteção (caso existam). 

No ponto 8.2 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi feita a análise 
da compatibilização do projeto com o regime de salvaguarda da zona terrestre de 
proteção, interferida por um acesso (Solução A) de ligação à EM519.  
 
Uma vez que o Plano de Ordenamento da Albufeira do Alto Rabagão não se encontra 
aprovado e publicado à data do presente EIA a análise foi feita com base nas disposições 
do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, na sua atual redação. 
 
De acordo com a legislação aplicável, no atravessamento da zona de proteção terrestre, 
os principais condicionamentos a ter em conta, em fase de projeto de execução, são os 
expressos na alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º que refere que nesta zona é interdita “A 
prática de actividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de 
material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, 
nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a 
constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que 
evitem o seu arraste”. 
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9.2. Corrigir a referência à Carta de Condicionantes constante na página 281, último parágrafo, 
do Relatório Síntese uma vez que o Desenho 05 corresponde à Planta do Uso do Solo. 

Foi feita a correção da referência à Carta de Condicionantes no ponto 8.2 do Capítulo III 
do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
9.3. Na caracterização da situação do atual do ambiente, no ponto 8 respeitante ao 

Ordenamento do Território foram identificadas as condicionantes existentes na área do 
projeto. Pese embora esteja identificada na área do projeto áreas com Perigosidade de 
Incêndio e Áreas Percorridas por incêndios, bem como a Rede de Faixas de Gestão de 
Combustível, estas não estão representadas cartograficamente no Desenho 8 (Tomo 2), 
pelo que deverá ser apresentado um desenho contendo a respetiva cartografia com a 
implantação do projeto. 

No Anexo 8 do Volume 3 – Anexos Técnicos do presente EIA apresenta-se a cartografia 
relativa à Perigosidade de Incêndio e Áreas Percorridas por incêndios, bem como a Rede 
de Faixas de Gestão de Combustível na área de estudo. 
 
No ponto 8.2 do Capítulo III e no ponto 1.8.2.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1] é feita referência à respetiva cartografia. 
 
 
9.4. Corrigir nas páginas 378 e 380 as referências efetuadas aos pontos do Capítulo II, uma vez 

que estas apresentam erros encontrando-se em falta. 

Nas páginas 388 e 390 da versão 1 do EIA foram corrigidas as referências aos pontos 13 
e 2.2.1, respetivamente do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
9.5. Consta da página 669 do RS a Modelação e faseamento dos depósitos de estéreis. No 

entanto, esta não permite a devida análise, pelo que, fase à dimensão prevista deverão ser 
apresentados perfis que permitam avaliar a situação inicial e a previsível situação final para 
as duas soluções apresentadas, permitindo avaliar de forma clara a altura e dimensão 
integral dos mesmos. 

Será realizada uma análise mais pormenorizada, nomeadamente com perfis para as duas 
soluções apresentadas no âmbito do Projeto de Execução 
 
 
10. SOCIOECONOMIA 

10.1. Apresentar Cartografia, à escala não inferior a 1:10 000, com a identificação da tipologia de 
ocupação na envolvente próxima, nomeadamente os aglomerados populacionais/habitações 
isoladas, unidades/equipamentos de alojamento turístico, equipamentos coletivos sensíveis, 
tais como edifícios escolares, unidades de saúde, lares de terceira idade, entre outros. 

No Anexo 9 do Volume 3 – Anexos Técnicos EIA apresenta-se a cartografia à escala  
1:10 000 com a identificação da tipologia de ocupação na envolvente próxima. 
 
No ponto 11.5 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é feita referência 
à respetiva cartografia. 
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10.2. Apresentar Plano de Comunicação do projeto, o qual deve incluir inquéritos à população e 

evidências de um bom nível de conhecimento das características e impactes do projeto, 
pela população local, juntas de freguesia/câmara municipal, associações, cooperativas, 
entre outros. Esse plano deve cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base 
sobre o qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto, com o 
objetivo de assegurar uma divulgação e uma acessibilidade adequada junto da comunidade 
impactada direta e indiretamente pelo projeto e da opinião pública em geral. 

No Anexo 9 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA é apresentado o Plano de 
Comunicação que a LusoRecursos se propõe implementar. 
 
 
10.3. Avaliar as consequências sobre os processos de atração e/ou (re) expulsão da população.  

No ponto 1.11.2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é feita esta 
avaliação, concluindo-se que o projeto em análise poderá reforçar a atração de emprego 
e consequentemente população para o concelho de Montalegre e concelhos vizinhos, 
revertendo assim a tendência de desertificação a nível local e regional. 
 
 
10.4. Tendo em conta o ponto 2. do Relatório Síntese, respeitante aos Planos de Monitorização, o 

EIA identifica a implementação de alguns planos de monitorização para os fatores 
ambientais mais suscetíveis aos possíveis impactes negativos do projeto. Em complemento, 
deve ser identificado o mecanismo de verificação do cumprimento e da eficácia da 
implementação das medidas de minimização / potenciação / compensação, com indicação 
da frequência de reporte. 

No Ponto 1. do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1], respeitante às 
medidas de minimização, é apresentado o mecanismo de verificação do cumprimento e 
da eficácia da implementação das medidas definidas no EIA, com indicação da 
frequência de reporte. 
 
 
 
11. QUALIDADE DO AR 

11.1. Identificar Para a caracterização da situação de referência, foram utilizados dados de 
qualidade do ar resultantes de uma campanha de amostragem de PM10 que foi realizada 
em dezembro de 2017, pelo que devem ser apresentadas evidências e respetiva 
fundamentação de que não houve uma transformação significativa na envolvente neste 
hiato de tempo. 

O ponto 14.4 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi reformulado, 
apresentando uma fundamentação pela qual se considera que os dados obtidos na 
campanha realizada em dezembro de 2017 se mantêm representativos. 
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11.2. Alerta-se ainda para o facto de o período de sete dias proposto para duração da campanha 

de amostragem de PM10, a realizar em sede do Plano de Monitorização deste descritor, 
não é passível de aceitação, devendo ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, 
de 23 de setembro, no que diz respeito a medições indicativas. Ou seja, a campanha de 
amostragem de PM10 a realizar deve ter no mínimo a duração de 14% do ano (52 dias), de 
forma a poder ser representativa, e os seus resultados serem passíveis de comparação com 
os respetivos valores limite para proteção da saúde humana fixados para este poluente no 
referido diploma legal. Ajustar o Plano de monitorização em conformidade com o referido. 

Foram alterados os pontos 2.5.3 e 2.5.5 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1] de acordo com o solicitado. 
 
 
 
12. AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES 

12.1. Apresentar em Shapefile a localização dos recetores sensíveis e dos pontos de 
monitorização (2021 e 2017), assim como a classificação como Zona Mista e Zona 
Sensível. 

As shapefiles acompanham o EIA consolidado. 
 
 
12.2. Rever a caracterização da situação de referência atendendo a que: 

i. as medições não permitem a caracterização da situação existente; 

ii. a comparação com as medições é infrutífera uma vez que não se estão a analisar indicadores 
comparáveis (Ld e Lden) para os 3 recetores considerados semelhantes;  

iii. é feita a análise dos mapas de ruído dos dois concelhos afetados por este projeto, muito 
datados, e que não permitem tirar conclusões sobre a situação atual. 

Procedeu-se à revisão da caracterização da situação de referência com a inclusão de um 
capítulo/ponto relativo à apresentação de dados obtidos por modelação, ponto “12.5.2 
Modelação dos níveis sonoros da situação atual”. Procedeu-se, também, à eliminação, no 
Quadro III.115, dos valores de LAeq da avaliação acústica de 2021, de forma a ter apenas 
indicadores comparáveis. 
 
 
12.3. Justificar a alteração dos locais de medição nas duas campanhas realizadas; 

A justificação é apresentada no ponto “12.5.1 Avaliação acústica – Medição de ruído 
ambiente” do Volume 2 – Relatório Síntese do EIA. 
 
 
12.4. Na impossibilidade de ser retomada a campanha de medições, deverá ser apresentada uma 

simulação de ruído ambiente da situação atual, devidamente calibrada com as medições já 
realizadas. 

Foi incluído um capítulo/ponto relativo à apresentação de dados obtidos por modelação, 
ponto “12.5.2 Modelação dos níveis sonoros da situação atual”. Neste capítulo/ponto são 
apresentados os resultados da simulação do ruído ambiente da situação atual. 
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12.5. Incluir na descrição dos equipamentos a emissão sonora (quadro II.4, também se deve 

incluir dados do quadro IV.68) e indicar a emissão sonora associada às telas 
transportadoras. 

12.6. Apresentar uma peça desenhada (acompanhada pela localização em shapefile) que inclua a 
localização de todos os equipamentos ruidosos integrados/utilizados na operação destas 
instalações. Salienta-se o facto da figura 27 não ter qualquer leitura. 

No Anexo 5.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos EIA (Desenho RA.LF.01 relativo à 
Alternativa A, e desenho RA.LF.02 relativo à Alternativa B) é apresentada a localização 
das fontes de ruído consideradas na modelação. 
 
 
12.7. Reformular o Quadro III.5 de modo a ter indicadores comparáveis. 

No capítulo referente ao fator ambiental Ambiente Sonoro não foi identificado nenhum 
quadro com a designação III.5. O Quadro em que são apresentados os resultados dos 
indicadores de ruído determinados por medição dos níveis de pressão sonora tem a 
numeração de “Quadro III.115” (Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). O Quadro III.115 
foi reformulado, tendo sido eliminada a coluna com os valores do LAeq, de forma a se ter 
indicadores comparáveis. 
 
 
12.8. Esclarecer a conclusão relativa à Alternativa Zero, à luz dos diferentes resultados obtidos 

nas campanhas de 2017 e 2021 

No texto total revisto é apresentada a reformulação da conclusão relativa à Alternativa 
Zero. 
 
 
12.9. Considerar na avaliação desenvolvida contemplando quer a análise do período diurno quer 

noturno 

No texto total revisto é apresentada a avaliação desenvolvida contemplando a análise 
dos períodos diurno, entardecer e noturno. 
 
 
12.10. Face às novas medições / simulação realizadas, reformular o Estudo e respetivas 

conclusões. 

No texto total revisto é apresentada a reformulação da caracterização da situação atual. 
Foi realizada a modelação dos níveis sonoros da situação atual e procedeu-se à 
reformulação da avaliação de impactes e respetivas conclusões. 
 
 
12.11. Os diferentes fatores que se pronunciam sobre o ambiente sonoro (ruído) e vibrações têm 

diferentes interpretações e conclusões pelo que deve haver uma harmonização entre todos. 

Situação revista em função da importância e implicações do ambiente sonoro e vibrações 
sobre os referidos fatores ambientais. 
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12.12. Esclarecer como foi determinada a valoração dos impactes cumulativos neste fator. 

Salienta-se que mesmo que as estimativas apontem para o cumprimento legal das várias 
alternativas deve ser apresentada uma análise das mesmas e respetiva ordenação em 
função dos respetivos impactes. 

Conforme referido no EIA, atualmente, as únicas fontes de ruído correspondem ao 
tráfego rodoviário e, com menor expressão, à circulação de máquinas agrícolas. É visível, 
nos mapas de ruído agora realizados, que o tráfego na rede viária municipal, e que 
enquadra a área de projeto, é muito reduzido, definindo-se um ambiente muito pouco 
perturbado. Assim, e atendendo à que as simulações de ruído na fase de exploração do 
projeto demonstram pouco ou nenhumas implicações nas referidas vias e recetores, 
considera-se que se verificará o cumprimento legal. 
 
 
12.13. Enquadrar e justificar as medidas incluídas na medida G1 “Faseamento do Desmonte da 

Exploração a Céu Aberto” sobre a minimização do ruído, uma vez que apenas surgem neste 
ponto sem qualquer enquadramento prévio no EIA. 

A medida G1 encontra-se englobada num conjunto de 3 medidas gerais, que constituem 
recomendações a desenvolver na fase de Projeto de Execução. Pretendem ser medidas 
para um melhor planeamento e faseamento da exploração a céu aberto e de gestão dos 
depósitos de resíduos estéreis. Estas medidas não são em si direcionadas a um fator 
ambiental específico, pelo que pretendem apresentar benefícios generalizados, que 
possam abranger um leque diversificado de fatores. 
 
