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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 
 

ESTUDO PRÉVIO 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
 

ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 
 
 
 
 
A. INTRODUÇÃO  

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Estudo 
de Impacte Ambiental da “Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio 
e Minerais Associados – Mina do Romano” (Processo de AIA n.º 3442) e na sequência 
da Revisão do Estudo de Impacte Ambiental decorrente do pedido de Elementos 
Adicionais, entregue em novembro de 2021, a Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de 
Avaliação (CA) nomeada para o efeito, que o Estudo de Impacte Ambiental e os 
Elementos Adicionais continham elementos suficientes para ser declarada a 
conformidade do EIA, a qual ocorreu a 03 de dezembro de 2021. 
 
Sem prejuízo da declaração de conformidade, a CA considera contudo que existem ainda 
algumas questões por esclarecer, tendo solicitado a apresentação de Elementos 
Complementares através do seu Ofício com a referência S073057-202112-DAIA.DAP, de 
07 de dezembro de 2021, que se apresenta no Anexo A. 
 
Os esclarecimentos que se prestam nos pontos seguintes são apresentados, seguindo a 
ordem indicada nesse mesmo ofício.  
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B. RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

1. ASPETOS GERAIS 

1.1. A instalação de painéis fotovoltaicos necessita de uma classificação de atividade económica 
(CAE) própria, ou seja, do código ‘CAE 35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, 
geotérmica, solar e de origem, n.e.’, independentemente da produção daí resultante ser para 
autoconsumo ou injeção na rede. Este aspeto deve por isso ser colmatado.  

 
Na sequência do solicitado o CAE 35113 foi adicionado como CAE secundário da 
atividade desenvolvida pela LusoRecursos conforme consta da Declaração apresentada 
no Anexo B. 
 
 
 
 
2. PLANO DE LAVRA/ DESCRIÇÃO DO PROJETO  

2.1. Identificar todos os recursos existentes na concessão em termos de recursos e reservas.  

 
No Quadro 22 do Plano de Lavra e no Quadro 13 do Anexo 2.1 do Volume 3 – Anexos 
Técnicos do EIA são apresentadas as estimativas de todos os recursos existentes na 
concessão assim como as reservas estimadas. 
 
 

2.2. Rever a denominação dos recursos minerais que estão classificados como subprodutos uma 
vez que devem constar como recursos minerais secundários nomeadamente o quartzo e o 
feldspato.  

 
No Plano de Lavra e no Estudo de Impacte Ambiental, o quartzo e feldspato passaram a 
ser denominados recursos minerais secundários. 
 
 

2.3. Apresentar uma versão mais detalhada dos fluxogramas da lavaria e do processo de 
purificação do hidróxido de lítio.  

 
Na sequência do pedido de esclarecimentos relativo a este ponto, a APA no seu e-mail 
de 22 de Dezembro informou que após nova análise aos fluxogramas da lavaria e do 
processo de purificação do hidróxido de lítio, considerou que os mesmo contêm 
informação suficiente para fase de Estudo Prévio pelo que considerava sem efeito o 
ponto 2.3 do Pedido de Elementos Complementares. 
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2.4. Complementar a caracterização dos resíduos da indústria extrativa de acordo com o definido 
no decreto-lei 10/2010, de 4 de fevereiro na sua redação atual que permita enquadrar a tipologia 
de resíduos de forma inequívoca.  

 
No ponto 3.3 do Plano de Gestão de Resíduos apresentado no Anexo 2.10.1 do Volume 
3 – Anexos Técnicos do EIA são apresentados os dados disponíveis relativos à 
caracterização dos resíduos produzidos durante a atividade extrativa. Tal como referido 
na resposta ao ponto 6.7 (3º parágrafo) os ensaios de lixiviação estão a decorrer sendo 
disponibilizados logo que concluídos. 
 
 

2.5. Esclarecer o funcionamento da central de backfill, que já tinha sido solicitado: “Descrever o 
funcionamento da unidade de backfill e clarificar como se processa a obtenção da pasta a utilizar 
no enchimento das galerias nomeadamente como se compagina a descrição do processo referida 
no Plano de Lavra (“[o] volume correto de cimento é medido através de parafusos sem fim e 
depositado no misturador, onde rejeitados, aglutinante e água são combinados para formar uma 
pasta com a consistência correta”, com a descrição constante no Estudo de Impacte Ambiental - 
Volume 2 - Relatório Síntese - Tomo 1 (“o material estéril é colocado num dumper e por cima é 
colocada uma pasta formada por aglutinante e a água misturados em proporções predefinidas. A 
pasta formada é depois bombada …”.  

A ser correto o processo indicado no EIA para a unidade de “pasta fill” ou para a unidade 
“Cemented Rockfill “(CRF), clarificar como é efetuada a mistura do escombro com a mistura 
aglutinante e água em cima do dumper”.  

 
O ponto 3.2 do Capítulo II do Volume II – Relatório Síntese (Tomo 1) do EIA foi alterado 
de modo a esclarecer os aspetos acima referidos. 
 
 

2.6. Esclarecer a capacidade de armazenamento do ácido fluorídrico - é referida uma capacidade 
de armazenamento de 150 m3, o que não é concordante com o facto desta ocorrer em dois silos 
de 30 m3 cada de capacidade.  

 
Na instalação existirá uma capacidade de armazenagem de ácido fluorídrico de 73,8 t 
correspondente a 2 silos de 30 m3. O Quadro II.9 do Capítulo II do Volume II – Relatório 
Síntese (Tomo 1) do EIA foi retificado. 
 
 

2.7. Indicar as capacidades das bacias de retenção dos produtos químicos utilizados.  

 
Todos os reservatórios disporão de bacias de retenção com capacidade suficiente para 
acomodar os maiores derrames possíveis. O dimensionamento destas bacias de 
retenção será desenvolvido na fase de Projeto de Execução. 
 
As zonas de carga e descarga dos produtos utilizados na Mina do Romano disporão 
também de plataformas impermeáveis circundadas em todo o perímetro por dispositivos 
de recolha de eventuais derrames ligados às bacias de recolha. 
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2.8. Não foram identificadas as advertências de perigo dos explosivos, seus componentes e 
proporções relativas. Devem ser apresentadas as Fichas de Dados de Segurança dos explosivos 
a utilizar.  

 
Tal como referido no ponto 5.2.2 do Capítulo II do Volume II – Relatório Síntese (Tomo 1) 
na exploração da mina não serão utilizados explosivos à base de nitrato de amónio 
granulado poroso (Anfo) nem explosivos do tipo dinamite, à base de nitroglicol, sendo 
que a escolha recairá nas emulsões encartuchadas sim (e eventualmente bombeadas), a 
granel. Em termos de iniciação dos explosivos serão utilizados detonares não elétricos e 
eventualmente/pontualmente detonadores eletrónicos. 
 
Assim sendo, incluiu-se no Anexo 2.4.3 do Volume III – Anexos Técnicos, as Fichas de 
Segurança de cinco produtos de emulsão encartuchada, com a salvaguarda de ainda não 
haver definição de qual o produto a utilizar,  inclusive poderá ser utilizado mais do que 
um. 
 
 

2.9. Apresentar a Ficha de Dados de Segurança do produto químico de designação comercial 
MIBC.  

 
No Anexo 2.4.1 do Volume III – Anexos Técnicos é apresentada a Ficha de Segurança do 
produto MIBC. 
 
 
 
 
3. GEOLOGIA  

3.1. Retirar do Relatório Síntese, Volume 2, [Tomo 1] p. 169) o texto sublinhado “A média de 
teores em Li2O nas petalites analisadas na microssonda é de 4,32%, valor ligeiramente afastado 
do valor teórico de 4,89% (cf. Klein e Hurlbut, 1998), porém dentro do intervalo 4,0-4,5% Li2O 
“chemical grade”, i.e., para conversão em compostos de lítio “battery grade” (e.g. hidróxido de lítio 
monohidratado – LiOH.H2O)” uma vez que os teores de 4,32% de Li2O na química do mineral da 
petalite, calculados à microssonda, não têm o mesmo significado dos teores dos concentrados 
comerciais (4,5% de Li2O)  

 
A frase foi retirada do EIA consolidado. 
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4. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

Vertente Mitigação  
 

4.1. No que se refere ao ponto 5.1 do pedido de elementos “apresentação 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” é 
necessária:  

a) a revisão/clarificação do Quadro IV. 10, nomeadamente a coluna da “Produção prevista”, uma 
vez que não seria de esperar que a produção total prevista para a alternativa A fosse inferior à 
produção total prevista para a alternativa B.  

b) Adicionalmente, a produção total prevista, para ambas as alternativas, deverá contemplar o que 
será produzido pelas UPACs instaladas nos outros edifícios.  

 
O valor indicado na coluna da “produção prevista” corresponde à Produção Específica 
(kWh/kWp) de cada kWp instalado (“Produção Específica Prevista”). Este parâmetro é 
independente da potência instalada e permite comparar a simulação feita para diferentes 
propostas e potências, como é o caso. É especialmente influenciada por: inclinação e 
orientação dos módulos fotovoltaicos; perdas consideradas no sistema e base de dados 
meteorológica utilizada. 
 
De forma a não criar confusão foi adicionada ao Quadro IV. 10 uma coluna com a 
“Produção Anual Prevista” (kW/ano), por cada conjunto de UPACs, e para a globalidade 
da Solução A e B do CAM. É visível uma produção anual muito superior na Solução A do 
CAM, de quase o dobro da Solução B, o que explica a redução mais expressiva da 
emissão de CO2. 
 
A diferença entre soluções advém, no essencial, na dimensão do estacionamento as 
quais assentam em condicionantes topográficas. 
 