A medida G1 é, em concreto, uma medida de faseamento do desmonte da exploração a 
céu aberto, que pretende reduzir perturbações iniciais, e reorganizar os trabalhos de 
forma a situar toda a infraestrutura temporária de apoio à preparação da corta mineira 
dentro de áreas de intervenção previstas no projeto, evitando-se ocupações 
desnecessárias de áreas adicionais (minimização no solo, uso do solo, e ainda vegetação 
e fauna). A medida prevê ainda a criação de uma barreira física (mota), com posterior 
plantação de elementos arbóreos e arbustivos (cortina arbórea), ao longo do acesso à 
corta mineira, que se desenvolve a poente da mesma. Esta medida permite minimizar os 
efeitos de intrusão visual (redução da visibilidade para os veículos em circulação a partir 
de Carvalhais), e ainda funcionar como barreira a emissões de poeiras e ruído 
(minimizando as emissões) que possam deslocar para poente (povoação de Carvalhais 
que é a mais próxima da corta mineira). 
 
 
12.14. Apresentar suporte explicativo para as peças desenhadas incluídas no anexo técnico. 

É apresentada listagem de figuras com designação das mesmas no Anexo 5.3 do  
Volume 3 do EIA (Anexos Técnicos). 
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12.15. Reformular o item relativo às vibrações contemplando não apenas a integridade física dos 

edifícios, mas principalmente a incomodidade da população. Atendendo às demais 
monitorizações e à consideração do enquadramento normativo - indicado no parecer ao 
anterior projeto e que aqui se transcreve: “Relativamente aos efeitos na saúde, ao nível do 
conforto e, ainda da perceção deverão ser analisados os limiares indicados na BS 6472-
2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Part 2: Blast-
induced vibrations e na BS 6472-1: 2008 - Guide to evaluation of human exposure to 
vibration in buildings. Part 1: Vibration sources other than blasting”. 

O item Vibrações foi reformulado de acordo com o solicitado. 
 
Salienta-se que foi analisada a incomodidade da população induzida por vibração 
continuada. Dado que a regulamentação nacional não contempla valores limite para a 
incomodidade da população induzida por vibração continuada, foram considerados os 
valores referidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
 
Relativamente à incomodidade da população provocada pelo uso de explosivos foram 
utilizados os limiares indicados na norma BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human 
exposure to vibration in buildings. Part 2: Blast-induced vibrations. Não foi utilizado o 
enquadramento normativo da BS 6472-1: 2008 - Guide to evaluation of human exposure 
to vibration in buildings. Part 1: Vibration sources other than blasting”, uma vez que, na 
referida norma, é referido que no caso de vibrações originadas devido a utilização de 
explosivos na extração mineira deve ser consultada a norma BS 6472-2:2008 – Guide to 
evaluation of human exposure to vibration in buildings. Part 2: Blast-induced vibrations. 
 
 
12.16. Apresentar a avaliação da incomodidade às vibrações para a globalidade do projeto. Deverá 

ser utilizada normalização adequada ao projeto. 

No texto total revisto é apresentada a avaliação da incomodidade das populações às 
vibrações continuadas, sendo agora incluída a avaliação da incomodidade às vibrações 
impulsivas (utilização de explosivos) utilizando os limiares definidos na norma BS 6472-
2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings. Part 2: Blast-
induced vibrations. 
 
 
12.17. Complementar o enquadramento legal e normativo, uma vez que não inclui a incomodidade 

associada à vibração, que releva particularmente neste caso, em que está previsto o 
funcionamento durante 24h, com utilização de explosivos. 

No texto total revisto é incluída a avaliação da incomodidade das populações às 
vibrações impulsivas (utilização de explosivos), no período diurno utilizando os limiares 
definidos na norma BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration 
in buildings. Part 2: Blast-induced vibrations. A utilização de explosivos apenas se 
verificará no período diurno tal como referido no Relatório Síntese. 
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12.18. Na descrição da utilização dos explosivos e na carga por pega, indicar a carga instantânea 

e os limites que irão respeitar - apenas se faz referência aos limites legais o que não inclui a 
incomodidade por sensação de vibração que tinha sido indicada como um aspeto a cumprir 
e que tem implicações diretas com a quantidade de explosivo a utilizar. Sendo uma 
exploração com funcionamento contínuo este é um aspeto muito relevante que está ligado 
com o direito ao sossego, descanso e bem-estar. 

Foi reformulado o ponto “1.12.2.2 – Exploração a céu aberto e subterrâneo e 
funcionamento do CAM – a partir do ano 4”, do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1], de forma a dar resposta ao solicitado.  
 
 
12.19. Indicar e justificados todos os pressupostos considerados, nomeadamente, a referência à 

utilização de um total de 2513 Kg diários, aqui considerados para efeitos de simulação 
numa única pega que induzirá incomodidade. 

Foi reformulado o ponto “1.12.2.2 – Exploração a céu aberto e subterrâneo e 
funcionamento do CAM – a partir do ano 4”, do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1], de forma a dar resposta ao solicitado, designadamente são justificados 
os pressupostos considerados.  
 
 
12.20. Complementar o Relatório de medições com a representação gráfica das medições 

realizadas e não apenas com os resultados numéricos. 

No relatório de medições não é apresentada a representação gráfica dos parâmetros 
monitorizados nas medições realizadas, uma vez que, durante os ensaios não foi 
detetado nenhum evento sísmico, como tal, não é possível apresentar a representação 
gráfica da velocidade de vibração. 
 
 
12.21. Avaliar a propagação de vibrações através do solo na direção dos recetores sensíveis mais 

próximos. 

Na avaliação de impactes, e de acordo com os pressupostos considerados, é 
apresentada a avaliação da integridade física nos edifícios mais próximos do projeto, bem 
como a incomodidade das populações. 
 
 
12.22. Esclarecer qual a razão de terem definido como "valor limite de deteção definido para o 

ensaio (0,51 mm/s)". 

No EIA consolidado é apresentada a justificação, mais precisamente no ponto 13.5.1 do 
Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
12.23. Efetuar a avaliação de impactes para as duas alternativas, mesmo que essas tenham 

elementos comuns. 

No EIA consolidado, o ponto 1.13.1 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1] é apresentada a avaliação de impactes para as duas alternativas. 
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12.24. Apresentar uma comparação de alternativas para as Vibrações. 

No EIA consolidado, o ponto 1.13.1 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]é apresentada a avaliação de impactes para as duas alternativas. 
 
 
 
13. SAÚDE HUMANA 

13.1. No item 1.15 "Saúde Humana", quando se referem "b) Os riscos para a saúde decorrentes 
da análise de risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas", deverão ser 
considerados igualmente os explosivos, gás natural e gasóleo. 

O ponto 1.15.3 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi reformulado, 
incluindo uma análise dos riscos para a saúde decorrentes do uso de explosivos, gás 
natural e gasóleo. 
 
 
 
14. PATRIMÓNIO 

14.1. Apresentar o enquadramento Histórico-Arqueológico da Área de Estudo. 

O enquadramento histórico da área de estudo foi realizado, constando do relatório do 
património do Anexo 4.2 do Volume 3 do EIA (Anexos Técnicos), e ainda do ponto 10.4 
do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
14.2. Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática da totalidade das 

infraestruturas dos distintos projetos (incluindo dos projetos associados e respetivas 
infraestruturas – corredor da Linha Elétrica (LE) aérea e subterrânea de alta tensão – 
restantes linhas a desmontar/restabelecer de alta e média tensão, áreas destinadas aos 
novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, estaleiros, áreas dos diferentes 
depósitos temporários/ escombreiras, locais de construção das bacias de decantação, 
traçado da tela transportadora e das valas inerentes a infraestruturas, entre outras, quer 
estas se encontrem dentro ou fora das distintas áreas de projeto). Os trabalhos devem 
incluir o levantamento e estudo das antigas galerias de exploração mineira existentes na 
área da concessão mineira “Romano” e nas áreas dos anexos e demais projetos 
associados. 

Conforme mencionado no Relatório Final de Trabalhos de Campo, as prospeções 
arqueológicas sistemáticas foram impedidas por elementos da comunidade local que 
ameaçaram os elementos técnicos da equipa de arqueologia e cumpriram essas 
ameaças. 
 
Importa contudo referir que numa primeira fase do projeto (EIA anteriormente realizado) a 
área de projeto e sua envolvente foram alvo de prospeções sistemáticas, cujos resultados 
foram apresentados em relatório, o qual se apresenta agora em anexo ao relatório do 
património, no Anexo 4.2 do Volume 3 do EIA (Anexos Técnicos). 
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No relatório do património apresentam-se duas figuras com as áreas prospetadas. A 
Figura 4.1 com a delimitação da área que foi prospetada de forma sistemática na primeira 
fase de avaliação ambiental (Dias, 2020), ficando demonstrado que houve trabalhos no 
local e com resultados viáveis e credíveis para a avaliação de impactes patrimoniais. A 
Figura 4.2 com a área analisada no presente trabalho, e com a área que ficou por 
prospetar.  
 
Neste momento, os elementos da equipa técnica de arqueologia é arguida num processo 
crime, acusada de ter entrado em terrenos privados sem autorização dos proprietários. 
Uma acusação falsa, porque nunca foram transpostas vedações, muros de propriedade, 
portas ou portões, nem foram observados avisos de propriedade privada e proibição de 
entrada a estranhos. 
 
Perante as ameaças à integridade física dos arqueólogos, os processos crimes 
apresentados contra os técnicos que fizeram os trabalhos de campo e a impossibilidade 
da GNR de Montalegre em garantir a segurança direta e indiretas de pessoas e bens 
durante as prospeções arqueológicas, considera-se impossível realizar, nesta fase de 
avaliação ambiental, trabalhos adicionais de campo. 
 
Reforça-se ainda o facto da área que ficou por prospetar neste estudo ambiental já ter 
sido prospetada de forma sistemática na primeira fase de avaliação ambiental, com 
resultados positivos e com a respetiva avaliação de impactes. 
 
 
14.3. Em conformidade com os resultados apresentar as Fichas da Caraterização das ocorrências 

patrimoniais identificadas, quadro síntese com a distância das ocorrências inventariadas 
relativamente às componentes de projeto, a avaliação de impactes e proposta de medidas 
de minimização. 

Como não houve trabalhos de campo adicionais, pelos motivos expostos na alínea 14.2, 
não há mais Fichas de Caraterização. Reforça-se que os trabalhos agora desenvolvidos 
consideraram as prospeções sistemáticas realizadas em Dias (2020). 
 
 
14.4. Em conformidade com os resultados destes trabalhos, nomeadamente de campo, 

apresentar avaliação global de alternativas. 

Como não houve trabalhos de campo adicionais, pelos motivos expostos na alínea 14.2, 
não há motivos para realizar nova Avaliação Global de Alternativas. Reforça-se que os 
trabalhos agora desenvolvidos consideraram as prospeções sistemáticas realizadas em 
Dias (2020). 
 
 
14.5. Apresentar cartografia do projeto atualizada com a implantação (com a respetiva 

identificação – numeração) da totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas. Os 
elementos patrimoniais / manchas de dispersão de materiais devem (sempre que possível) 
ser apresentados sob a forma de polígono. 

Como não houve trabalhos de campo adicionais, pelos motivos expostos na alínea 14.2, 
não há elementos novos na cartografia apresentada para o Descritor de Património. 
Reforça-se que os trabalhos agora desenvolvidos consideraram as prospeções 
sistemáticas realizadas em Dias (2020). 
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14.6. Cartografia com a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas objeto de 

prospeção, bem como das áreas em que não foi possível prospetar. 

No relatório de património do Anexo 4.2 do Volume 3 do EIA (Anexos Técnicos) é 
apresentada uma figura com a delimitação da área agora analisada e com a área que 
ficou por prospetar. É ainda apresentada uma figura com a delimitação da área que foi 
prospetada de forma sistemática na primeira fase de avaliação ambiental (Dias, 2020), 
ficando demonstrado que houve trabalhos no local e com resultados viáveis e credíveis 
para a avaliação de impactes patrimoniais. 
 
 
14.7. Incluir no EIA a informação recolhida nos trabalhos adicionais, após validação do relatório 

pela tutela do património. 

Como não houve trabalhos de campo adicionais, pelos motivos expostos na alínea 14.2, 
não há motivos para entregar novo relatório de trabalhos arqueológicos à Direção 
Regional de Cultura do Norte para a respetiva validação. 
 
 
14.8. Apresentar Planta de Condicionantes atualizada com a inclusão das ocorrências 

patrimoniais identificadas com a respetiva numeração. 

Segue no relatório de património e ponto 10.5.2 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1] a planta com ocorrências patrimoniais identificadas e com respetiva 
numeração. 
 
 
14.9. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), 

designadamente com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 
inventariados. 

Segue conjuntamente com o EIA consolidado a informação em formato vetorial. 
 
 
 
15. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

15.1. Apresentar a análise dos eventuais impactes resultantes dos desvios das linhas elétricas de 
alta e média tensão, tanto na sua componente aérea como enterrada, e para as duas 
alternativas consideradas, bem como eventuais propostas de minimização dos impactes 
identificados, de acordo com a sua significância. 

A análise dos eventuais impactes resultantes dos desvios e implantação de novas linhas 
elétricas são apresentados no final dos pontos 1.7.2.1, 1.7.2.2, 1.7.3.1 e 1.7.3.2 . Estes 
impactes são ainda sistematizados no ponto 1.7.6 do Capítulo IV (Síntese dos Impactes) 
do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
15.2. Apresentar a caracterização retificada dos Odonata ocorrentes na área, a qual não consta 

do anexo 03, ao contrário do que é referido no texto da página 255 do EIA. 

Por lapso, a referida listagem não seguiu no anexo. A lacuna já foi colmatada e a lista de 
Odonata já consta do Anexo 3 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
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15.3. Esclarecer o tipo de registos da presença de Lobo-ibérico referidos na página 265 e o 

período a que dizem respeito, face à discrepância verificada entre o texto (que menciona o 
período 2019-2020) e a legenda da figura III.44 (que menciona o período 2013-2020). 
Recorde-se que o texto remete para esta figura. 

Foi feita a correção no texto no Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. O 
período correto é o da figura III.44, que menciona o período 2013-2020. Foi ainda 
clarificada o tipo de registo e data dos mesmos para a área de projeto. 
 
 
15.4. Apresentar a fundamentação da medida de minimização FC21, específica para os Sistemas 

Ecológicos, proposta no ponto 1.3.1.3 do capítulo V (página 677), designadamente sobre a 
fase do projeto e o período diário de aplicação, bem como a que espécies se destina 
concretamente, face ao período diário de aplicação referido. 

A medida foi detalhada (ponto 1.3.1.3 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]). 
 
 
15.5. Justificar a proposta de realização do Plano de monitorização específico para o Lobo-ibérico 

durante apenas dois anos na fase de exploração, não considerando sequer o 
estabelecimento de uma situação de referência anterior à implementação do projeto. 

Foi adicionado no Plano de Monitorização (ponto 2.7.3 do Capítulo V do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1]) o estabelecimento da situação de referência, a realizar, 
preferencialmente, já em fase de projeto de execução (RECAPE). Foi ainda referenciado 
que findados os dois anos de monitorização da fase de exploração, será equacionado o 
prolongamento da monitorização por mais dois anos em função dos resultados obtidos. 
 
 
 
16. PAISAGEM 

16.1. Substituir toda a Cartografia ao nível deste fator, de modo a que a mesma observe níveis de 
resolução da Carta Militar superiores aos apresentados de modo a que esta permita uma 
leitura fácil e imediata, incluindo as cotas altimétricas. As designações e a terminologia das 
componentes do Projeto devem ser mantidas de forma coerente e devem ser harmonizadas 
em toda a cartografia (Carta de Hipsometria, Carta de Declives, Carta de Exposições, Carta 
de Unidades e Subunidades de Paisagem, Carta de Qualidade Visual, Carta de Capacidade 
de Absorção Visual, Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem, Bacias Visuais do Desenho 
n.º 15 ao desenho n.º 29, Carta de Impactes Cumulativos). 

A reduzida qualidade / resolução das figuras e peças desenhadas constantes do  
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 2]f oi devida às limitações de carregamento da 
plataforma SILIAMB, designadamente na dimensão dos ficheiros. Neste sentido, foi 
necessário efetuar uma compressão dos documentos, com consequente redução da 
resolução da cartografia temática.  
 
No sentido de resolver essa questão, será fornecido em suporte digital, conjuntamente 
com o presente aditamento e EIA consolidado, toda a cartografia de projeto 
(anteriormente apresentada e a rever) com resolução adequada. 
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16.2. Apresentar cartografia onde conste a representação gráfica da Área de Estudo sobreposta 

aos limites da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e do Sistema Agro-Silvo-
Pastoril do Barroso (concelho de Montalegre e de Boticas). Utilizar preferencialmente a 
Carta Militar como carta base, podendo ser a uma escala 1: 50.000, se suficiente, ou outra 
escala que permita abarcar as 3 diferentes áreas. 

Foi adicionada uma figura de enquadramento das referidas áreas no ponto 9.2.1 do 
Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. Note-se contudo que não foi 
possível elaborar uma cartografia à escala pretendida, nem com base da carta militar. É 
importante notar que a área de cobertura da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-
Xurés ocupa, só em território nacional, uma área global de cerca de 2 596 km2.  
 
Por sua vez, a classificação de Património Agrícola Mundial, mais precisamente do 
Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso, abrange toda a área dos municípios de 
Montalegre e Boticas, que totalizam cerca de 1 128 km2. A área de estudo, de 119 km2, 
representa assim apenas 5 e 10% das referidas áreas. Não existe assim possibilidade de 
representar a cartografia à escala solicitada. Procedeu-se assim à elaboração de uma 
figura de enquadramento que possibilite um enquadramento do projeto e da área de 
estudo na cobertura geral das referidas áreas. 
 
 
16.3. Apresentar cartografia – folha única/síntese - onde conste a representação gráfica de todas 

as componentes do Projeto, sobrepostas ao orto. Todas as componentes devem ter um 
identificador “id” – alfabético, numérico ou alfanumérico – junto da sua localização na área 
útil da carta e ao mesmo deverá corresponder a adequada designação na legenda da carta. 
Para cada componente em causa, solicita-se ainda que estas sejam apresentadas 
sobrepostas graficamente a excertos de imagem de orto com boa resolução/definição de 
imagem, pelo que, a escala a usar para a sua apresentação deve situar-se próximo de uma 
escala de projeto. Associada à sua representação gráfica deve constar a representação 
gráfica dos taludes associados à sua implantação, dado que esta informação surge 
associada e em várias peças desenhadas do EIA e do projeto. 

Foram elaborados dois desenhos suplementares (Desenho 47 e 48 do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 2]). 
 
 
16.4. Apresentar uma imagem de orto atualizada do local de exploração a céu aberto – Fase 1 e 

Fase 2 e que permita visualizar as alterações já introduzidas pela prospeção realizada. A 
referida imagem deve ainda ser incluída no Resumo Não Técnico. 

Os desenhos anteriormente referidos foram adicionados ao Volume 1 – Resumo Não 
Técnico. 
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a) Caracterização da Situação de Referência 

Carta de Unidades e de Subunidades de Paisagem 

16.5. A Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, verificando, as seguintes considerações: 

 i. Qualidade de resolução/definição de imagem da carta de suporte, Carta Militar, acima 
solicitada. 

 ii. A informação de modo a que a mesma tenha autonomia na sua leitura. 

 iii. A definição de unidades e de subunidades estruturam-se e sistematizam-se como um 
sistema hierárquico que deve ser observado como regra e que deve ter também como base 
o Estudo de Cancela d’Abreu ao nível dos primeiros níveis hierárquicos do sistema, que é o 
principal referencial para Portugal Continental. 

 iv. Na área da Legenda deve ser apresentada uma figura da sobreposição da Área de 
Estudo ao Grupo de Unidade de Paisagem e à Grande Unidade de Cancela d’Abreu. 

 v. Na carta assim como na legenda deve ficar clara a relação hierárquica entre Grupo “B. 
Montes entre Larouco e Marão”, Unidade “Serras do Larouco e Barroso” (n.º 13)” e as duas 
Subunidades de Paisagem consideradas: “Serras do Barroso, Larouco e Leiranco” e 
“Albufeira do Alto Rabagão”. 

 vi. Na legenda deve ainda constar a clara diferenciação e correspondência com toda a 
simbologia e grafismos usados para representar os limites dos Grupo, Unidade e 
Subunidades de Paisagem, assim como com as designações usadas no texto do relatório 
Síntese. 

16.6. Assegurar a harmonização/uniformização e clarificação entre as várias designações e 
relações hierárquicas do Grupo de Unidades, Unidades e Subunidades de Paisagem, 
designadamente as seguintes situações: 

 i. “a) Unidade de Paisagem “Serras do Larouco e Barroso” (13), página 294 do Relatório 
Síntese do EIA. 

 ii. “FIG. III. 45 – Unidades de Paisagem Enquadramento Nacional”, página 295 do Relatório 
Síntese do EIA onde a legenda contempla como “Unidade de Paisagem” dois níveis 
hierárquicos bem distintos: Grupo “B. Montes entre Larouco e Marão” e Grande Unidade 
“Serras do Larouco e Barroso” (n.º 13)”. 

 iii. Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem FIG. III. 46, a subunidade “Serras do 
Barroso, Larouco e Leiranco” não assume a mesma designação que consta na página 294 
do Relatório Síntese do EIA, “Serras do Barroso, Larouco e Leiranco”. 

Como referido anteriormente, será fornecido em suporte digital, conjuntamente com o 
presente aditamento e EIA consolidado, toda a cartografia de projeto (anteriormente 
apresentada e a rever) com resolução adequada. A referida cartografia é revista e 
harmonizada / compatibilizada com o texto referente às unidades e subunidades de 
paisagem (ponto 9.2.1 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
 
16.7. Descrever o Grupo B de Unidades de Paisagem “Montes entre Larouco e Marão”.  

A descrição foi considerada no texto do ponto 9.2.1 do Capítulo III do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1]. 
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Carta de Qualidade Visual da Paisagem 
16.8. Apresentar a revisão integral da Carta de Qualidade Visual da Paisagem dado verificar-se 

existir uma desvalorização cénica do território, pelo que a carta apresentada no EIA não 
poderá ser considerada no âmbito da avaliação. Estão desvalorizadas vastas áreas 
agrícolas e, frequentemente, compartimentadas, áreas de afloramentos rochosos e, 
sobretudo, a presença de um mosaico cultural rico em termos de valor cénico, passível de 
ser percetível a partir de várias vias rodoviárias que, na sua generalidade são vias 
panorâmicas. Não se compreende também que o valor de ponderação “5” apenas surja 
atribuído a um dos parâmetros considerados, assim como não se compreende que o plano 
de água e a respetiva faixa de proteção tenham uma idêntica atribuição em termos de valor 
na qualidade de “Parâmetro corretivo” (“Quadro III. 76 – Qualidade Visual da Paisagem – 
Matriz de Ponderação”, página 301 e 302 do Relatório Síntese do EIA).  

 De igual modo, a classificação não reflete o reconhecimento do valor cénico da área da 
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurês assim como do Sistema Agro-Silvo-
Pastoril do Barroso, intercetadas pela Área de Estudo. Importa referir que o Sistema Agro-
Silvo-Pastoril do Barroso, foi o primeiro a ser aprovado em Portugal e um dos primeiros a 
ser aprovado na Europa, como Sistema Importante do Património Agrícola Mundial 
(GIAHS), pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 
Acresce ainda referir que o Sistema Agro-Silvo- Pastoril do Barroso se localiza numa 
paisagem montanhosa, historicamente relacionada com os sistemas agrícolas tradicionais, 
em grande parte baseados na criação de gado e na produção de cereais e é reconhecido 
como tal devido à região em causa revelar a presença de sistemas de agricultura tradicional 
que, pelas suas características notáveis do ponto de vista da diversidade, saber tradicional, 
biodiversidade, paisagem, modelo socioeconómico e resiliência face às alterações 
humanas, climáticas e ambientais, possam contribuir para melhorar a gestão dos agro-
sistemas modernos. É um sistema agrícola vivo, envolvendo as comunidades humanas 
numa relação intrincada com o território, com a paisagem cultural e agrícola, bem como com 
o ambiente biofísico e social. 

Foi revista a matriz de ponderação. Foi acentuado o valor de ponderação das seguintes 
classes: pomares, culturas de sequeiro e regadio, pastagens melhoradas (lameiros), 
mosaicos agrícolas com espaços naturais, e ainda afloramentos rochosos. A carta de 
qualidade visual da paisagem foi revista em conformidade, bem como a análise descritiva 
e quantitativa (ponto 9.2.2 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
 
16.9. Rever os valores apresentados no “Quadro III. 78 – Quantificação de Qualidade Visual da 

Paisagem” apresentado na página 303 do Relatório Síntese do EIA, decorrente da revisão 
integral da Carta de Qualidade Visual da Paisagem. A par da referida revisão da 
quantificação das classes deste parâmetro solicita-se a caracterização da Área de Estudo 
com base nos novos valores. 

O ponto 9.2.2 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi revisto. 
 