 
Vertente Adaptação  
 

4.2. 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.  

 
O Plano Estratégico para um Desenvolvimento Sustentável foi revisto em conformidade. 
 
 

4.3. Apresentar o documento “Plano Estratégico para um Desenvolvimento Sustentável” (onde se 
insere o referido ponto 3.3.9 referente à Sustentabilidade Ambiental) com as alterações acima 
identificadas.  

 
O Plano Estratégico para um Desenvolvimento Sustentável foi incluído no Anexo 11 do 
Volume III – Anexos Técnicos. 
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5. RECURSOS HÍDRICOS  

5.1. Completar o inventário hidrogeológico com trabalhos de campo, por forma a identificar os 
pontos de águas existentes no interior da concessão e sua envolvente que por não estarem 
licenciados pela APA-ARHN não foram incluídos na atual versão do inventário hidrogeológico. A 
apresentação da informação deverá observar o que foi referido no pedido de elementos adicionais, 
nomeadamente, 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.  

 
Os trabalhos de campo serão efetuados logo que se encontrem garantidas as condições 
de segurança necessárias à realização dos mesmos. Encontram-se neste momento a ser 
tomadas as diligências para que os mesmos sejam realizados de modo a ser possível 
entregar estes esclarecimentos até ao dia 28 de fevereiro de 2022. 
 
Note-se que no que se refere a captações privadas não licenciadas pela APA-ARHN não 
se pode garantir que o acesso às mesmas possa ser autorizado pelos proprietários, pelo 
que poderão sempre existir lacunas de informação, nomeadamente nas suas 
características (dimensões, posição do nível freático, produtividades e medição de 
parâmetros “in situ” – pH e condutividade). 
 
 
 
 
6. CONTAMINAÇÃO DE SOLOS E RESÍDUOS  

6.1. Estimar a quantidade de terras vegetais a produzir durante a exploração da mina (em volume 
e massa).  

 
Nos pontos 5.1.1 e 5.2.1 do Capítulo II do Volume  1 – Relatório Síntese (Tomo 1) são 
indicados, respetivamente os volumes e massa de terras vegetais removidos durante as 
fases 1 e 2 do projeto. 
 
Esta mesma informação consta também do ponto 3.1.1.1 do Plano de Lavra onde são 
apresentados os pressupostos considerados nestas estimativas. 
 
 

6.2. Apesar do Aditamento referir que é apresentada a quantidade total de escombros a produzir 
durante a exploração (“ao longo do período de exploração de 13 anos estima-se uma produção 
global de 18,4 Mt de escombros (6,9 Mm3)”, afigura-se, de acordo com o Quadro II.22, que essa 
quantidade de escombro respeita apenas à exploração a céu aberto - “Rocha encaixante 
(micaxisto, estéril) - exploração a céu aberto - Densidade - 2,7 - (LER 010102)”.  

 
O valor de escombros indicado no Quadro II.22 refere-se de fato aos produzidos durante 
a exploração a céu aberto, visto que os escombros resultantes da exploração 
subterrânea serão utilizados na íntegra no “backfill” no subterrâneo. No entanto, estima-
se que a quantidade dos escombros durante a exploração subterrânea seja da ordem das 
256 000 t/ano. 
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6.3. O LER 01 04 10, mesmo não sendo possível de quantificar, deve constar no quadro de 
resíduos de extração a produzir.  

 
Os resíduos com o código LER 01 04 10 foram introduzidos no Quadro 1 do ponto 2.1 do 
Plano de Gestão de Resíduos apresentado no Anexo 2.10.1 do Volume 3 – Anexos 
Técnicos do EIA. 
 
 

6.4. Não é clara a justificação apresentada para o resíduo com o LER 01 04 08 (Gravilhas e 
fragmentos de rochas), que se afigura respeitar ao mesmo resíduo codificado como LER 01 01 01 
ou 01 01 02, conforme o local do EIA onde é referido (sendo que o LER 01 01 01 será mais 
adequado, por respeitar à extração de minerais metálicos).  

6.5. Os rejeitados da lavaria (lamas da lavaria e lamas de micas) devem ser classificados com o 
LER 01 03 05* ou 01 03 06, consoante a sua classificação de perigosidade (a determinar em fase 
de projeto de execução) e não com o LER 19 08 14 (que corresponde a um resíduo do tratamento 
de águas residuais) ou o LER 01 04 12 (por respeitar a resíduos da lavagem e limpeza de 
minérios não metálicos (não só o lítio, mineral a extrair, é um metal alcalino, como a sua 
extração/concentração não é uma simples operação de lavagem e limpeza de minério).  

6.6. Assim, o Quadro II.22 deve ser revisto de acordo com o acima mencionado.  

 
O Quadro II.22 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese (Tomo 1) do EIA foi 
alterado em conformidade com o solicitado assim como o Quadro 12 do Plano de Gestão 
de Resíduos apresentado no Anexo 2.10.1 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA. 
 
 

6.7. Relativamente à classificação de perigosidade dos resíduos de extração:  

▪ Clarificar o objetivo das análises às amostras AS15, AS16, AS17 e RP84, que se afiguram 
respeitar a futuros resíduos de extração (escombros) e cujo tipo de material amostrado, local de 
recolha, profundidade de recolha, não são identificados. Referir que: i) estas amostras apresentam 
excedências a bário, berílio, chumbo, cobalto, tálio, vanádio, zinco; ii) que não foram analisados 
cádmio e mercúrio; iii) que na amostra RP84 praticamente não foram avaliados os parâmetros 
relevantes; e iv) que nas amostras do estudo de Ramos (2012), com as quais estas são 
comparados, se verificaram também excedências aos valores de referência selecionados (Tabela 
C do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019, Rev. 1 – julho 2021) - uso 
agrícola, textura grosseira, com utilização de água subterrânea) para arsénio, bário, berílio e 
vanádio (o estudo não avaliou cádmio, chumbo, mercúrio e molibdénio);  

 
As análises às amostras AS15, AS16, AS17 e RP84 foram consideradas para um 
enquadramento, sendo que o principal objetivo das mesmas, terá sido para efeito de 
prospeção e pesquisa e não para avaliação e caracterização do estéril. 
 
Por esse motivo, os valores obtidos não foram comparados com a Tabela C do Guia 
Técnico da APA, assim como, não se encontram todos os parâmetros relevantes. 
Adicionalmente, não existe informação de profundidade para as amostras AS15, As16 e 
AS17, somente a amostra RP84 que foi obtida a uma profundidade de (98,10-98,50m), 
pertencente à sondagem LRS05.  
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▪ Os limites de quantificação dos ensaios aos parâmetros antimónio, berílio, cádmio, mercúrio, 
molibdénio, selénio e tálio, para caracterização dos resíduos de extração, recolhidos nas 
sondagens LS01, LRS02, LRS03 e LRS05, são superiores aos respetivos valores de referência, 
nada se podendo determinar quanto a eventuais excedências destes, limitando os resultados 
obtidos; 

 
De facto, em alguns dos parâmetros analisados referidos (antimónio, berílio, cádmio, 
mercúrio, molibdénio, selénio e tálio) os valores analíticos obtidos encontram-se abaixo 
do limite de quantificação utilizado pelo Laboratório Acreditado pelo que não foi possível 
aferir conclusões. Para colmatação desta lacuna estão a ser repetidas as análises das 
amostras. 
 
 

▪ Os resultados dos ensaios de lixiviação das amostras dos resíduos de extração devem ser 
também comparados com os valores do Regime jurídico de 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, para verificação do cumprimento dos critérios para deposição em aterro 
de resíduos inertes; 

 
Os ensaios de lixiviação das amostras estão ainda a ser realizados em Laboratório 
Acreditado sendo que os resultados serão enviados assim que concluídos. No Anexo C 
apresenta-se a Declaração do Laboratório onde estão a decorrer os ensaios. 
 
 

▪ Ao contrário do referido, não foi entregue a sistematização dos resultados analíticos em formato 
Excel, nas Matrizes de Referência para apresentação dos resultados analíticos, do solo e da água 
subterrânea, disponibilizados por esta Agência em https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-
ambiental/guias-tecnicos-0. 

 
No Anexo D apresentam-se os ficheiros Excell a seguir indicados com os resultados 
analíticos obtidos com base na Matriz de Referência da APA: 
 

• Amostras_analises_solos_com base na Matriz Referencia da APA.xlsx; 

• Amostras_analises_rochas_com base na Matriz Referencia da APA.xlsx. 
 
 
 
 
7. AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES  

7.1. Reformular o texto do Relatório Síntese de forma a evitar erros de interpretação na 
identificação das atividades que se desenvolvem no interior e no exterior dos edifícios, na 
perspetiva das emissões sonoras para o exterior.  

 
O Relatório Síntese foi revisto e o ponto 3.3.1 do Capítulo II do Volume  1 – Relatório 
Síntese (Tomo 1) foi alterado de modo a clarificar o fato das atividades no Complexo de 
Anexo Mineiro se desenvolverem no interior de edifícios.  
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7.2. Esclarecer a opção (empresa de medição), na caracterização da situação existente, de não 
incluir valores de vibração inferiores a 0,51 mm/s, não permitindo aferir, no cumprimento do 
Critério de Incomodidade para vibração continuada (associada à extração a céu aberto), a 
variação em relação à situação inicial.  

 
O ensaio realizado para caracterizar a situação de referência do fator ambiental vibrações 
foi efetuado apenas de acordo com a NP 2074:2015. O sismógrafo utilizado apenas 
determina a velocidade máxima de vibração (Pico) e não a velocidade eficaz utilizada 
para comparar com os valores limite  de velocidade continuada e os seus efeitos nos 
seres humanos. Como tal, o valor limite de deteção foi definido de acordo com os valores 
limite da  NP 2074:2015. O valor limite mínimo absoluto estabelecido na referida norma é 
de 1,5 mm/s, quando a frequência dominante é inferior ou igual a 10Hz para o caso de 
construções sensíveis, como tal, o valor limite de deteção definido no equipamento de 
medição foi de 0,51 mm/s. 
 
 

7.3. Assegurar a coerência entre o Plano de Lavra e o Relatório Síntese no que respeita ao 
número de pegas e ao momento em que serão realizadas. Na eventualidade de serem realizadas 
10 pegas diárias, terá de ficar claro se serão apenas em período diurno e em que condições em 
que serão realizadas. No Plano de Lavra referem que todos os trabalhadores saem dos túneis 
para as detonações. Assim, deverão explicar como irão compatibilizar as pegas com a presença 
de trabalhadores.  

 
Foi confirmada a coerência entre o Plano de Lavra e o Relatório Síntese do EIA quanto 
ao número de pegas e momento em que estas serão realizadas. 
 
 
 
 
8. PATRIMÓNIO CULTURAL  

8.1. Resultados da prospeção arqueológica da área de incidência do projeto referente dos projetos 
associados, face às alternativas em estudo, localizados fora das áreas anteriormente prospetadas, 
nomeadamente do corredor da Linha Elétrica (LE) aérea e subterrânea de alta tensão e respetivas 
infraestruturas – restantes linhas a desmontar/restabelecer de alta e média tensão, áreas 
destinadas aos novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, o qual deverá ser 
previamente submetido à Tutela do Património Cultural e o EIA reformulado nos termos desse 
relatório.  

 
Os trabalhos de campo serão efetuados logo que se encontrem garantidas as condições 
de segurança necessárias à realização dos mesmos. Encontram-se neste momento a ser 
tomadas as diligências para o mesmo ser efetuado e entregue até o dia 28 de fevereiro 
de 2022. 
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8.2. Em conformidade com os resultados destes trabalhos campo apresentar (caso aplicável):  

I. 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.  

II. Avaliação global de alternativas.  

III. 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.  

IV. 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.  

V. Planta de Condicionantes atualizada com a inclusão das ocorrências patrimoniais identificadas 
com a respetiva numeração.  

 
Estes elementos serão entregues até 28 de fevereiro de 2022, na sequência dos 
levantamentos de campo efetuados. 
 
 

8.3. Dado que as lacunas de conhecimento detetadas no EIA, não podem ser imputáveis ao 
responsável pela elaboração do fator ambiental Património Cultural do EIA em avaliação, deverá o 
proponente do projeto em avaliação, em conjugação com as entidades competentes, assegurar as 
necessárias autorizações e garantir as condições de segurança para que possam ser realizados 
os necessários trabalhos de campo complementares, fundamentais para a avaliação de impactes 
do projeto que permitam uma tomada de decisão sustentada.  

 
Encontram-se neste momento a ser tomadas as diligências de modo a garantir as 
condições de segurança do responsável pelo fator ambiental Património Cultural do EIA, 
para que o mesmo possa concluir os trabalhos em conformidade. 
 
 

8.4. De igual modo devem ser garantidas as condições de segurança necessárias a todas ações 
necessárias à avaliação incluindo, nomeadamente, a visita da Comissão de Avaliação à área de 
projeto.  

 
Encontram-se neste momento a ser tomadas as diligências de modo a garantir as 
condições de segurança a todos os trabalhos inerentes a este processo. 
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9. SISTEMAS ECOLÓGICOS  

9.1. Efetuar 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, uma vez que embora o documento “Elementos adicionais” refira 
que os impactes resultantes dos desvios e implantação das novas linhas elétricas são 
sistematizados no ponto 1.7.6 do Capítulo IV (Síntese de Impactes) do Volume 2 do Relatório 
Síntese (TOMO 1), não foi possível encontrar naquela secção do novo documento essa 
sistematização.  

 
Foi reforçada na avaliação de impactes a dicotomia entre os trechos aéreos e 
subterrâneos da linha elétrica de ligação à rede pública. Na síntese de impactes (ponto 
1.7.6 do Capítulo IV) foi adicionada um parágrafo específico para a linha elétrica (no final) 
e ainda descriminados os impactes da mesma nos quadros síntese. 
 
 

9.2. Corrigir as figuras 273, 275 e 277, em que a área da Zona de Anexos Mineiros (ZAM) 
representada a rosa nas figuras 273, 275 e 277 do Plano de Lavra (páginas 449, 451 e 453, 
respetivamente) diz respeito à opção B do projeto, embora se mencione que a ZAM (ou CAM) se 
localiza na área nascente da concessão. Estas figuras não foram corrigidas, ao contrário do que é 
referido no documento. Permanece assim a representação errónea das infraestruturas 
componentes da ZAM (ou CAM), o que aporta dificuldade à análise das diferentes alternativas.  

 
Foi efetuada a correção das figuras do Plano de Lavra acima referidas. 
 
 
 
 
10. PAISAGEM  

Impactes de Natureza Estrutural/Funcional  

10.1. Apresentar cortes e perfis transversais e longitudinais para as componentes mais relevantes 
em termos de afetação do relevo. Dentro destas destacam-se os caminhos internos com aos 
taludes já considerados em planta. Nas referidas peças desenhadas deve constar o perfil do 
terreno natural e respetivas cotas altimétricas assim como as cotas de projeto previstas/estimadas.  

 
São apresentados no Anexo 2.11 do Volume 3 (Anexos Técnicos do EIA) as plantas, 
cortes e perfis transversais e longitudinais das plataformas, acessos e obras de arte, para 
cada solução de projeto (A e B). Os perfis do edificado, bem como outros detalhes de 
projeto serão apurados / elaborados em fase de projeto de execução. 
 
  



  
 

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

Dezembro 2021 
ELEMENTOS COMPLEMENTARES Rev00 

12 

 

10.2. Efetuar uma avaliação cuidada das afetações físicas das componentes do projeto que se 
prevê implementar, e que determinam alterações significativas e muito significativas o relevo. A 
resposta dada foi realizada por alternativa que será considerada na avaliação em termos 
comparativos. Contudo, nela se diluem as referidas áreas, não permitindo um conhecimento 
efetivo do peso de cada componente em consideração. Nestes termos, solicita-se uma 
caracterização, avaliação e classificação dos impactes estruturais, para cada componente 
nomeadamente - “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 – de forma individualizada, ao nível da:  

i. Desmatação;  

ii. Desflorestação/desarborização;  

iii. Alteração do relevo/morfologia (aterros e escavação);  

iv. Afetação física de afloramentos rochosos e 

v. 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.  

 
Conforme referido na resposta ao primeiro pedido de elementos adicionais, a 
desagregação excessiva das componentes de projeto subverte a análise dos impactes 
ambientais inerente à concretização do projeto, pelas seguintes razões: 
 

• O projeto em análise é bastante complexo, sendo constituído por um número 
elevado de componentes. Estas componentes, como um todo representam uma 
área de intervenção expressiva. De forma desagregada, com análises 
independentes desde logo a avaliação sofre uma sobrevalorização na magnitude. 
Como exemplo, as telas transportadoras, reservatórios, ou outros, apresentam 
áreas de ocupação individuais reduzidas, o que se traduz desde logo numa 
magnitude e significado reduzido. Não faz sentido dizer que os impactes não têm 
significado nas componentes separadas, quando no seu conjunto são moderadas 
a elevadas. 

• O projeto somente apresenta viabilidade com a concretização de todas as suas 
componentes. As diferentes componentes são indissociáveis. Não se pode 
considerar a exploração mineira sem zonas de depósito de estéreis, ou os 
processos industriais sem prévia britagem, ou ainda a fase 1 da exploração a céu 
aberto sem a fase 2. A análise tem de incidir sobre as diferentes alternativas de 
projeto. Esta abordagem é igual para outros fatores ambientes como uso do solo, 
biodiversidade, em que é seguida uma abordagem local e não individual. 

• Nem sempre é fácil dissociar as diferentes componentes de projeto, por 
partilharem as mesmas plataformas de trabalho, e portanto com movimentos de 
terras comuns a várias infraestruturas. 

 
Reitera-se que a avaliação tem de ser efetuada sobre o projeto como um todo e por 
alternativas, uma vez que no seu conjunto a magnitude e significância do impacte são 
largamente superiores à sua análise por partes. 
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Poderá fazer sentido apresentar áreas de afetação por elemento, mas não a sua 
avaliação específica, uma vez que a decisão tem de ser tomada sobre o todo, uma vez 
que as diferentes componentes não são dissociáveis. 
 
Não obstante efetuou-se uma análise específica da afetação física de afloramentos 
rochosos e interferência de linhas de água, por alternativa de projeto, de forma a permitir 
uma avaliação comparativa entre os mesmos, e determinar a interferência global do 
projeto nestas duas componentes. No caso específico dos afloramentos rochosos, como 
é visível na situação de referência e carta de usos do solo, os mesmos apresentam 
pouca expressividade na área da concessão mineira e envolvente imediata. A 
probabilidade de interferência com os mesmos será logo à partida baixa. O layout do 
projeto procurou ainda evitar a afetação dos mesmos, por razões técnicas e ambientais. 
A afetação é praticamente negligenciável face à dimensão do projeto e à singularidade 
dos elementos afetados. No que se refere às linhas de água as principais interferências 
prendem-se com os depósitos de estéreis. Uma vez que os mesmos têm de coincidir com 
zonas depressionárias, é inevitável a afetação de cursos de água, mesmo que 
temporários. Neste sentido a Solução 2 surge como mais favorável, pelo seu maior 
confinamento, e pela afetação de somente uma linha de água. 
 