 
16.10. Apresentar a caracterização das diversas componentes do projeto quanto à sua localização 

nas diferentes classes de Qualidade Visual. Sugere-se que seja apresentado num 
quadro/tabela a classe correspondente a cada componente do Projeto em apreciação e que 
contemple as alternativas propostas. 

Foi adicionado um quadro no final do ponto 9.2.2 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1], onde se apresentam as classes de qualidade visual da paisagem 
interferidas pelos principais elementos de projeto. 
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Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 
16.11. Esclarecer a atribuição de pesos iguais a situações distintas quer em relação às povoações 

quer em relação às vias. A metodologia deve prever diferentes pesos de acordo com o 
número potencial de observadores permanentes residentes nas diferentes povoações assim 
como deve prever diferentes pesos em relação às vias, sendo que um caminho municipal 
(C.M.) é claramente distinto em termos de frequência de Estrada nacional (E.N.). 

O município de Montalegre constitui um dos territórios do continente com menor 
densidade populacional (em média 11,1 pessoas/km2). Em termos demográficos tem-se 
vindo a assistir a um decréscimo contínuo da população, que atingiu um novo mínimo no 
último censo 2021 (9 279 habitantes). As povoações locais apresentam um número muito 
reduzido de habitantes, não sendo possível descriminar diferenças de significado entre as 
mesmas. Não obstante, foi dado um peso superior às sedes de freguesia (como é o caso 
de Morgade).  
 
Assim, nas povoações de menor dimensão (área de ocupação) foi considerado apenas 
um ponto de acessibilidade visual, e nas sedes de freguesia 2 a 3 pontos de análise 
visual. No caso das vias de comunicação as bacias são geradas à partir dos vértices das 
respetivas linhas. Na EN103 aumentou-se o número de vértices de modo a adquirir um 
maior peso face às estradas e caminhos municipais.  
 
 
16.12. Apresentar um quadro com as áreas, em unidade de “ha”, das diferentes classes 

consideradas para este parâmetro, podendo também ser incluída a respetiva percentagem 
associada assim como o valor total da Área de Estudo. A par da quantificação das classes 
deste parâmetro solicita-se a caracterização da Área de Estudo com base nos valores. 

Foi adicionado o quadro e respetiva análise no ponto 9.2.3 do Capítulo III do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
16.13. Caracterizar as diversas componentes do projeto quanto à sua localização nas diferentes 

classes de Capacidade de Absorção Visual. Sugere-se que seja apresentado num quadro a 
classe correspondente a cada componente do Projeto em apreciação e que contemple as 
alternativas propostas. 

Foi adicionado quadro no ponto 9.2.3 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
 
Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem 

16.14. Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual decorrente da alteração das Cartas de 
Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção Visual. Sugere-se que seja ponderado a 
atribuição de uma classe de “Baixa” sensibilidade visual a uma área que apresente 
Qualidade Visual “Elevada”, tal como foi considerado no “Quadro III. 80 – Classes de 
Sensibilidade”, página 306 do Relatório Síntese do EIA. 

A Carta de Sensibilidade Visual foi revista (Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 2]).  
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16.15. Apresentar um quadro com as áreas, em unidade de “ha”, das diferentes classes 

consideradas para este parâmetro, podendo também ser incluída a respetiva percentagem 
associada assim como o valor total da Área de Estudo. A par da quantificação das classes 
deste parâmetro solicita-se a caracterização da Área de Estudo com base nos valores. 

Foi ainda revista a quantificação da área de cobertura das classes de sensibilidade visual 
dentro da área de estudo (ponto 9.2.4 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]). 
 
 
16.16. Caracterizar as diversas componentes do projeto quanto à sua localização nas diferentes 

classes de Sensibilidade Visual. Sugere-se que seja apresentado num quadro a classe 
correspondente a cada componente do Projeto em apreciação e que contemple as 
alternativas propostas. 

Foi adicionado quadro no ponto 9.2.4 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
 
b) Identificação, Caracterização, Previsão, Avaliação e Classificação de Impactes 

Impactes de Natureza Estrutural/Funcional 
16.17. Efetuar uma análise/avaliação, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, 

a relevância da perda da fração das subunidades – área e estrutura -, às quais as áreas do 
Projeto se sobrepõem, quanto à sua representatividade e importância. As referidas áreas 
deverão ser abordadas de forma clara, e individual, para cada alternativa e de forma 
comparativa. 

Análise/avaliação adicionada no ponto 1.9.3 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1]. 
 
 
16.18. Apresentar cortes e perfis transversais e longitudinais para as componentes mais relevantes 

em termos de afetação do relevo. Nas referidas peças desenhadas deve constar o perfil do 
terreno natural e respetivas cotas altimétricas assim como as cotas de projeto 
previstas/estimadas. 

O projeto encontra-se ainda em fase de estudo prévio, pelo que ainda não se encontram 
definidas com detalhe de projeto de execução as plantas e alçados dos edifícios, e da 
maioria das infraestruturas. As mesmas serão posteriormente apresentadas em fase de 
projeto de execução. 
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16.19. Realizar uma avaliação cuidada das afetações físicas, sobretudo, do relevo, mas também 

da vegetação, dado que, a quase totalidade das componentes do projeto, determinam 
alterações significativas a muito significativas do relevo. Estas surgem quase omissas em 
termos de caracterização e avaliação no fator ambiental Paisagem, no entanto têm 
representação gráfica muito clara na diferente cartografia, incluída inclusive, no Plano de 
Lavra, ao nível de taludes de escavação e aterro das diferentes áreas assim como dos 
acessos. Nestes termos, solicita-se uma caracterização, avaliação e classificação dos 
impactes estruturais, individualmente para cada componente - “Complexo de Anexos 
Mineiros” (Solução A e B); Reservatórios de Água Bruta (1, 2, 3 e 4); Duas áreas junto à 
entrada da mina; Depósito de Minério Bruto; Depósito Temporário de Estéril; Área de 
Exploração a Céu Aberto - Fase 1 e Fase 2; Depósito de Estéreis, Solução 1 e Solução 2; 
vários acessos, incluindo os diversos acessos para a montagem e manutenção de cada 
uma das telas de transporte previstas. Ou seja, a título de exemplo, para a componente 
“Complexo de Anexos Mineiros – Solução A” deve ser caracterizado, avaliada e classificado 
o impacte estrutural, de forma individualizada, ao nível da desmatação, 
desflorestação/desarborização, alteração do relevo/morfologia (aterros e escavação), 
afetação física de afloramentos rochosos e interferência com linhas de água ou alteração do 
seu curso, se e quando aplicável.  

 Sugere-se que apresentação desta informação seja realizada em quadro/tabela com a 
respetiva classificação dos impactes com os parâmetros previstos na legislação, em 
particular a “Magnitude” e a “Significância”. A par desta sistematização e estruturação deve 
ser realizada e apresentada uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos impactes desta 
natureza. A referida análise deve ser isolada para cada componente e independente das 
soluções e alternativas apresentadas. 

O texto dos pontos 1.9.3 e 1.9.4 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] 
foi reformulado.  
 
Importa contudo salientar que a avaliação de impactes é apresentada por alternativa de 
projeto, e não individualizada por elementos de projeto. O projeto apresenta apenas 
viabilidade na execução de todas as suas componentes, tendo-se apresentado 
alternativas possíveis, em algumas delas, nomeadamente no posicionamento das 
unidades de hidrometalurgia e dos depósitos de estéreis.  
 
A avaliação incide sobre as alternativas no seu conjunto, pois sobre elas é que incide a 
avaliação. Por outro lado, a desagregação das diferentes componentes iria levar a uma 
subvalorização dos impactes, uma vez que na maioria das componentes referenciadas, a 
área de incidência é reduzida o que se iria traduzir numa alteração estrutural e funcional 
de magnitude reduzida, com possíveis implicações na significância dos impactes. Por fim, 
reforça-se que a eventual remoção ou relocalização de infraestruturas pode tornar o 
projeto inviável. 
 
Admite-se a eventual desagregação na análise de intrusão visual, tendo em conta as 
especificidades do projeto e o terreno em que se insere, uma vez que não existem pontos 
de observação que proporcionem uma visualização global do mesmo. Dado o relevo 
muito acidentado, verificam-se diversas bacias visuais privilegiadas para componentes 
específicas do projeto. Neste sentido, foi feita essa tal desagregação, porém, sempre 
com o foco numa análise de alternativas de projeto. 
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16.20. Apresentar os valores estimados de desmatação e de desflorestação, em hectares, de 

forma individualizada por componente, mas também agregadas para cada uma das opções 
em análise. 

Informação apresentada nos pontos 1.9.3 e 1.9.4 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1]. Como referido na alínea anterior, a informação é apresentada por 
alternativa de projeto. 
 
 
Impactes de Natureza Visual 
16.21. Realizar uma descrição das características visuais de todas as componentes previstas 

implementar no âmbito da concretização do Projeto em avaliação. Tais características 
podem ser apresentadas em quadro síntese e nele devem constar: áreas; alturas; extensão; 
volumetrias; opacidade/transparência e outras que possam ser consideradas pertinentes 
considerar. Importa referir, que não se revela suficiente a mera referência à área ocupada 
ou “capacidade” como é descrito na página 478 e 479 do Relatório Síntese do EIA.  

 Em relação à componente “Complexo de Anexos Mineiros (CAM)” devem também ser 
descritas as características visuais das diversas partes/edifícios e afins que a compõem. No 
caso da Lagoa de Água Bruta a sua descrição deve contemplar as cotas 
estimadas/previstas do plano de água e a cota de fundo da mesma. No caso da “Torre TT1”, 
a mesma deverá também ser descrita assim como as “Telas Transportadoras”, quanto à 
extensão estimada, altura acima do solo, largura da faixa para a sua montagem e 
manutenção. Considera-se, complementarmente, adequado a apresentação de imagens 
tipo que ilustrem cada uma das componentes do Projeto. 

Como referido na alínea 16.18, o projeto encontra-se ainda em fase de estudo prévio, 
pelo que ainda não se encontram definidas com detalhe de projeto de execução as 
plantas e alçados dos edifícios, e da maioria das infraestruturas. As mesmas serão 
posteriormente apresentadas em fase de projeto de execução. 
 
 
16.22. Apresentar as bacias visuais constantes dos Desenhos n.º 15, 16, 17, 18, 19 e 20 

reformuladas com base nas seguintes orientações: 

 i. A carta militar deve apresentar boa resolução de imagem; 

 ii. Verificação técnica das bacias visuais das seguintes componentes: “Fábrica”; “Oficina”; 
“Britagem”; “Depósito de Minério Bruto” e “Depósito Temporário de Estéril” dada a existência 
de áreas junto às mesmas, ou mesmo no próprio local de implantação, em que cada uma 
destas não é visível. 

 iii. As componentes “Fábrica”, “Oficina”, “Britagem”, “Depósito de Minério Bruto” e “Depósito 
Temporário de Estéril” para a qual as respetivas bacias visuais foram geradas devem ser, 
claramente, identificadas/realçadas, quer na carta, quer na legenda devendo ser mantida a 
relação ou a devida correspondência gráfica; 

 iv. Solicita-se esclarecimento sobre a bacia visual apresentada, nos Desenhos n.º 15 e n.º 
16, para a componente “Fábrica” se a mesma corresponde, efetivamente, à “Fábrica de 
Hidrometalúrgia” que se localiza na área do “Complexo de Anexos Mineiros”. As 
designações devem manter-se constantes/coerentes em toda a informação escrita e 
cartográfica que deve ser inequívoca. 

 v. Solicita-se esclarecimento sobre a bacia visual apresentada, no Desenho n.º 17, para a 
componente “Oficina” se a mesma corresponde, efetivamente, à que se situa junto à 
“Entrada para a mina”. 
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 vi. Solicita-se esclarecimento sobre a bacia visual apresentada, no Desenho n.º 18, para a 

componente “Britagem” se a mesma corresponde, efetivamente, à que se situa próximo da 
“Entrada para a mina”, com a designação de “2ª, 3ª Britagem e Stacker”, com área prevista 
de 5.000 m2. 

 vii. Solicita-se esclarecimento sobre a bacia visual apresentada, no Desenho n.º 19 e 20, 
para as componentes “Depósito de Minério Bruto” e “Depósito Temporário de Estéril” se as 
mesmas correspondem, efetivamente e respetivamente, às áreas designadas como de 
“Deposição de Pegmatito” e de “Stock Inicial de Estéril”. As designações devem manter-se 
constantes/coerentes em toda a informação escrita e cartográfica que deve ser inequívoca. 

 viii. Solicita-se a identificação clara, em termos gráficos, de todos os acessos que são o 
suporte à geração das respetivas bacias visuais apresentadas no EIA nos desenhos 
seguintes: Desenho n.º 26 - Acesso Alternativa A1; Desenho n.º 27 - Acesso Alternativa A2; 
Desenho n.º 28 - Acesso Alternativa B1 e Desenho n.º 29 - Acesso Alternativa B2. Ou seja, 
o acesso a partir do qual é gerada a bacia visual deverá ser diferenciado, graficamente, dos 
restantes de forma inequívoca. 