 

10.3. Efetuar a classificação dos impactes para os parâmetros considerados nas “entradas em 
linha” – Desflorestação; Desmatação; Escavação; Aterro e Balanço de Terras – expressas no 
“Quadro IV. 47 – Alterações estruturais por Alternativa de Projeto (Fase de Construção)”, página 
548 do Relatório Síntese do EIA consolidado.  

 
Foi classificado impacte na estrutura e funcionalidade da paisagem em função das 
diferentes ações de projeto, nomeadamente desmatação, desflorestação e movimentos 
de terras. 
 
Manteve-se no entanto a avaliação global do impacte na estrutura e funcionalidade da 
paisagem, efetuada por alternativa de projeto, de forma a permitir a análise comparativa. 
Recorde-se que o impacte avaliado é o da modificação estrutural e funcional da 
paisagem. A desmatação, desflorestação e movimentos de terras são ações de projeto 
que contribuem para esse impacte. É no seu conjunto que se deve avaliar as implicações 
na estrutura da paisagem, de forma a determinar o impacte 
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Impactes de Natureza Visual  

10.4. Solicita-se uma descrição das características visuais de todas as componentes previstas 
implementar no âmbito da concretização do Projeto em avaliação. A não apresentação destes 
elementos decorre de o Proponente considerar que, estando em Estudo Prévio não estão 
devidamente definidas as componentes do Projeto. Contudo, há ao longo do EIA várias 
referências a dimensões, das quais se destaca, a título de exemplo, a tela transportadora. 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 como é descrito no Quadro II.1 das páginas 34 e 35 e nas páginas 539 e 540 do 
Relatório Síntese do Aditamento 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.  

 
Reitera-se que o projeto se encontra em fase de estudo prévio e pelo que as dimensões 
dos respetivos edifícios e materiais deverão ser tidas como exemplificativas e não como 
dados definitivos. Os mesmos serão detalhados e aprofundados em fase de projeto de 
execução, em particular no que se refere aos materiais a utilizar. Muitos dos 
equipamentos e infraestruturas serão somente definidos nesta fase. 
 
Foram acrescentadas no ponto 1.9.1 do Capítulo IV do Relatório Síntese quadros com 
características físicas do edificado, reservatórios e telas transportadoras. As questões de 
maior detalhe e imagens tipo podem ser analisadas na descrição de projeto (Capítulo II 
do Relatório Síntese) e no Plano de Lavra que acompanha o EIA.  
 
 

10.5. Apresentar as bacias visuais, de forma individualizadas/separadas, dado não ter sido dado 
cumprimento integral ao solicitado, das seguintes componentes do projeto:  

i. Reservatórios 1 e 2, em separado.  

ii. Das 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.  

 
Apresentam-se as bacias visuais solicitadas no Tomo 2 do Relatório Síntese, mais 
precisamente nos Desenhos 26 a 34.  
 
Mantêm-se os Desenhos relativos às bacias visuais para o conjunto dos reservatórios 1 e 
2, e para o conjunto de telas transportadoras por Solução de localização da fábrica 
hidrometalúrgica. 
 
Reforça-se novamente que no caso dos reservatórios, os mesmos não são 
independentes e, portanto, não reconfiguráveis ou dissociáveis. Os mesmos devem ser 
avaliados como um todo. De qualquer forma, como é visível na cartografia agora 
elaborada, verifica-se que as bacias visuais de cada unidade são praticamente idênticas, 
não se verificando alterações nos observadores associados. 
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No caso das telas transportadoras reforça-se novamente que as mesmas não podem ser 
vistas de forma independente, mas sim em termos de solução. As telas previstas em 
cada Solução são igualmente indissociáveis, as mesmas utilizam os trajetos mais curtos 
entre as diferentes componentes de projeto (depósito de minério bruto, depósito 
temporário de estéreis, britagem e fábrica hidrometalúrgica). Não podem ser avaliadas de 
forma individualizada, mas sim no seu conjunto, uma vez que não existem outras 
configurações possíveis para além das apresentadas por Solução da fábrica 
hidrometalúrgica. 
 
 
 
 
11. PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES ENVOLVENDO SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS  

11.1. 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», para cada uma das soluções A e B. Refira-se que as plantas apresentadas 
(«Mapa_Geral_Equip_Subst_Perigosas_(…)») não incluem a delimitação do «estabelecimento» 
no âmbito do regime PAG; (questão 18.5)  

 
Os desenhos do Anexo D da Avaliação de Compatibilidade de Localização, apresentada 
no Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos do EIA, identificam os locais onde existe 
armazenagem de produtos perigosos em cada uma das Soluções A e B do CAM. Nestes 
desenhos foi identificado o limite do estabelecimento conforme solicitado. 
 
 

11.2. Incluir na avaliação de compatibilidade de localização do estabelecimento, as seguintes 
«substâncias perigosas» na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto, considerando as fichas de dados de segurança apresentadas no aditamento ao EIA 
(Volume 3 – anexos técnicos):  

▪ Flotigam 5803;  

▪ Flotigam 5944;  

▪ Peróxido de hidrogénio a 50% (refira-se que, na ficha de dados de segurança apresentada, as 
advertências de perigo dos pontos 2.1 e 2.2. não coincidem;  

▪ Methyl isobutyl carbinol;  

▪ Solução de hipoclorito de sódio 12% Cl.  

Refira-se que estas «substâncias perigosas» não foram identificadas na versão de agosto de 2021 
do EIA como sendo enquadradas na alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto.  

 
No Quadro 1 da Avaliação de Compatibilidade de Localização apresentada no Anexo 7 
do Volume 3 – Anexos Técnicos foram introduzidas as substâncias Flotigam 5803 e 
Flotigam 5944. 
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Em relação às restantes substâncias referidas, nomeadamente o peróxido de hidrogénio 
a 50%, o metil isobutil carbinol (MIBC), a solução de hipoclorito de sódio a 12% e 
tetradidretiotifeno (THT), estas não foram incluídas pelas razões em seguida 
apresentadas. 
 
A alínea s9 do n.º 3 do Decreto-lei nº 150/2015 define como substância perigosa (a 
considerar no âmbito da aplicação do RPA) as substâncias ou misturas, abrangida pela 
parte 1 ou enumerada na parte 2 do anexo I do decreto-lei, incluindo na forma de 
matéria-prima, produto, subproduto, resíduo ou produto intermédio. 
 
Tendo em conta as referências das substâncias em causa, estas deveriam constar na 
lista de substâncias a considerar na acessão do artigo anteriormente referido, no entanto, 
a nota 3 ao anexo anteriormente referido indica que as quantidades - limiar a considerar 
para efeitos da aplicação dos artigos pertinentes são as quantidades máximas presentes 
ou passíveis de estarem presentes num determinado momento.  
 
Para o cálculo da quantidade total presente não são tidas em conta as substâncias 
perigosas presentes num estabelecimento em quantidades não superiores a 2 % da 
quantidade-limiar pertinente, caso a sua localização no interior do estabelecimento não 
lhes permita desencadear um acidente grave noutro local desse estabelecimento. 
 
Na instalação em estudo, as quantidades máximas presentes das substâncias em causa 
são: 
 

• Peróxido de hidrogénio: não é uma substância considerada no anexo I; 

• Hidróxido de sódio: a quantidade máxima presente em cada momento é 2 
toneladas e o valor limiar de acordo com o anexo I é 200 toneladas ou seja 1% da 
quantidade limiar; 

• THT: a quantidade máxima presente é de 60 kg e o valor limiar de acordo com o 
anexo I é 5000 toneladas, o que corresponde a 1,2x10-6 % da quantidade limiar; 

• MIBC: a quantidade máxima presente é de 5 toneladas e o valor limiar de acordo 
com o anexo I é 5000 toneladas ou seja 0,1% da quantidade limiar. 

 
Assim, tendo em conta que as quantidades máximas das substâncias acima referidas 
presentes são francamente inferiores aos limiares de referência (mesmo considerando a 
regra dos 2%) e que as mesmas não contribuem para a ocorrência, propagação ou 
agravamento de acidentes graves no estabelecimento, no local de armazenagem ou 
noutro local, as mesmas não foram consideradas no formulário de comunicação nem no 
estudo de ACL. 
 
 

11.3. Rever a «quantidade máxima armazenada» de ácido fluorídrico referida no Quadro II.9 do 
Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese (Tomo 1), considerando o esclarecimento apresentado 
no ponto 18.9 da resposta ao pedido de elementos.  

 
Foi retificado no Quadro II.9 do Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese (Tomo 1) a 
quantidade máxima armazenada de ácido fluorídrico. 
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11.4. Rever a descrição da armazenagem de gasóleo efetuada na avaliação de compatibilidade de 
localização (e as frequência dos eventos críticos associados a reservatório desse combustível), 
considerando o referido no ponto 1.12 da resposta ao pedido de elementos, nomeadamente que 
serão quatro reservatórios, de 60 m3 cada. Esclarecer a referência nesse ponto 1.12 a bacia de 
retenção, considerando que os reservatórios serão enterrados.  

 
No ponto 3.2.6 do ACL foi revista a descrição da armazenagem de gasóleo, que será 
realizada em reservatórios enterrados colocados no interior de um caixão impermeável. 
Por lapso aquando da descrição inicial o caixão foi referenciado como bacia de retenção. 
 