Os Desenhos 15 a 32 do do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 2], relativamente às 
bacias visuais dos elementos de projeto foram reformulados. 
 
 
16.23. Apresentar as bacias visuais, de forma individualizadas/separadas, das seguintes 

componentes do projeto: 

 i. Reservatórios 1 e 2, em separado. 

 ii. Linha elétrica LN60 Morgade – Lusorecursos. 

 iii. Telas transportadoras L1.0, L2.0, L3.0; L4.1, L4.2 e L4.3, em média, cerca de 10m acima 
da superfície do solo. 

 iv. Áreas do “Complexo de Anexos Mineiros” (Solução A e B); Reservatórios de Água Bruta 
(1 e 2); Duas áreas junto à entrada da mina; Depósito de Minério Bruto; Depósito 
Temporário de Estéril; Área de Exploração a Céu Aberto - Fase 1 e Fase 2; Depósito de 
Estéreis, Solução 1 e Solução 2. As respetivas bacias visuais das referidas componentes 
deverão ser geradas como “áreas”, com base numa malha de pontos ou, no limite, com 
base nos vértices dos polígonos que as definem como áreas. Deverão ser assim 
consideradas as respetivas áreas de implantação estimadas, mas considerando a situação 
de referência dos terrenos e à cota altimétrica atual, devendo ser acrescida uma cota que 
garanta a sua realização técnica correta em termos informáticos. 

Foram adicionadas as bacias visuais dos reservatórios, linhas elétricas e telas 
transportadoras.  
 
Importa contudo referir que em termos dos reservatórios e telas transportadoras foram 
consideradas bacias conjuntas, uma vez que a viabilidade de projeto apenas se verifica 
quando as mesmas estão em conjunto.  
 
No caso particular das telas transportadoras, a sua posição encontra-se fortemente 
condicionada pela posição da fábrica hidrometalúrgica e corta mineira, pelo que não se 
verificam outras alternativas à sua posição que não impliquem o aumento da sua 
extensão. Mais uma vez, foram consideradas bacias visuais globais, em função das 
soluções da fábrica hidrometalúrgica. 
 
No que se refere ao Complexo de Anexos Mineiros as bacias visuais foram reformuladas. 
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16.24. Decorrente da revisão integral da Carta de Qualidade Visual devem ser revistos os 

seguintes quadros apresentados no Relatório Síntese do EIA: “Quadro IV. 45 – 
Quantificação das Bacias Visuais para cada componente de projeto”, página 483 e “Quadro 
IV. 46 – Parâmetro de avaliação por elemento de projeto”, página 489 e 490. No caso do 
último quadro, não se solicita que sejam quantificadas as áreas das classes associadas ao 
parâmetro “Sensibilidade Visual da Paisagem”. 

Os referidos quadros (Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]) foram 
revistos em função das alterações à cartografia. 
 
 
16.25. Apresentar as bacias visuais que integram o EIA para as diferentes povoações que se 

situam dentro da Área de Estudo às quais deve ser acrescentadas as povoações de 
“Barracão” e “Criande”. Neste âmbito, as mesmas devem ser ponderadas quanto à sua 
forma de elaboração, dado não estarem devidamente realizadas, uma vez que não foi 
considerado uma malha de pontos. Uma povoação não pode ser, neste caso particular e no 
caso desta tipologia de projeto, representada apenas por um ponto sendo que a distribuição 
de casas se estende por área maior à considerada.  

 A distribuição de pontos de observação deve ser representativa da área urbana assim como 
de um peso que possa ser atribuído a cada povoação em função do seu número potencial 
de habitantes/observadores permanentes. A título de exemplos, a povoação de “Morgade” 
deve ser separada da de “Criande”. Se considerado pertinente deverão ser incluídas outras 
povoações no sentido de demonstrar a não existência, ou existência, de impactes visuais. A 
apresentação das bacias visuais deve ser realizadas sobrepostas à Carta Militar à Escala  
1: 25.000 de forma translúcida. 

As bacias visuais das povoações foram implantadas em desenhos, com a mesma base 
cartográfica que para as componentes de projeto. Foi acrescentada o lugar de Criande. 
As bacias visuais constam dos Desenhos 33 a 46 do Volume 2 – Relatório Síntese  
[Tomo 2]. 
 
 
16.26. Apresentar a “Carta de Impactes Cumulativos” que consta no Relatório Síntese do EIA, na 

página 639, como Figura IV.49, devendo ter a representação gráfica dos limites da Área de 
Estudo da Paisagem, assim como os referidos projetos deverão estar devidamente 
identificados na legenda da carta. 

A figura dos impactes cumulativos foi reformulada (ponto 3.1 do Capítulo IV do Volume 2 
– Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
 
16.27. Realizar a análise, no âmbito da identificação e caracterização, dos Impactes Residuais por 

componente ou área do Projeto. Deverão ser identificadas as componentes do Projeto e as 
situações não passíveis de aplicação de medidas de minimização e as, que após a sua 
aplicação, onde persistam ainda impactes ao nível estrutural e que possam ser percebidos 
visualmente e de forma negativa. 

Como referido no EIA todas as componentes de projeto, bem como toda a área da 
concessão mineira será alvo de recuperação ambiental e paisagística. A zona de 
concessão será alvo de uma intervenção florestal que possibilitará um melhor 
enquadramento da exploração mineira e dos anexos mineiros, sendo que os acessos 
(internos e externos) e fábrica hidrometalúrgica (e infraestruturas associadas) serão alvo 
de integração paisagística, a desenvolver em fase de Projeto de Execução, com a 
definição detalhadas das plantas e alçados das infraestruturas de projeto. 
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Importa no entanto salientar que, pese embora sejam minimizados os impactes, pela 
natureza da intervenção os mesmos irão persistir (porém com menor significado). 
Obviamente que o grau de atenuação de impactes irá fortemente depender da posição 
das infraestruturas e da acessibilidade visual das mesmas. É o caso da fábrica 
hidrometalúrgica, no caso da Solução B, pese embora a possibilidade de um melhor 
enquadramento, a sua posição numa zona de topo levará a que os impactes persistem. 
Em contrapartida, na Solução A, a sua posição a cotas mais baixas, e encaixada em 
zona de vale, permite uma maior eficácia na integração paisagística a realizar, 
nomeadamente de um maior grau de atenuação pelas cortinas arbóreas. 
 
 
16.28. Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo 

Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado 
pela Área de Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura 
como resultado da implementação do Projeto, assim como que repercussões o mesmo 
pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao 
nível do turismo, ou fixação da população. Nessa projeção, deverão ser 
interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor, e/ou 
previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber de que modo os 
mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de artificialização da Paisagem. 
Essa análise, deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou 
futuros, dos quais haja registo. 

Estes aspetos foram avaliados nos fatores ambientais ordenamento do território e 
socioeconomia (Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]). 
 
 
 
c) Medidas de Minimização 

16.29. Apresentar as “Orientações para a Gestão” de Cancela d’Abreu para o grupo e unidade 
atravessadas pelo Projeto. 

As orientações para a grande unidade de paisagem Serras do Larouco e Barroso são 
apresentadas na sua descrição (ponto 9.2.1 do Capítulo III do Volume 2 – Relatório 
Síntese [Tomo 1]). 
 
 
16.30. Esclarecer e propor alterações aos diversos traçados dos acessos que se preveem 

implementar, dado que na maioria da sua extensão não se verifica, a não sobreposição aos 
existentes. Acresce que os que estão previstos construir apresentam alterações de relevo 
significativas que devem ser resolvidas, dado estar prevista a realização de 4 Caminhos 
Internos (não pavimentados), numa extensão total – 8,4km e de 3 Vias de Acesso 
(pavimentadas), numa extensão total – 4,5km. 

A construção dos acessos encontra-se fortemente condicionada por normativos e 
especificidades técnicas e de segurança, pelo que apresentam características 
geométricas particulares e restritas. Os caminhos florestais atuais são estreitos e com 
percentagens de inclinação acentuada, pelo que nem sempre foi possível que os 
mesmos coincidissem com os novos acessos a criar. 
 
Por outro lado, há ainda que considerar limitações associadas à exploração, 
nomeadamente circuitos de circulação, uma vez que não é possível o permanente 
cruzamento entre veículos pesados em circulação de e para a corta mineira. 
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As soluções apresentadas são as possíveis, considerando a topografia local e a posição 
do minério a explorar. Poderão ser contudo considerados eventuais ajustes (ripagens e 
pequenas alterações) nos traçados finais a desenvolver em fase de Projeto de Execução. 
 
 
16.31. Esclarecer quanto à viabilidade da disposição das diversas componentes como as que 

constituem o “Complexo de Anexos Mineiros”, quer na Solução A quer na Solução B, numa 
sucessão de níveis altimétricos ao longo das encostas em detrimento da imposição ao 
relevo de uma área regular que determina alterações muito significativas ao nível da 
formação de taludes, mas também de maior artificialidade do conjunto. 

A viabilidade pode ser equacionada em fase de Projeto de Execução, tendo em conta os 
aspetos geométricos das diferentes infraestruturas da exploração. Foi adicionada uma 
medida nesse sentido no ponto 1.3.1.7 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
16.32. Esclarecer quanto à viabilidade da deposição dos materiais estéreis serem distribuídos 

pelas duas áreas – Solução 1 e Solução 2 - em apreciação a par de outras soluções que 
considerem o enchimento de pedreiras ou outros locais compatíveis com a deposição do 
tipo de materiais em causa, de modo a reduzir o mais possível a alteração da morfologia e o 
impacte visual negativo decorrente da sua presença durante, pelo menos, nos 13 anos 
previstos para a exploração. 

Relativamente a outras soluções, como o enchimento de pedreiras ou outros locais 
compatíveis foi inicialmente considerada e rapidamente abandona. Num primeiro ponto 
pela ausência de momento de pedreiras em proximidade que possam satisfazer a 
referida necessidade e incerteza sobre a existência de outros eventuais locais que 
possam surgir no médio prazo.  
 
Por outro lado, o volume de materiais é muito expressivo, o que representaria uma 
sobrecarga das redes viárias envolventes, com todas as implicações que um acréscimo 
de transporte pesado poderia acarretar. Por fim, há que considerar os custos associados 
a uma mobilização tão elevada de materiais (não comercializáveis) que tornariam a 
exploração inviável. 
 
No que se refere à repartição nas Soluções 1 e 2 de depósito, pese embora possível, 
esta solução seria menos favorável. Em primeiro lugar pelo facto que a área de utilização, 
e portanto de solos e ocupação de solos seria superior do que considerando as soluções 
independentes. Por outro lado, e pese embora a Solução 2 apresente uma perspetiva de 
maior encaixe, a perceção da presença de escombros será maior, verificando-se 
perspetivas dos dois quadrantes da metade sul da área de estudo. Optou-se assim em 
considerar uma medida que vise uma melhor modelação e faseamento do enchimento 
dos depósitos, com outra geometria que a apresentada pelos cálculos de projeto. 
 
 
16.33. Com base na elaboração das diferentes cartas, incluindo as bacias visuais, efetuar uma 

revisão das medidas de minimização e, eventualmente, uma adaptação ou apresentação de 
novas com base nos resultados obtidos. 

Medidas dos pontos 1.3.1.7 e 1.3.2.8 do Capítulo V do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1] foram complementadas. 
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17. ANÁLISE DE RISCO 

17.1. Efetuar a Análise dos riscos do ambiente sobre o projeto, nomeadamente a sua exposição e 
resiliência face a acidentes graves ou a catástrofes e as medidas de minimização que 
reduzam a magnitude e significância dos mesmos, em estreita articulação com a tipificação 
dos riscos constante no Plano de Emergência de Proteção Civil de Montalegre, 
designadamente: 

 i. Risco de deslizamento de terras, derrocadas e arrastamento de escombros, considerando 
as características do projeto e que a área do projeto abrange "Leitos de Cursos de Água", 
"Áreas com Risco de Erosão" e "Faixa de proteção de albufeira", não descuidando as 
situações de fenómenos de precipitação intensa; 

 ii. Risco de incêndio dos edifícios, assegurando o cumprimento do Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, na sua atual redação, e demais portarias técnicas complementares, em 
particular a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, no âmbito da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, designadamente: aplicando os critérios de segurança relativos às 
condições exteriores de segurança e acessibilidade a edifícios e recintos; garantindo 
disponibilidade de água para abastecimento e prontidão dos meios de socorro, dando 
preferência à colocação de marcos de água; garantindo uma área de parqueamento 
especial de reserva para as viaturas de socorro, para o que se sugere que seja consultado o 
Corpo de Bombeiros local. 

No ponto 3.6 do ACL (Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos) são analisados os riscos 
do ambiente sobre o projeto. 
 
O Projeto de Execução dos edifícios contemplará a legislação aplicável nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro e demais portarias técnicas complementares. 
 
 
17.2. Análise dos impactes e proposta de medidas de mitigação e monitorização para os 

diferentes riscos identificados. 

O ponto 2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] foi completado com a 
informação solicitada. 
 
 
17.3. Demonstrar a consulta ao ICNF nos termos do n.º 2 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. Uma vez que o projeto se insere em áreas 
da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível, sendo estas de utilidade pública, 
qualquer alteração de uso do solo ou do coberto vegetal está sujeita a parecer vinculativo 
da Autoridade Florestal Nacional. 

O ICNF foi uma das entidades consultadas conforme é possível constatar da análise do 
Anexo 1 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
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17.4. Efetuar a caracterização socioeconómica da região: avaliação da população exposta ao 

risco na envolvente do projeto, designadamente ao nível dos elementos vulneráveis 
(aglomerados populacionais, lares de idosos, estabelecimentos de ensino, creches, jardins 
de infância e edifícios/recintos com elevada concentração de pessoas). Deverá ser 
discriminado o número de habitantes dos aglomerados populacionais, devendo 
desejavelmente ser identificadas as faixas etárias mais suscetíveis (crianças, idosos) a uma 
eventual situação de acidente grave ou catástrofe. No EIA apresentam-se dados genéricos 
da freguesia e taxas de variação de grupos etários, continuando a faltar a indicação dos 
elementos vulneráveis antes referidos. 

No ponto 2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é apresentada a 
análise solicitada. 
 
 
17.5. Analisar os impactes nos elementos vulneráveis da população, identificados na situação de 

referência, na eventualidade de ocorrer um acidente grave ou catástrofe na área do projeto. 

No ponto 2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é apresentada a 
análise solicitada. 
 
 
17.6. Analisar os impactes de um eventual aumento significativo do transporte de mercadorias 

perigosas durante a fase de exploração, principalmente quando sejam atravessados 
aglomerados populacionais. 

No ponto 2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1] é apresentada a 
análise solicitada. 
 
 
17.7. Consultar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Montalegre, dependente da respetiva 

Câmara Municipal, para a identificação de condicionantes suscetíveis de serem afetadas 
pela implantação do projeto. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Montalegre foi uma das entidades consultadas 
conforme é possível constatar da análise do Anexo 1 do Volume 3 – Anexos Técnicos do 
EIA. 
 
 
17.8. Consultar a Autoridade Nacional de Aviação Civil, no âmbito das Limitações em Altura e 

Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea relativamente à área circundante do 
ponto de scooping 28C (albufeira do Alto Rabagão, localizado nas imediações do projeto), 
designadamente as referentes à aproximação e saída das aeronaves anfíbias de combate a 
incêndios rurais, atendendo à necessidade de assegurar a inexistência de obstáculos que 
dificultem as referidas operações. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil foi uma das entidades consultadas conforme é 
possível constatar da análise do Anexo 1 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
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18. PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES ENVOLVENDO SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

18.1. Incluir menção ao enquadramento como estabelecimento de nível superior do Decreto-Lei 
n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

A referência ao enquadramento no nível superior de perigosidade na acessão do 
Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto encontra-se na secção Identificação do 
estabelecimento do formulário de avaliação de compatibilidade de localização onde é 
assinalado que o estabelecimento se enquadra no nível superior de perigosidade. 
 
 
18.2. Considerando a presença de ácido fluorídrico (HF) no CAM e a sua classificação de perigo, 

rever as seguintes frases: 

 - «na Mina do Romano não existem substâncias tóxicas de acordo com o Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto» (pág. 621 do Relatório Síntese, Tomo 1, Volume 2); 

 - «na fase de exploração, verificou-se que não existirão substâncias tóxicas» (pág. 626 do 
Relatório Síntese, Tomo 1, Volume 2). 

Retificação realizada nos pontos 1.15.3 – Fase de Exploração e 1.15.6 – Síntese de 
Impactes do Capítulo IV – Identificação e Caracterização de Impactes do Volume 2 – 
Relatório Síntese [Tomo 1] do EIA. 
 
 
18.3. Discutir o risco de acidente associado ao transporte de matérias perigosas por estrada, 

nomeadamente para o GNL, ácido fluorídrico e explosivos, considerando a frequência de 
abastecimento dessas matérias. De acordo com o Estudo de avaliação de compatibilidade 
de localização, o abastecimento de GNL será diário e o de ácido fluorídrico será de 288 
abastecimentos por ano. 

A análise dos riscos associados ao transporte de mercadorias perigosas para a Mina do 
“Romano” é apresentada no ponto 2 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese 
[Tomo 1]. 
 
 
18.4. Incluir, no capítulo 9. (medidas de mitigação), as medidas de minimização decorrentes do 

estudo de avaliação de compatibilidade de localização efetuado.  

As medidas associadas aos riscos identificados no estudo de Avaliação de 
Compatibilidade de Localização são apresentadas no ponto 1.3.2.10 do Capítulo V do 
Volume 2 – Relatório Síntese [Tomo 1]. 
 
 
No que se refere ao Anexo 7 do Volume 3 do Relatório Síntese – Estudo de avaliação de 
compatibilidade de localização (ACL): 

18.5. Apresentar a planta geral do estabelecimento legendada, com a indicação da escala e 
orientação, com identificação dos equipamentos onde estão presentes «substâncias 
perigosas» na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto. A planta deve identificar os limites do «estabelecimento», na aceção da alínea c) do 
artigo 3.º do referido diploma. Sublinha-se ainda que o âmbito da avaliação de 
compatibilidade de localização é o estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto. 

No Anexo D do Estudo de Avaliação de Compatibilidade de Localização (ACL) do Volume 
3 – Anexos Técnicos são apresentadas duas plantas do estabelecimento, uma para a 
Solução A do CAM e outra para a Solução B do CAM onde estão identificados os 
equipamentos onde estão presentes substâncias perigosas. 
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18.6. Indicar se os resíduos a armazenar, incluindo rejeitados/lamas, de acordo com os dados 

disponíveis, constituirão «substâncias perigosas» na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de agosto, tendo em consideração a alínea c) do seu artigo 3.º. Assim, deve ser 
apresentada proposta fundamentada de classificação para os resíduos, de modo a que 
possa ser aferido em que categorias de perigo da parte 1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto, poderão esses resíduos ser incluídos. Neste âmbito, deve ser 
também abordado de que forma a utilização da substância tóxica ácido fluorídrico pode 
influenciar a classificação de perigosidade de resíduos associados a processos em que 
essa substância seja adicionada. 

A apresentação de uma proposta fundamentada de classificação dos resíduos a 
armazenar será efetuada aquando do Projeto de Execução. 
 
 
18.7. Rever o quadro 1 do estudo de avaliação de compatibilidade de localização, quanto às 

condições de armazenagem na UAG (pressão máxima de 170 bar e temperatura ambiente) 
e do gasóleo (pressão máxima de 18 bar e temperatura de -160ºC), considerando também o 
referido no quadro 2. 

Tratou-se de um lapso aquando do preenchimento do Quadro 1 do ACL que foi corrigido 
na versão agora incluída no Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
 
 
18.8. Esclarecer qual a capacidade de cada reservatório de GNL, uma vez que na pág. 39 do 

Estudo de ACL é referida uma capacidade de 240 m3, enquanto no Plano de Lavra (pág. 
499) é referida uma capacidade de 318 m3. Se necessário, rever as modelações efetuadas. 

Cada reservatório de GNL terá uma capacidade de 240 m3. Foi efetuada a retificação no 
Plano de Lavra. 
 
 
18.9. Apresentar o cálculo efetuado para a quantidade máxima de ácido fluorídrico (HF) de 

165,17 toneladas, considerando a menção no estudo a dois depósitos de HF de 30 m3 cada 
e a densidade desta substância indicada na respetiva ficha de dados de segurança (ácido 
fluorídrico 70/75%, versão 8.0, de 16/09/2020 da Brenntag Portugal), de 1,23 g/cm3 (a 
25ºC). 

Tratou-se de um lapso aquando do preenchimento do Quadro 1 do ACL que foi corrigido 
na versão agora incluída no Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
 
 
18.10. Incluir a descrição dos reservatórios de HF, incluindo material de construção, existência de 

meios de contenção de derrame, mecanismos de deteção de nível e de paragem de 
emergência, e esclarecimento se esses reservatórios se encontram no exterior ou no interior 
de um edifício. Indicar ainda que normas/orientações foram consultadas para o seu 
acondicionamento e utilização em segurança. 

O projeto de detalhe dos reservatórios de ácido fluorídrico será desenvolvido em fase 
de Projeto de Execução, no entanto estes serão do tipo tanque atmosférico de 
contenção total. Um tanque atmosférico de contenção total consiste num recipiente 
primário para o líquido e um recipiente secundário. O recipiente secundário (no caso 
um edifício) é projetado para conter tanto o líquido quanto o vapor em caso de falha do 
recipiente primário e para suportar todas as cargas possíveis, como explosão (carga 
de pressão estática de 0,3 bar e duração 300 ms), fragmentos penetrantes e frio. 
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18.11. Indicar, se foram estudadas substâncias alternativas ao ácido fluorídrico, dada a sua 

toxicidade, nas fases do processo em que está prevista a sua utilização, que permitam 
diminuir o risco dessas operações. Refira-se que da leitura do Plano de Lavra, em particular 
do capítulo IV, esta questão não parece ter sido abordada. 

Numa fase inicial do desenvolvimento do processo de tratamento do minério rico em lítio, 
aquando da realização dos ensaios à escala piloto, foram efetuados ensaios utilizando 
produtos alternativos ao fluoreto de hidrogénio. No entanto, os resultados obtidos nos 
ensaios demonstraram uma menor eficiência ou inadequação ao tratamento do minério 
tendo deste modo sido selecionado o fluoreto de hidrogénio por apresentar resultados 
mais favoráveis. 
 
 
18.12. Indicar a quantidade máxima de THT a armazenar e condições de armazenagem. Avaliar a 

necessidade da sua inclusão nos inventários de substâncias perigosas apresentados, tendo 
em conta a sua classificação de perigo. 

Esclarecimento no ponto 2.1 - Substâncias perigosas presentes no estabelecimento do 
ACL incluído no Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA.  
 
 
18.13. Indicar o local previsto para a receção e acondicionamento dos explosivos que se prevê 

serem entregues diariamente pelo fornecedor. 

No ponto 3.2.3.1 do Capítulo III do Plano de Lavra é indicado que os explosivos serão 
rececionados e acondicionados em segurança na proximidade da(s) frente(s) de obra 
onde serão utilizados. No final do dia serão recolhidos os explosivos que não foram 
utilizados. 
 
 
18.14. Completar o ponto 3.2.7 do Estudo de ACL com a discussão dos efeitos das vibrações 

associadas à utilização de explosivos nos equipamentos de armazenagem, transporte 
(tubagens) e processo envolvendo «substâncias perigosas». 

No ponto 3.2.7 do ACL é apresentada uma análise dos efeitos das vibrações da utilização 
de explosivos nos equipamentos de armazenagem de substâncias perigosas. 
 
 
18.15. Completar a enumeração dos pontos perigosos com a indicação, pelo menos, da UAG e 

dos reservatórios de HF. 

Alteração realizado no ponto 3.3. - Pontos Perigosos e Pontos Nevrálgicos do documento 
ACL apresentado no Volume 3 – Anexos Técnicos. 
 
 
18.16. Adaptar a figura 13 do Estudo de ACL (mapa do risco de incêndio florestal) de forma a ser 

percetível a localização do estabelecimento). 

A retificação foi realizada no documento do ACL apresentado no Volume 3 – Anexos 
Técnicos. 
 
 
18.17. Justificar a enumeração dos fenómenos perigosos assumidos no ponto 3.7 do Estudo de 

ACL para os eventos críticos envolvendo HF; 

A retificação foi efetuada no ponto 3.7 do ACL, onde foram removidas as referências a 
incêndio e explosão envolvendo o ácido fluorídrico. 
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18.18. Incluir, no ponto 3.7 do Estudo de ACL, os eventos críticos de rotura total e parcial de 

tubagem de HF e desenvolver cenários de acidente. 