 

11.5. Aprofundar a descrição dos reservatórios de ácido fluorídrico (HF), incluindo material de 
construção, existência de meios de contenção de derrame, mecanismos de deteção de nível e de 
paragem de emergência. Devem ser indicadas ainda que normas/orientações foram consultadas 
para o seu acondicionamento e utilização em segurança e de que forma é assegurado que essas 
constituem as melhores práticas atuais, apresentando para tal, documentação de referência. 
(questão 18.10)  

 
Nos pontos 2.3.4, 3.2.1 e 3.2.2 do ACL é descrita a armazenagem de ácido fluorídrico e 
quais os sistemas de prevenção de acidentes e controlo de emergências, que os 
reservatórios disporão assim como as linhas de transporte deste produto. 
 
Nesta descrição são apresentados os conceitos base e princípios de funcionamento 
adotados com vista a evitar qualquer derrame do produto, os quais serão desenvolvidos 
em fase de Projeto de Execução. 
 
 

11.6. Completar a resposta ao ponto 18.10, com a indicação da forma como será controlada a 
estanquicidade do edifício mencionado, de forma a este poder ser considerado um «recipiente 
secundário» dos tanques de HF (por exemplo, abertura de portas, formas de 
ventilação/recirculação de vapores de HF, etc.). (questão 18.10)  

 
Favor ver resposta apresentada no ponto anterior. 
 
 

11.7. Apresentar o esclarecimento sobre a armazenagem de Tetrahidrotiofeno (THT) solicitado no 
ponto 18.12, que apesar de referido como tendo sido incluído no ponto 18.12, não consta do 
Estudo de ACL apresentado (rev. Novembro 2021). (questão 18.12)  

 
Conforme referido no ponto 11.2 embora exista na instalação THT para odorização do 
gás natural, a quantidade presente é muito reduzida (60Kg) não atingindo deste modo os 
2% do valor limiar de referência (5000 toneladas) motivo pelo qual este produto não foi 
incluído no ACL. 
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11.8. 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». É referido na resposta ao ponto 18.14 que esta 
questão se encontra respondida no ponto 3.2.7 do Estudo de ACL. No entanto, não foi 
acrescentado qualquer conteúdo a esse ponto. Esta discussão deve ter em consideração, para a 
solução A e B, as distâncias entre os equipamentos que contêm «substâncias perigosas» e os 
locais de utilização dos explosivos. (questão 18.14)  

 
No ponto 3.2.7 do ACL é apresentada uma discussão dos efeitos das vibrações 
associadas à utilização de explosivos durante a exploração da mina tendo-se concluído 
com base nos cálculos efetuados e no valor da velocidade máxima de vibração indicado 
na Norma Portuguesa 2074: 2015, que estas não causarão danos em estruturas ou 
equipamentos em qualquer uma das Soluções do CAM. 
 
 

11.9. 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. Na resposta ao pedido de elementos 
relativamente à questão 18.18, não foram apresentados os cenários solicitados, tendo sido 
referido que não é possível a sua simulação, por falta de dados (diâmetro, comprimento e caudais 
de bombagem). Foi ainda indicado 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». No entanto, esta última afirmação não se encontra devidamente 
fundamentada, sendo que estes cenários devem ser estudados, para diferentes parâmetros 
(diâmetro, tubagem enterrada vs. tubagem aérea, tubagens com dupla contenção, ou outros) de 
forma a determinar a sua frequência e, caso essa seja superior a 10-6/ano, modelar os seus 
alcances (nuvem tóxica). (questão 18.18)  

 
No ponto 3.7 da ACL foi incluído o evento crítico associado à rotura total e parcial da 
tubagem de ácido fluorídrico e no ponto 3.8 apresenta-se a estimativa da frequência da 
ocorrência destes eventos. 
 
 

11.10. Tendo sido revisto um conjunto de frequências de ocorrência de eventos críticos, na 
sequência do ponto 18.19 do pedido de elementos, deve ser apresentada melhor fundamentação 
do seguinte, constante do Quadro 8 do Estudo de ACL (versão de novembro 2021):  

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

- Rotura catastrófica de reservatório de ácido fluorídrico – Foi indicado no quadro 8 um valor de 
1x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o documento BEVI, módulo C tabela 20, cenário 1 
(correspondente a um «full containment atmospheric storage tank»). Da resposta ao pedido de 
elementos (questão 18.10), é indicado que os reservatórios de HF serão instalados no interior de 
edifício (recipiente secundário). Assim, deve ser esclarecido se este tipo de solução corresponde a 
um tanque «full containment», indicando a respetiva referência bibliográfica da definição de «full 
containment»;  

- Rotura de 100 mm de reservatório de ácido fluorídrico - Foi indicado no quadro 8 um valor de 
2x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o documento ARAMIS, tabela 7 (correspondente a 
uma libertação contínua de um tanque pressurizado simples), em que é indicado uma frequência 
de 5x10-7/ano. No entanto, na resposta ao pedido de elementos (ponto 18.19) é referida uma 
frequência de 1x10-7/ano, sendo ainda indicado tratar-se de um reservatório atmosférico. Assim, 
deve ser justificado o valor de 2x10-8/ano, face ao referido na fonte indicada e ainda o facto de 
para a rotura parcial se assumir um tanque pressurizado e na rotura total um tanque atmosférico;  
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- Rotura de 10 mm de reservatório de ácido fluorídrico - À semelhança do ponto anterior, foi 
indicado no quadro 8 um valor de 1x10-7/ano (frequência inicial), tendo por base o documento 
ARAMIS, tabela 7 (correspondente a uma libertação contínua de um tanque pressurizado 
simples), em que é indicado uma frequência de 5x10-5/ano. No entanto, na resposta ao pedido de 
elementos (ponto 18.19) é referida uma frequência de 5x10-7/ano. Assim, deve ser justificado o 
valor de 1x10-7/ano, face ao referido na fonte indicada e ainda o facto de para a rotura parcial se 
assumir um tanque pressurizado e na rotura total um tanque atmosférico;  

- Rotura catastrófica e rotura de 100 mm de reservatório de gasóleo – Foi indicado no quadro 8 um 
valor de 5x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o documento BEVI, módulo C tabela 22, 
cenário 1 (correspondente a um «in-ground atmospheric storage tanks»), em que é indicado uma 
frequência de 1x10-8/ano;  

▪ 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; - Não foram calculados os valores 
considerando a multiplicação pelo n.º de horas de abastecimento por ano, em que o valor 
resultante será da ordem de 10-3 e 10-2/ano, pelo que ambos os eventos/cenários de rotura total 
e parcial relevam para efeitos de avaliação de compatibilidade de localização. Assim, deve ser 
apresentada também a modelação do cenário de rotura total de mangueira de HF, tendo em 
consideração possíveis mecanismos de deteção automática e corte de fuga;  

- Rotura total e parcial de mangueira de abastecimento de gasóleo - Não foram calculados os 
valores considerando a multiplicação pelo n.º de horas de abastecimento por ano, em que o valor 
resultante será da ordem de 10-3 e 10-2/ano, pelo que ambos os eventos/cenários de rotura total 
e parcial relevam para efeitos de avaliação de compatibilidade de localização. Assim, deve ser 
apresentada também a modelação do cenário de rotura total de mangueira de gasóleo, tendo em 
consideração possíveis mecanismos de deteção automática e corte de fuga.  

 
O Quadro 8 do ACL foi revisto de modo a incluir os novos cenários de acidente e as 
frequências associadas tendo sido efetuadas as retificações e esclarecimentos 
solicitados. 
 
 

11.11. Tendo sido apresentada a árvore de acontecimentos para a rotura parcial da mangueira de 
HF, esclarecer se é possível a instalação de sistemas de deteção de fuga automática, com 
atuação de sistema de bloqueio de atuação automático, que permita diminuir o tempo de fuga de 
HF em caso de rotura total e parcial de mangueira. Foi considerado um tempo de 10 minutos para 
a rotura de mangueira, com falha das válvulas de fundo (p. 81 do Estudo de ACL). No entanto, na 
resposta ao ponto 18.21 é referido que não foi considerado qualquer sistema automático nas 
roturas de mangueira, o que não coincide com o considerado na árvore de acontecimentos 
referida. (na sequência do ponto 18.21)  

 
No ponto 3.8.3 do ACL foram atualizadas as árvores de acontecimentos associadas aos 
diferentes cenários de acidente. 
 
 

11.12. Justificar as áreas máximas de derrame adotadas para as modelações envolvendo ácido 
fluorídrico.  

 
As áreas máximas de derrame para as modelações dos cenários envolvendo o ácido 
fluorídrico foram estimadas em 80 m2, que é um valor tipo tendo em conta a dimensão 
das cisternas. A utilização deste valor decorre de na fase atual do projeto não existir um 
projeto de detalhe. 
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11.13. Equacionar a realização de descarga de ácido fluorídrico no interior de edifício estanque, e 
tomar em consideração essa medida nos cenários de rotura da mangueira e rotura de cisterna, se 
aplicável de forma a minimizar a dispersão de uma nuvem tóxica de ácido fluorídrico decorrente de 
uma eventual rotura/fuga da cisterna ou mangueira. (ponto 18.30)  

 
Tal como descrito no ponto 2.3.4 do ACL, os tanques de ácido fluorídrico a instalar serão 
do tipo tanque atmosférico de contenção total, os quais dispõem de um 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. 
 
Nas simulações realizadas considerou-se a delimitação da área de descarga de ácido 
fluorídrico por caleiras de recolha de eventuais derrames e encaminhamento do produto 
recolhido para local seguro assim como a existência de um sistema de chuveiros na 
periferia da área de descarga acionado automaticamente através do sistema ESD, por 
atuação da deteção de fluorídrico, de modo a limitar a progressão de vapores 
provenientes de uma eventual perda de contenção. 
 