No ponto 3.7 do ACL foram incluídos os cenários de rotura total, rotura de 100 mm e 
rotura de 10 mm na cisterna de ácido fluorídrico. Na fase atual do projeto não estão 
disponíveis dados ao nível do diâmetro, comprimento e caudais da bombagem que 
permitam a simulação de cenários de rotura de tubagem. 
 
No entanto, é de salientar que é expectável que os cenários simulados originem áreas de 
potenciais consequências superiores aos de uma rotura numa tubagem pelo que se 
dispõe de cenários mais conservativos. 
 
 
18.19. Rever e justificar, no que diz respeito ao Quadro 8 do Estudo de ACL:  

 A frequência inicial dos seguintes eventos críticos, considerando a referência bibliográfica 
indicada e o tipo de armazenagem (atmosférica ou sob pressão): 

 - Rotura 100 mm de reservatório de ácido fluorídrico; 

 - Rotura de 100mm de cisterna de ácido fluorídrico; 

 - Rotura de 10mm de cisterna de ácido fluorídrico; 

 - Rotura de 10mm de mangueira de abastecimento de gasóleo; 

 - Rotura 100 mm de cisterna de gasóleo; 

 - Rotura catastrófica de tambor de Flotigam (K2C). 

 Neste âmbito, esclarecer se foi assumida, para efeitos de estimativa de frequência de 
ocorrência de cenários, a armazenagem de ácido fluorídrico em reservatórios sob pressão 
ou a pressão atmosférica. 

 O cálculo do «valor usado por ano» para os seguintes eventos críticos, tendo em conta os 
pressupostos indicados na tabela: 

 - Rotura total e parcial de mangueira de descarga de GNL; 

 - Colapso e roturas parciais de cisterna de GNL; 

 - Rotura 10 mm de reservatório de GNL; 

 - Rotura total e roturas parciais de cisterna de gasóleo; 

 - Rotura total e parcial de mangueira de abastecimento de gasóleo. 

Alterações efetuadas no ponto 3.7 do ACL, apresentado no Volume 3 – Anexos Técnicos, 
relativamente aos seguintes cenários de acidente: 
 
 Rotura 100 mm de reservatório de ácido fluorídrico 

Foi assumido, tendo em conta as características do fluido, que o reservatório é 
atmosférico de contenção total. Nestas situações, o ARAMIS recomenda uma 
probabilidade para rotura de 100 mm de 1,00E-07. 

Tendo em conta a probabilidade de ocorrência do evento iniciador e que, no 
desenvolvimento das árvores de acontecimento, não são introduzidos efeitos que 
agravem as probabilidades dos eventos perigosos, não foi desenvolvida árvore de 
acontecimentos uma vez que os efeitos perigosos teriam, todos, probabilidades 
inferiores a 1,00E-06. 
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 Rotura de 100mm de cisterna de ácido fluorídrico 

Foi assumido, tendo em conta as características do fluido, que a cisterna será um 
reservatório pressurizado com uma almofada inerte sobre a fase líquida. Nestas 
situações, o ARAMIS recomenda uma probabilidade para rotura de 100 mm de 
5,00E-07. 

Tendo em conta a probabilidade de ocorrência do evento iniciador e que, no 
desenvolvimento das árvores de acontecimento, não são introduzidos efeitos que 
agravem as probabilidades dos eventos perigosos, não foi desenvolvida árvore de 
acontecimentos uma vez que os efeitos perigosos teriam, todos, probabilidades 
inferiores a 1,00E-06. 

 

 Rotura de 10mm de cisterna de ácido fluorídrico 

Uma vez que, quer o Purple Book, quer o BEVI, não apresentam valores de 
probabilidade/ frequência para roturas de 10 mm foi utilizado o valor constante no 
ARAMIS para rotura de 10 mm ou seja 5,00E-07. 

Tendo em conta a probabilidade de ocorrência do evento iniciador e que, no 
desenvolvimento das árvores de acontecimento, não são introduzidos efeitos que 
agravem as probabilidades dos eventos perigosos, não foi desenvolvida árvore de 
acontecimentos uma vez que os efeitos perigosos teriam, todos, probabilidades 
inferiores a 1,00E-06. 

 

 Rotura de 10mm de mangueira de abastecimento de gasóleo 

Corrigido o valor de frequência de rotura de 10% do diâmetro de mangueira de 
abastecimento de gasóleo tendo em conta o número de abastecimentos anuais e a 
sua duração. 

 

 Rotura de 100 mm de cisterna de gasóleo 

Corrigido o valor com base na informação constante no ARAMIS, tabela 13, nota 9. 

 

 Rotura catastrófica de tambor de Flotigam (K2C) 

Corrigido o valor tendo em conta a referência utilizada. 

Relativamente ao cálculo do “valor usado por ano” os valores constantes na literatura 
de referência referem-se a probabilidades de falha por ano ou por hora. Neste 
sentido, quando os valores de base se referem a uma utilização por ano (caso das 
cisternas e mangueiras de descarga) os valores de base foram convertidos para 
valores por ano, tendo em conta a previsão de abastecimentos existente e a sua 
duração, face aos consumos previstos e as características dos veículos de 
abastecimento típicos. 
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18.20. Justificar as frequências dos eventos críticos que constam das árvores de acontecimentos, 

face aos indicados no Quadro 8 do Estudo de ACL, para os seguintes eventos: rotura total e 
parcial, colapso e rotura parcial de cisterna de GNL. 

De acordo com a referência BEVI, módulo C tabela 13, cenário 1, a probabilidade de 
falha catastrófica de cisterna rodoviária com reservatório pressurizado (caso das 
cisternas de GNL) é de 5,00E-07/ano. Uma vez que se prevê um abastecimento diários 
(220 abastecimentos por ano), que cada abastecimento terá uma duração média de 2 
horas e que o ano tem, em média 8760 horas, resulta uma probabilidade final 2,51E-08, 
valor que foi corrigido no Quadro 8 do ACL. 
 
 
18.21. Esclarecer se estão previstos sistemas automáticos que contribuam para a redução da 

frequência de ocorrência ou das consequências dos cenários envolvendo a rotura total ou 
parcial de mangueira ou tubagem de HF. De acordo com o indicado na pág. 68 do Estudo 
de ACL, «no que se refere a cenário envolvendo ácido fluorídrico, não foram desenvolvidas 
árvores de acontecimentos uma vez que apenas se põe o cenário de dispersão uma vez 
que o produto é tóxico, mas não inflamável», afirmação essa que parece indicar que não 
estão previstos esses sistemas automáticos. 

A definição dos sistemas de seguranças, nomeadamente os automáticos, a considerar 
nas operações de descarga de ácido fluorídrico, não se encontram ainda definidos e 
apenas o serão ao nível do Projeto de Execução. Neste sentido, foi seguida uma 
abordagem conservadora, não considerando, de momento, qualquer sistema automático 
nesta operação pelo que os resultados obtidos correspondem a áreas máximas de 
potencial afetação. 
 
 
18.22. Rever a seleção de cenários com frequência igual ou superior a 10-6/ano, considerando as 

revisões efetuadas à estimativa das frequências de ocorrência dos cenários. 

Os cenários de acidente considerados encontram-se listados no ponto 3.9 do Estudo de 
Avaliação de Compatibilidade de Localização apresentado no Volume 3 – Anexos 
Técnicos e tiveram em consideração as alterações identificadas nos pontos anteriores. 
 
 
18.23. Esclarecer de que forma será assegurado que todas as cisternas de GNL a efetuar 

operações de descarga possuem válvulas de fundo automáticas. Verifica-se que na árvore 
de acontecimentos da rotura total e parcial de tubagem de receção de GNL foi assumida a 
taxa de falha/atuação de válvula de fundo. 

O equipamento das cisternas de transporte de gás natural com válvulas de fundo de 
fecho automático é uma prática comum à generalidade dos operadores. De qualquer 
forma, aquando da celebração dos contratos de fornecimento de gás natural com os 
fornecedores a LUSORECURSOS incluirá esta indicação nos requisitos contratuais. 
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18.24. Esclarecer se a válvula de fundo das cisternas de GNL fecha automaticamente para roturas 

parciais (10% do diâmetro), como assumido na árvore de acontecimentos da rotura parcial 
de tubagem de receção de GNL. 

As válvulas de fundo das cisternas automáticas funcionam sempre que o caudal que 
passa por elas ultrapassa um valor previamente definido (normalmente entre 5 a 10% do 
caudal nominal), independentemente do destino desse caudal. Assim, para as válvulas, é 
indiferente se o produto vai para onde devia ir (reservatório de armazenagem, por 
exemplo) ou não (alimentar um derrame, por exemplo). Neste sentido, considerou-se que 
as válvulas irão funcionar em caso de rotura da mangueira (por aumentar o caudal por 
queda de pressão) quer a rotura seja total, quer seja de 10% da tubagem/mangueira. 
 
 
18.25. Incluir na avaliação de consequências os cenários envolvendo a libertação de ácido 

fluorídrico, que apresentam frequência de ocorrência igual ou superior a 10-6/ano, tais 
como: rotura total e parcial de reservatório de ácido fluorídrico, rotura total e parcial de 
mangueira de abastecimento de ácido fluorídrico e rotura de 10 mm de cisterna de ácido 
fluorídrico. Incluir ainda outros cenários com frequência relevante que venham a ser 
postulados como eventos críticos de rotura total e parcial de tubagem de HF, já referidos 
neste pedido. 

No que diz respeito a cenários envolvendo a armazenagem de ácido fluorídrico foram 
considerados os três eventos (rotura total, rotura de 100 mm e rotura de 10 mm). Quanto 
à cisterna de abastecimento de ácido fluorídrico, apenas a rotura de 10 mm apresenta 
uma probabilidade de ocorrência superior a 1,00E-06. Estes quatro cenários foram 
incluídos no estudo de Avaliação de Compatibilidade de Localização apresentado no 
Volume 3 – Anexos Técnicos. 
 
 
18.26. Justificar, no que se refere às modelações dos cenários envolvendo GNL, os 

cálculos/resultados do Caudal de libertação e da Maximum flammable mass/ total mass in 
explosive range/ confined mass in explosive range. Refira-se que os resultados obtidos para 
os alcances dos efeitos dos cenários de acidente envolvendo GNL estudados revelam 
diferenças em relação aos resultados obtidos utilizando outros software de modelação pelo 
que importa discutir e fundamentar esses resultados. 

Quanto ao caudal de libertação para roturas de 100% do diâmetro da mangueira/tubagem 
foi utilizado o caudal nominal da bomba de transferência. 
 
Para roturas de 10% do diâmetro da mangueira/tubagem foi determinado o caudal de 
libertação através de um orifício (com 10% do diâmetro da mangueira/tubagem) numa 
tubagem ligada a um reservatório. Para tornar o efeito da variação da pressão ao longo 
do tempo, que não existe por a transferência ser feita com recurso a bomba, portanto a 
caudal fixo, foi considerado um reservatório virtual com grande capacidade do tipo 
cilindro horizontal com um comprimento grande (20 m) e pressurizado à pressão de 
funcionamento da bomba. Esta opção permite manter a pressão praticamente constante 
(por, devido à dimensão e formato do tanque virtual, o nível variar muito pouco). 
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No que diz respeito à determinação da massa inflamável, esta é obtida diretamente pelo 
modelo de dispersão a partir dos resultados da evaporação e condições meteorológicas 
(velocidade do vento, temperatura e estabilidade atmosférica). Ora, as condições de 
evaporação são, elas próprias calculadas diretamente pelo modelo de evaporação, com 
base nos resultados e condições do derrame, utilizando, neste caso a velocidade do 
vento e a temperatura ambiente, o tipo de solo (considerado impermeável, ou seja, a pior 
situação) e a área máxima do derrame.  
 
No caso da descarga de GNL foi definida pelo operador uma área de 100 m2, valor 
ligeiramente acima do que é comum (normalmente da ordem do 80 m2). De notar que, 
apesar de se ter definido esta área o modelo calcula a área efetiva do derrame, 
assumindo que a área definida pelo operador é a área máxima disponível. No caso da 
rotura de mangueira de GNL o modelo determinou uma área bem menor (64,8 m2). 
 
No que se refere aos modelos referentes ao tratamento da determinação da massa 
explosiva foi utilizado um modelo que foi buscar, de forma automática, os resultados e 
condições da evaporação para determinar a máxima massa explosiva disponível e o 
tempo a que a mesma se efetuará. 
 