Aquando do desenvolvimento do Projeto de Execução será equacionada a realização da 
operação de descarga da cisterna no interior do edifício onde se encontram os 
reservatórios de ácido fluorídrico, o que naturalmente conduzirá a uma redução das 
potenciais áreas de afetação face às estimadas no ACL. 
 
 

11.14. Incluir as representações das zonas de perigosidade do estabelecimento, para as duas 
soluções (A e B), a escala adequada, com a identificação dos elementos construídos da 
envolvente1. Refira-se que as representações dos alcances dos cenários, em particular as dos 
cenários envolvendo HF, apresentam muito fraca legibilidade e não identificam os elementos 
sensíveis nas zonas de perigosidade (como, por exemplo, nas páginas 325 e 326 do Estudo de 
ACL).  

 
No Anexo C do ACL apresenta-se a representação sobre fotografia aérea das zonas de 
perigosidade associadas a cada um dos cenários de acidente. 
 
 

11.15. Incluir, sempre que possível, na resposta ao presente pedido de elementos, e apesar das 
referências a que se está perante uma fase de estudo prévio, a discussão e consideração de 
medidas ao nível do estudo da avaliação da compatibilidade de localização do estabelecimento, 
assim como as soluções técnicas possíveis e a influência dessas soluções nas frequências de 
ocorrência dos cenários de acidente e nos respetivos alcances de dispersão de nuvem tóxica (e 
outros efeitos físicos). A avaliação em curso deve permitir concluir sobre a compatibilidade do 
estabelecimento com os elementos sensíveis presentes na envolvente, no que se refere à 
prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, indicando os pressupostos e 
soluções técnicas necessárias para assegurar essa compatibilidade.  

 
Tendo por base os resultados das simulações realizadas considerando a adoção de uma 
série de soluções e sistemas de segurança associados à armazenagem e descarga dos 
produtos perigosos presentes nomeadamente para o ácido fluorídrico foi possível concluir 
sobre a compatibilidade de localização da instalação. 
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Esses sistemas de segurança estão identificados no ACL sendo de salientar pela sua 
relevância a instalação dos reservatórios de ácido fluorídrico em edifício de contenção 
estanque, a adoção de sistemas automáticos de bloqueio que incluem um sistema de 
deteção de ácido fluorídrico e de fecho automático de válvulas, sem intervenção humana 
e a implementação de um sistema de cortinas de água, igualmente ativadas por sistema 
automático de deteção de fugas. 
 
 
 
 
12. RESUMO NÃO TÉCNICO  

12.1. Incluir no Resumo Não Técnico as 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).  

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade. 
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ANEXO A 
OFÍCIO DA APA COM A REFERÊNCIA S073057-202112-DAIA.DAP 

 
 
 





 

 

 

 Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt 

 

 

LUSORECURSOS Portugal, Lithium, S.A. 

Rua Direita, 30 

5457-251 - MONTALEGRE 

 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

  

S073057-202112-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00254.2021 

 

 07/12/2021 

Assunto: Processo de AIA n.º 3442: Mina do Romano 

Solicitação de Elementos Complementares 

 

Na sequência do n/ ofício ref.ª S071970-202111-DAIA.DAP, através do qual foi 

comunicada a V/ Exa. a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo 

ao projeto em apreço, e conforme então mencionado, verificou-se que, não obstante 

a referida conformidade, persistem questões/elementos por apresentar e esclarecer. 

Neste sentido, remete-se em anexo a lista de elementos complementares a 

apresentar a esta Agência para efeitos da boa prossecução da avaliação ambiental 

do projeto em causa. 

Considerando-se estes elementos relevantes para uma consulta pública informada, 

devem os mesmos ser integrados na versão consolidada do EIA e remetidos até 

31/12/2021. Excetua-se a resposta aos pontos 5.1 e 8.1 do documento anexo, 

relativos ao inventário hidrológico e aos resultados da prospeção arqueológica da 

área de incidência do projeto, respetivamente. Estes últimos devem apresentados 

até 28/02/2022. 

A apresentação dos elementos em anexo deve ser efetuada através da plataforma 

SILiAmb, devendo apenas ser submetidos os volumes do EIA consolidado que tiverem 

sofrido alterações.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

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

        Nuno Lacasta 

 
 

 

MRG 

 

mailto:geral@apambiente.pt
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Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3442 

Mina do Romano 

Pedido de Elementos Complementares 

1. Aspetos gerais 

1.1. A instalação de painéis fotovoltaicos necessita de uma classificação de atividade económica 
(CAE) própria, ou seja, do código ‘CAE 35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, 
geotérmica, solar e de origem, n.e.’, independentemente da produção daí resultante ser para 
autoconsumo ou injeção na rede. Este aspeto deve por isso ser colmatado. 

2. Plano de Lavra/ Descrição do Projeto 

2.1. Identificar todos os recursos existentes na concessão em termos de recursos e reservas. 

2.2. Rever a denominação dos recursos minerais que estão classificados como subprodutos uma 
vez que devem constar como recursos minerais secundários nomeadamente o quartzo e o 
feldspato. 

2.3. Apresentar uma versão mais detalhada dos fluxogramas da lavaria e do processo de 
purificação do hidróxido de lítio. 

2.4. Complementar a caracterização dos resíduos da indústria extrativa de acordo com o definido 
no decreto-lei 10/2010, de 4 de fevereiro na sua redação atual que permita enquadrar a 
tipologia de resíduos de forma inequívoca. 

2.5. Esclarecer o funcionamento da central de backfill, que já tinha sido solicitado: “Descrever o 
funcionamento da unidade de backfill e clarificar como se processa a obtenção da pasta a 
utilizar no enchimento das galerias nomeadamente como se compagina a descrição do 
processo referida no Plano de Lavra (“[o] volume correto de cimento é medido através de 
parafusos sem fim e depositado no misturador, onde rejeitados, aglutinante e água são 
combinados para formar uma pasta com a consistência correta”, com a descrição constante 
no Estudo de Impacte Ambiental - Volume 2 - Relatório Síntese - Tomo 1 (“o material estéril é 
colocado num dumper e por cima é colocada uma pasta formada por aglutinante e a água 
misturados em proporções predefinidas. A pasta formada é depois bombada …”.  

A ser correto o processo indicado no EIA para a unidade de “pasta fill” ou para a unidade 
“Cemented Rockfill “(CRF), clarificar como é efetuada a mistura do escombro com a mistura 
aglutinante e água em cima do dumper”. 

2.6. Esclarecer a capacidade de armazenamento do ácido fluorídrico - é referida uma capacidade 
de armazenamento de 150 m3, o que não é concordante com o facto desta ocorrer em dois 
silos de 30 m3 cada de capacidade. 

2.7. Indicar as capacidades das bacias de retenção dos produtos químicos utilizados. 

2.8. Não foram identificadas as advertências de perigo dos explosivos, seus componentes e 
proporções relativas. Devem ser apresentadas as Fichas de Dados de Segurança dos explosivos 
a utilizar. 
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2.9. Apresentar a Ficha de Dados de Segurança do produto químico de designação comercial MIBC. 

3. Geologia 

3.1. Retirar do Relatório Síntese, Volume 2, [Tomo 1] p. 169) o texto sublinhado “A média de teores 
em Li2O nas petalites analisadas na microssonda é de 4,32%, valor ligeiramente afastado do 
valor teórico de 4,89% (cf. Klein e Hurlbut, 1998), porém dentro do intervalo 4,0-4,5% Li2O 
“chemical grade”, i.e., para conversão em compostos de lítio “battery grade” (e.g. hidróxido de 
lítio monohidratado – LiOH.H2O)” uma vez que os teores de 4,32% de Li2O na química do 
mineral da petalite, calculados à microssonda, não têm o mesmo significado dos teores dos 
concentrados comerciais (4,5% de Li2O) 

4. Alterações Climáticas 

Vertente Mitigação  

4.1. No que se refere ao ponto 5.1 do pedido de elementos “apresentação 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” é necessária: 

a) a revisão/clarificação do Quadro IV. 10, nomeadamente a coluna da “Produção 
prevista”, uma vez que não seria de esperar que a produção total prevista para a 
alternativa A fosse inferior à produção total prevista para a alternativa B.  

b) Adicionalmente, a produção total prevista, para ambas as alternativas, deverá 
contemplar o que será produzido pelas UPACs instaladas nos outros edifícios. 

Vertente Adaptação  

4.2. 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. 

4.3. Apresentar o documento “Plano Estratégico para um Desenvolvimento Sustentável” (onde se 
insere o referido ponto 3.3.9 referente à Sustentabilidade Ambiental) com as alterações acima 
identificadas. 

5. Recursos Hídricos 

5.1. Completar o inventário hidrogeológico com trabalhos de campo, por forma a identificar os 
pontos de águas existentes no interior da concessão e sua envolvente que por não estarem 
licenciados pela APA-ARHN não foram incluídos na atual versão do inventário hidrogeológico. 
A apresentação da informação deverá observar o que foi referido no pedido de elementos 
adicionais, nomeadamente, 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. 

6. Contaminação de Solos e Resíduos 

6.1. Estimar a quantidade de terras vegetais a produzir durante a exploração da mina (em volume 
e massa). 
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6.2. Apesar do Aditamento referir que é apresentada a quantidade total de escombros a produzir 
durante a exploração (“ao longo do período de exploração de 13 anos estima-se uma produção 
global de 18,4 Mt de escombros (6,9 Mm3)”, afigura-se, de acordo com o Quadro II.22, que 
essa quantidade de escombro respeita apenas à exploração a céu aberto - “Rocha encaixante 
(micaxisto, estéril) - exploração a céu aberto - Densidade - 2,7 - (LER 010102)”. 