Para a definição do nível de confinamento e curva da explosão a utilizar foram seguidas 
as recomendações do TNO no que se refere a: 
 

 Fração da massa inflamável envolvida na explosão: 0,08. Valor recomendado 
para situações de descarga livres, sem atravancamentos ou outro tipo de 
constrangimentos. É o caso do cais de descarga de GNL que é ao ar libre e 
onde não existe outro equipamento para além da cisterna e das mangueiras de 
descarga; 

 Curva tipo: 4. O número da curva depende da turbulência no local e da 
potência das potenciais fontes de ignição. O modelo sugeria para esta situação 
a curva 2 (muito mais fraca) mas optou-se por utilizar a curva de valor mais 
elevado considerada credível para a condição existente. 

 
 
18.27. Justificar a utilização, no cenário D (pág. 178 do Estudo de ACL) do parâmetro «vessel 

volume» de 318 m3, quando na pág. 39 do Estudo de ACL é indicada uma capacidade de 
cada reservatório de GNL de 240 m3. 

Há, efetivamente uma incongruência que vem do facto da Memória Descritiva 
disponibilizada pelo projetista referir os dois valores, o que levou a que uma vez foi 
consultada a memória descritiva e foi usado um valor e, noutra ocasião, foi usado outro. 
Para além da discrepância que deve ser, obviamente, evitada, tal em nada altera os 
resultados dado que nas modelações foi utilizado o valor correspondente ao pior cenário. 
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18.28. Completar e aprofundar a descrição das medidas de prevenção e mitigação previstas e a 

sua forma de atuação, as quais devem aplicar-se, no mínimo, aos reservatórios de 
«substâncias perigosas», respetivas tubagens, linhas, operações de descarga de camião-
cisterna e outras consideradas relevantes. Devem ser discutidas/equacionadas, no mínimo, 
as seguintes medidas: 

 - Mecanismos de prevenção de sobreenchimento de tanques; 

 - Válvulas de atuação automática; 

 - Seccionamentos nas tubagens: 

 - Detetores de fluoreto de hidrogénio e sua localização e sensibilidade; 

 - Rebaixamento de piso nos edifícios, que confiram a contenção interna de derrames 
significativos de substâncias perigosas ou de águas de combate a incêndio contaminadas; 

 - Caleiras na zona de descarga de veículo-cisterna, para conter o espalhamento decorrente 
de um possível derrame de substância perigosa; 

 - Sistemas de desenfumagem dos edifícios onde estão presentes «substâncias perigosas»; 

 - Meios de atuação em caso de derrame significativo de ácido fluorídrico, de forma a 
diminuir a dispersão de vapores (como a utilização de solução de neutralização). 

 Deve ser analisado e considerado o contributo dessas medidas na estimativa das 
frequências de ocorrências dos cenários de acidente e nas modelações desses cenários. 

Os elementos acima serão definidos e desenvolvidos aquando da elaboração do Projeto 
de Execução pelo que aquando do desenvolvimento do ACL foram consideradas as 
condições mais desfavoráveis. Naturalmente, que aquando da elaboração do Relatório 
de Segurança do estabelecimento, que se enquadrará no nível superior de perigosidade, 
as medidas de proteção e segurança implementadas serão considerados nos cenários de 
acidente a desenvolver. 
 
 
18.29. Equacionar a implantação de reservatórios de ácido fluorídrico com parede dupla, de forma 

a diminuir o risco dos cenários de libertação dessa substância a partir desse equipamento e 
estudar a sua implicação nas frequências de ocorrência dos cenários de acidente e nos 
respetivos alcances de dispersão de nuvem tóxica. 

Favor ver esclarecimento apresentado no ponto anterior. 
 
 
18.30. Equacionar a realização de descarga de ácido fluorídrico no interior de edifício, de forma a 

minimizar a dispersão de uma nuvem tóxica de ácido fluorídrico decorrente de uma eventual 
rotura/fuga da cisterna ou mangueira. 

Este assunto será avaliado com o projetista aquando da elaboração do Projeto de 
Execução. 
 
 
18.31. Completar a informação relativa às características construtivas previstas para a(s) bacia(s) 

de retenção dos reservatórios de ácido fluorídrico, incluindo área útil, volume útil, tipo de 
impermeabilização e existência de linha de fundo da bacia (e respetivas válvulas), assim 
como o respetivo encaminhamento. Essas bacias devem ser representadas em planta. 

A informação solicitada será desenvolvida aquando da elaboração do Projeto de 
Execução, o qual terá em consideração o cumprimento de todas as medidas de 
prevenção e proteção aplicáveis. 
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18.32. Descrever o processo de descarga de ácido fluorídrico, incluindo a descrição da zona de 

carga do veículo-cisterna, a referência à impermeabilização e ao rebaixamento do piso 
dessa zona, assim como a existência de procedimentos operacionais e de emergência 
relativos a essa operação. 

A forma do processo de descarga de ácido fluorídrico não está ainda definida, 
nomeadamente qual a força motriz (bomba ou pressurização da cisterna e fluido a 
utilizar) e o encaminhamento dos vapores do reservatório a ser abastecido (retorno à 
cisterna ou encaminhamento para sistema de lavagem e neutralização de gases). Neste 
sentido, só com a elaboração do Projeto de Execução será possível dispor da informação 
solicitada. 
 
 
18.33. Apresentar, no que diz respeito às linhas de ácido fluorídrico, o seguinte: 

 - Descrição do circuito de tubagens de ácido fluorídrico e respetivos equipamentos onde 
essa substância será utilizada; 

 - Planta da rede de tubagens de ácido fluorídrico de alimentação aos diferentes 
equipamentos (incluindo tubagens de receção proveniente de camião-cisterna), com 
indicação dos diâmetros, pressões de funcionamento e de troço aéreo/enterrado. 

A informação solicitada será desenvolvida aquando da elaboração do Projeto de 
Execução, o qual terá em consideração o cumprimento de todas as medidas de 
prevenção e proteção aplicáveis. 
 
 
18.34. Completar o ponto 4. do Estudo de ACL, no que se refere à avaliação das consequências 

dos cenários de acidente que envolvam substâncias perigosas para os organismos 
aquáticos, com o seguinte: 

 - Discutir de que forma será assegurado que, na eventual ocorrência de um incêndio no 
Armazém de substâncias químicas/ Armazém de químicos, onde será armazenado o 
Flotigam K2C, em que sejam geradas águas contaminadas provenientes da utilização em 
grandes quantidades de água/espuma no combate ao incêndio, esteja disponível 
capacidade de contenção suficiente para conter essas águas, evitando a contaminação de 
recetores ambientalmente sensíveis. Indicar a capacidade prevista de contenção interna 
desse edifício (incluindo se irá dispor de rebaixamento de piso, piso impermeabilizado, 
murete interno, etc.), outras medidas de contenção (como uma bacia exterior para 
encaminhamento de derrames) e o potencial volume de águas de incêndio geradas 
(considerando o caudal de água das mangueiras, o tempo de combate ao incêndio, etc.); 

 - Indicar a capacidade de recolha de derrames na zona de descarga de gasóleo. 

O dimensionamento e funcionalidades dos sistemas de recolha de derrames e 
capacidade de contenção destes bem como das águas e espumas utilizadas no combate 
a um eventual incêndio será efetuado aquando da elaboração do respetivo Projeto de 
Execução, o qual por sua vez será objeto de análise no Relatório de Segurança do 
estabelecimento.  
 
No momento atual, a LUSORECURSOS poderá desde já garantir que este (e outros) 
aspetos serão contemplados nos requisitos a apresentar aos projetistas que venham a 
ser envolvidos. 
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18.35. Rever e apresentar as conclusões relativas à compatibilidade de localização do 

estabelecimento, considerando o presente pedido de elementos. 

As conclusões possíveis de apresentar, com base no estádio de desenvolvimento atual 
do projeto, encontram-se vertidas no ponto 7 do estudo de Avaliação de Compatibilidade 
de Localização apresentado no Volume 3 – Anexos Técnicos, onde se conclui que o 
estabelecimento da Mina do Romano tem um reduzido impacte no nível de risco de 
acidentes graves. 
 
 
18.36. Incluir o formulário de proposta fundamentada de zonas de perigosidade, em formato Excel, 

assim como os ficheiros com a delimitação geográfica do estabelecimento e dos 
equipamentos associados aos cenários de acidente (formulário e respetivo guia de 
orientação disponíveis no sítio de internet da APA). 

Na fase atual de desenvolvimento do projeto, que se encontra em estudo prévio e face 
aos objetivos da atual fase de avaliação de impacte ambiental em que se pretende 
selecionar a alternativa ambientalmente mais favorável, não se apresenta exequível a 
apresentação do formulário de proposta fundamentada de zonas de perigosidade tendo 
em conta: 
 

 A indefinição ainda existente de muitas das soluções a implementar, as quais 
serão objeto de consideração e solução aquando da elaboração dos Projetos 
de Execução e que poderão e, seguramente, virão a alterar os valores de 
alcance dos efeitos a considerar bem como as probabilidades dos eventos que 
os poderão originar; 
 

 Se tratar de um “novo estabelecimento” cuja construção não se pode iniciar 
sem a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental onde, neste caso, se inclui a 
Avaliação de Compatibilidade de Localização pelo que existem aspetos que só 
serão desenvolvidos aquando da elaboração do Projeto de Execução e que 
poderão acarretar alteração aos mesmos pelo que não justifica que sejam 
efetuadas numa fase tão precoce. 

 
 
18.37. Conforme os resultados obtidos na avaliação de consequências, incluir, se aplicável, uma 

avaliação dos efeitos transfronteiriços de um potencial acidente industrial. 

Tendo em conta os resultados obtidos nas modelações dos cenários de acidente grave 
envolvendo substâncias perigosas, processos e respetivas condições, com origem nos 
sistemas e equipamentos previstos para o estabelecimento não se considera credível que 
ocorram efeitos transfronteiriços na sequência de um acidente que possa ocorrer no 
estabelecimento.  
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19. PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DE POLUIÇÃO (PCIP) 

19.1. Atendendo a que a instalação se encontra abrangida pelo licenciamento ambiental cabe aos 
operadores garantir a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis, pelo que se 
solicita uma avaliação face aos documentos de referência aplicáveis. 

19.2. Sobre este aspeto recomenda-se a consulta ao site da APA 
(https://www.apambiente.pt//Avaliação e Gestão Ambiental > Prevenção e Controlo 
Integrados de Poluição (PCIP) > Melhores Técnicas Disponíveis)  

19.3. A sistematização a apresentar deverá ser dos BREF setoriais aplicáveis e transversais. 
Atendendo à atividade em questão, solicita-se avaliação do BREF NMP (Best Available 
Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries), 2017, Best 
Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from 
Extractive Industries – BREF MWEI (2018), revisão do Reference Document for 
Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (BREF MTWR), bem como, a 
aplicação de MTD transversais. 

19.4. Para o efeito deve ser preenchido o documento disponibilizado em 
https://www.apambiente.pt//Avaliação e Gestão Ambiental>Prevenção e Controlo Integrados 
de Poluição (PCIP)>Melhores Técnicas Disponíveis>Para saber Mais - Sistematização MTD 
(Excel) 

19.5. Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deve o 
requerente apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as 
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas 
ambientalmente equivalentes. 

A informação referente a este ponto, nomeadamente os documentos disponibilizados no 
site da APA, irão nos anexos gerais do projeto, na pasta 
Documentos_Prevencao_Controlo_Integrados de Poluicao(PCIP). 
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C. RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deve ser reformulado de modo a ter em consideração e refletir, sempre 
que pertinente, os elementos adicionais acima solicitados e os seguintes aspetos: 

O Resumo Não Técnico (RNT) deve ser reformulado de forma a: 

- Incluir referências ao regime jurídico de AIA em vigor (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 como 
ao enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (estabelecimento de nível 
superior). 

- Pormenorizar a informação constante do ponto 6. “As Medidas de Minimização” que se encontra 
demasiado superficial. 

- Cartografia: 

 ▪ Incluir uma imagem de orto atualizada do local de exploração a céu aberto – Fase 1 e 
Fase 2 e que permita visualizar as alterações já introduzidas pela prospeção realizada. 

 ▪ Identificar o reservatório de água bruta na Planta Geral das Alternativas A1 e A2 e das 
Alternativas B1 e B2. 

O novo RNT deve ainda apresentar data atualizada. 

 
O Resumo Não Técnico que constitui o Volume 1 do EIA foi reformulado de modo a 
traduzir as alterações solicitadas. 
 
 
 