6.3. O LER 01 04 10, mesmo não sendo possível de quantificar, deve constar no quadro de resíduos 
de extração a produzir.  

6.4. Não é clara a justificação apresentada para o resíduo com o LER 01 04 08 (Gravilhas e 
fragmentos de rochas), que se afigura respeitar ao mesmo resíduo codificado como LER 01 01 
01 ou 01 01 02, conforme o local do EIA onde é referido (sendo que o LER 01 01 01 será mais 
adequado, por respeitar à extração de minerais metálicos).  

6.5. Os rejeitados da lavaria (lamas da lavaria e lamas de micas) devem ser classificados com o LER 
01 03 05* ou 01 03 06, consoante a sua classificação de perigosidade (a determinar em fase 
de projeto de execução) e não com o LER 19 08 14 (que corresponde a um resíduo do 
tratamento de águas residuais) ou o LER 01 04 12 (por respeitar a resíduos da lavagem e 
limpeza de minérios não metálicos (não só o lítio, mineral a extrair, é um metal alcalino, como 
a sua extração/concentração não é uma simples operação de lavagem e limpeza de minério).  

6.6. Assim, o Quadro II.22 deve ser revisto de acordo com o acima mencionado. 

6.7. Relativamente à classificação de perigosidade dos resíduos de extração: 

 Clarificar o objetivo das análises às amostras AS15, AS16, AS17 e RP84, que se afiguram 
respeitar a futuros resíduos de extração (escombros) e cujo tipo de material 
amostrado, local de recolha, profundidade de recolha, não são identificados. Referir 
que: i) estas amostras apresentam excedências a bário, berílio, chumbo, cobalto, tálio, 
vanádio, zinco; ii) que não foram analisados cádmio e mercúrio; iii) que na amostra 
RP84 praticamente não foram avaliados os parâmetros relevantes; e iv) que nas 
amostras do estudo de Ramos (2012), com as quais estas são comparados, se 
verificaram também excedências aos valores de referência selecionados (Tabela C do 
Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019, Rev. 1 – julho 2021) - uso 
agrícola, textura grosseira, com utilização de água subterrânea) para arsénio, bário, 
berílio e vanádio (o estudo não avaliou cádmio, chumbo, mercúrio e molibdénio); 

 Os limites de quantificação dos ensaios aos parâmetros antimónio, berílio, cádmio, 
mercúrio, molibdénio, selénio e tálio, para caracterização dos resíduos de extração, 
recolhidos nas sondagens LS01, LRS02, LRS03 e LRS05, são superiores aos respetivos 
valores de referência, nada se podendo determinar quanto a eventuais excedências 
destes, limitando os resultados obtidos; 

 Os resultados dos ensaios de lixiviação das amostras dos resíduos de extração devem 
ser também comparados com os valores do Regime jurídico de 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, para verificação do cumprimento dos 
critérios para deposição em aterro de resíduos inertes; 

 Ao contrário do referido, não foi entregue a sistematização dos resultados analíticos 
em formato Excel, nas Matrizes de Referência para apresentação dos resultados 
analíticos, do solo e da água subterrânea, disponibilizados por esta Agência em 
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0. 

https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
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7. Ambiente Sonoro e Vibrações 

7.1. Reformular o texto do Relatório Síntese de forma a evitar erros de interpretação na 
identificação das atividades que se desenvolvem no interior e no exterior dos edifícios, na 
perspetiva das emissões sonoras para o exterior. 

7.2. Esclarecer a opção (empresa de medição), na caracterização da situação existente, de não 
incluir valores de vibração inferiores a 0,51 mm/s, não permitindo aferir, no cumprimento do 
Critério de Incomodidade para vibração continuada (associada à extração a céu aberto), a 
variação em relação à situação inicial. 

7.3. Assegurar a coerência entre o Plano de Lavra e o Relatório Síntese no que respeita ao número 
de pegas e ao momento em que serão realizadas. Na eventualidade de serem realizadas 10 
pegas diárias, terá de ficar claro se serão apenas em período diurno e em que condições em 
que serão realizadas. No Plano de Lavra referem que todos os trabalhadores saem dos túneis 
para as detonações. Assim, deverão explicar como irão compatibilizar as pegas com a presença 
de trabalhadores. 

8. Património Cultural 

8.1. Resultados da prospeção arqueológica da área de incidência do projeto referente dos projetos 
associados, face às alternativas em estudo, localizados fora das áreas anteriormente 
prospetadas, nomeadamente do corredor da Linha Elétrica (LE) aérea e subterrânea de alta 
tensão e respetivas infraestruturas – restantes linhas a desmontar/restabelecer de alta e 
média tensão, áreas destinadas aos novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, o 
qual deverá ser previamente submetido à Tutela do Património Cultural e o EIA reformulado 
nos termos desse relatório. 

8.2. Em conformidade com os resultados destes trabalhos campo apresentar (caso aplicável):   

I. 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. 

II. Avaliação global de alternativas. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. Planta de Condicionantes atualizada com a inclusão das ocorrências patrimoniais 
identificadas com a respetiva numeração. 

8.3. Dado que as lacunas de conhecimento detetadas no EIA, não podem ser imputáveis ao 
responsável pela elaboração do fator ambiental Património Cultural do EIA em avaliação, 
deverá o proponente do projeto em avaliação, em conjugação com as entidades competentes, 
assegurar as necessárias autorizações e garantir as condições de segurança para que possam 
ser realizados os necessários trabalhos de campo complementares, fundamentais para a 
avaliação de impactes do projeto que permitam uma tomada de decisão sustentada. 
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8.4. De igual modo devem ser garantidas as condições de segurança necessárias a todas ações 
necessárias à avaliação incluindo, nomeadamente, a visita da Comissão de Avaliação à área de 
projeto. 

9. Sistemas Ecológicos 

9.1. Efetuar 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, uma vez que embora o documento “Elementos adicionais” 
refira que os impactes resultantes dos desvios e implantação das novas linhas elétricas são 
sistematizados no ponto 1.7.6 do Capítulo IV (Síntese de Impactes) do Volume 2 do Relatório 
Síntese (TOMO 1), não foi possível encontrar naquela secção do novo documento essa 
sistematização.  

9.2. Corrigir as figuras 273, 275 e 277, em que a área da Zona de Anexos Mineiros (ZAM) 
representada a rosa nas figuras 273, 275 e 277 do Plano de Lavra (páginas 449, 451 e 453, 
respetivamente) diz respeito à opção B do projeto, embora se mencione que a ZAM (ou CAM) 
se localiza na área nascente da concessão. Estas figuras não foram corrigidas, ao contrário do 
que é referido no documento. Permanece assim a representação errónea das infraestruturas 
componentes da ZAM (ou CAM), o que aporta dificuldade à análise das diferentes alternativas.    

10. Paisagem 

Impactes de Natureza Estrutural/Funcional 

10.1. Apresentar cortes e perfis transversais e longitudinais para as componentes mais relevantes 
em termos de afetação do relevo. Dentro destas destacam-se os caminhos internos com aos 
taludes já considerados em planta. Nas referidas peças desenhadas deve constar o perfil do 
terreno natural e respetivas cotas altimétricas assim como as cotas de projeto 
previstas/estimadas. 

10.2. Efetuar uma avaliação cuidada das afetações físicas das componentes do projeto que se prevê 
implementar, e que determinam alterações significativas e muito significativas o relevo. A 
resposta dada foi realizada por alternativa que será considerada na avaliação em termos 
comparativos. Contudo, nela se diluem as referidas áreas, não permitindo um conhecimento 
efetivo do peso de cada componente em consideração. Nestes termos, solicita-se uma 
caracterização, avaliação e classificação dos impactes estruturais, para cada componente 
nomeadamente - “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 – de forma individualizada, ao nível 
da: 

i. Desmatação; 

ii. Desflorestação/desarborização; 

iii. Alteração do relevo/morfologia (aterros e escavação); 

iv. Afetação física de afloramentos rochosos e  
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v. 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. 

10.3. Efetuar a classificação dos impactes para os parâmetros considerados nas “entradas em linha” 
– Desflorestação; Desmatação; Escavação; Aterro e Balanço de Terras – expressas no “Quadro 
IV. 47 – Alterações estruturais por Alternativa de Projeto (Fase de Construção)”, página 548 do 
Relatório Síntese do EIA consolidado. 

Impactes de Natureza Visual  

10.4. Solicita-se uma descrição das características visuais de todas as componentes previstas 
implementar no âmbito da concretização do Projeto em avaliação. A não apresentação destes 
elementos decorre de o Proponente considerar que, estando em Estudo Prévio não estão 
devidamente definidas as componentes do Projeto. Contudo, há ao longo do EIA várias 
referências a dimensões, das quais se destaca, a título de exemplo, a tela transportadora. 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 como é descrito no Quadro II.1 das páginas 34 e 35 e nas páginas 
539 e 540 do Relatório Síntese do Aditamento 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. 

10.5. Apresentar as bacias visuais, de forma individualizadas/separadas, dado não ter sido dado 
cumprimento integral ao solicitado, das seguintes componentes do projeto: 

i. Reservatórios 1 e 2, em separado. 

ii. Das 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. 

11. Prevenção de Acidentes Graves envolvendo Substâncias Perigosas 

11.1. 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», para cada uma das soluções A e B. Refira-se que as plantas apresentadas 
(«Mapa_Geral_Equip_Subst_Perigosas_(…)») não incluem a delimitação do 
«estabelecimento» no âmbito do regime PAG; (questão 18.5) 
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11.2. Incluir na avaliação de compatibilidade de localização do estabelecimento, as seguintes 
«substâncias perigosas» na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 
de agosto, considerando as fichas de dados de segurança apresentadas no aditamento ao EIA 
(Volume 3 – anexos técnicos): 

 Flotigam 5803; 

 Flotigam 5944; 

 Peróxido de hidrogénio a 50% (refira-se que, na ficha de dados de segurança apresentada, 
as advertências de perigo dos pontos 2.1 e 2.2. não coincidem; 

 Methyl isobutyl carbinol; 

 Solução de hipoclorito de sódio 12% Cl. 

Refira-se que estas «substâncias perigosas» não foram identificadas na versão de agosto de 2021 
do EIA como sendo enquadradas na alínea s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto. 

11.3. Rever a «quantidade máxima armazenada» de ácido fluorídrico referida no Quadro II.9 do 
Capítulo II do Volume 2 – Relatório Síntese (Tomo 1), considerando o esclarecimento 
apresentado no ponto 18.9 da resposta ao pedido de elementos. 

11.4. Rever a descrição da armazenagem de gasóleo efetuada na avaliação de compatibilidade de 
localização (e as frequência dos eventos críticos associados a reservatório desse combustível), 
considerando o referido no ponto 1.12 da resposta ao pedido de elementos, nomeadamente 
que serão quatro reservatórios, de 60 m3 cada. Esclarecer a referência nesse ponto 1.12 a 
bacia de retenção, considerando que os reservatórios serão enterrados. 

11.5. Aprofundar a descrição dos reservatórios de ácido fluorídrico (HF), incluindo material de 
construção, existência de meios de contenção de derrame, mecanismos de deteção de nível e 
de paragem de emergência. Devem ser indicadas ainda que normas/orientações foram 
consultadas para o seu acondicionamento e utilização em segurança e de que forma é 
assegurado que essas constituem as melhores práticas atuais, apresentando para tal, 
documentação de referência. (questão 18.10) 

11.6. Completar a resposta ao ponto 18.10, com a indicação da forma como será controlada a 
estanquicidade do edifício mencionado, de forma a este poder ser considerado um «recipiente 
secundário» dos tanques de HF (por exemplo, abertura de portas, formas de 
ventilação/recirculação de vapores de HF, etc.). (questão 18.10) 

11.7. Apresentar o esclarecimento sobre a armazenagem de Tetrahidrotiofeno (THT) solicitado no 
ponto 18.12, que apesar de referido como tendo sido incluído no ponto 18.12, não consta do 
Estudo de ACL apresentado (rev. Novembro 2021). (questão 18.12) 

11.8. 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». É referido na resposta ao ponto 
18.14 que esta questão se encontra respondida no ponto 3.2.7 do Estudo de ACL. No entanto, 
não foi acrescentado qualquer conteúdo a esse ponto. Esta discussão deve ter em 
consideração, para a solução A e B, as distâncias entre os equipamentos que contêm 
«substâncias perigosas» e os locais de utilização dos explosivos. (questão 18.14) 
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11.9. 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. Na resposta ao pedido de elementos relativamente 
à questão 18.18, não foram apresentados os cenários solicitados, tendo sido referido que não 
é possível a sua simulação, por falta de dados (diâmetro, comprimento e caudais de 
bombagem). Foi ainda indicado 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». No entanto, esta última afirmação não se encontra 
devidamente fundamentada, sendo que estes cenários devem ser estudados, para diferentes 
parâmetros (diâmetro, tubagem enterrada vs. tubagem aérea, tubagens com dupla contenção, 
ou outros) de forma a determinar a sua frequência e, caso essa seja superior a 10-6/ano, 
modelar os seus alcances (nuvem tóxica). (questão 18.18) 

11.10. Tendo sido revisto um conjunto de frequências de ocorrência de eventos críticos, na sequência 
do ponto 18.19 do pedido de elementos, deve ser apresentada melhor fundamentação do 
seguinte, constante do Quadro 8 do Estudo de ACL (versão de novembro 2021): 

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

o Rotura catastrófica de reservatório de ácido fluorídrico – Foi indicado no quadro 
8 um valor de 1x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o documento BEVI, 
módulo C tabela 20, cenário 1 (correspondente a um «full containment 
atmospheric storage tank»). Da resposta ao pedido de elementos (questão 
18.10), é indicado que os reservatórios de HF serão instalados no interior de 
edifício (recipiente secundário). Assim, deve ser esclarecido se este tipo de 
solução corresponde a um tanque «full containment», indicando a respetiva 
referência bibliográfica da definição de «full containment»; 

o Rotura de 100 mm de reservatório de ácido fluorídrico - Foi indicado no quadro 8 
um valor de 2x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o documento 
ARAMIS, tabela 7 (correspondente a uma libertação contínua de um tanque 
pressurizado simples), em que é indicado uma frequência de 5x10-7/ano. No 
entanto, na resposta ao pedido de elementos (ponto 18.19) é referida uma 
frequência de 1x10-7/ano, sendo ainda indicado tratar-se de um reservatório 
atmosférico. Assim, deve ser justificado o valor de 2x10-8/ano, face ao referido 
na fonte indicada e ainda o facto de para a rotura parcial se assumir um tanque 
pressurizado e na rotura total um tanque atmosférico; 

o Rotura de 10 mm de reservatório de ácido fluorídrico - À semelhança do ponto 
anterior, foi indicado no quadro 8 um valor de 1x10-7/ano (frequência inicial), 
tendo por base o documento ARAMIS, tabela 7 (correspondente a uma libertação 
contínua de um tanque pressurizado simples), em que é indicado uma frequência 
de 5x10-5/ano. No entanto, na resposta ao pedido de elementos (ponto 18.19) é 
referida uma frequência de 5x10-7/ano. Assim, deve ser justificado o valor de 
1x10-7/ano, face ao referido na fonte indicada e ainda o facto de para a rotura 
parcial se assumir um tanque pressurizado e na rotura total um tanque 
atmosférico; 

o Rotura catastrófica e rotura de 100 mm de reservatório de gasóleo – Foi indicado 
no quadro 8 um valor de 5x10-8/ano (frequência inicial), tendo por base o 
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documento BEVI, módulo C tabela 22, cenário 1 (correspondente a um «in-ground 
atmospheric storage tanks»), em que é indicado uma frequência de 1x10-8/ano; 

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

o Rotura total e parcial de mangueira de descarga de GNL; - Não foram calculados 
os valores considerando a multiplicação pelo n.º de horas de abastecimento por 
ano, em que o valor resultante será da ordem de 10-3 e 10-2/ano, pelo que ambos 
os eventos/cenários de rotura total e parcial relevam para efeitos de avaliação de 
compatibilidade de localização. Assim, deve ser apresentada também a 
modelação do cenário de rotura total de mangueira de HF, tendo em 
consideração possíveis mecanismos de deteção automática e corte de fuga; 

o Rotura total e parcial de mangueira de abastecimento de gasóleo - Não foram 
calculados os valores considerando a multiplicação pelo n.º de horas de 
abastecimento por ano, em que o valor resultante será da ordem de 10-3 e 10-
2/ano, pelo que ambos os eventos/cenários de rotura total e parcial relevam para 
efeitos de avaliação de compatibilidade de localização. Assim, deve ser 
apresentada também a modelação do cenário de rotura total de mangueira de 
gasóleo, tendo em consideração possíveis mecanismos de deteção automática e 
corte de fuga. 

11.11. Tendo sido apresentada a árvore de acontecimentos para a rotura parcial da mangueira de HF, 
esclarecer se é possível a instalação de sistemas de deteção de fuga automática, com atuação 
de sistema de bloqueio de atuação automático, que permita diminuir o tempo de fuga de HF 
em caso de rotura total e parcial de mangueira. Foi considerado um tempo de 10 minutos para 
a rotura de mangueira, com falha das válvulas de fundo (p. 81 do Estudo de ACL). No entanto, 
na resposta ao ponto 18.21 é referido que não foi considerado qualquer sistema automático 
nas roturas de mangueira, o que não coincide com o considerado na árvore de acontecimentos 
referida. (na sequência do ponto 18.21) 

11.12. Justificar as áreas máximas de derrame adotadas para as modelações envolvendo ácido 
fluorídrico. 

11.13. Equacionar a realização de descarga de ácido fluorídrico no interior de edifício estanque, e 
tomar em consideração essa medida nos cenários de rotura da mangueira e rotura de cisterna, 
se aplicável de forma a minimizar a dispersão de uma nuvem tóxica de ácido fluorídrico 
decorrente de uma eventual rotura/fuga da cisterna ou mangueira. (ponto 18.30) 

11.14. Incluir as representações das zonas de perigosidade do estabelecimento, para as duas soluções 
(A e B), a escala adequada, com a identificação dos elementos construídos da envolvente1. 
Refira-se que as representações dos alcances dos cenários, em particular as dos cenários 
envolvendo HF, apresentam muito fraca legibilidade e não identificam os elementos sensíveis 
nas zonas de perigosidade (como, por exemplo, nas páginas 325 e 326 do Estudo de ACL). 

11.15. Incluir, sempre que possível, na resposta ao presente pedido de elementos, e apesar das 
referências a que se está perante uma fase de estudo prévio, a discussão e consideração de 
medidas ao nível do estudo da avaliação da compatibilidade de localização do 
estabelecimento, assim como as soluções técnicas possíveis e a influência dessas soluções nas 

                                                           
1 Elementos que constam do ponto 4.1 do «Formulário para requerimento de avaliação de compatibilidade de localização 
e orientações para elaboração do estudo ACL» (APA, dezembro de 2016) 
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frequências de ocorrência dos cenários de acidente e nos respetivos alcances de dispersão de 
nuvem tóxica (e outros efeitos físicos). A avaliação em curso deve permitir concluir sobre a 
compatibilidade do estabelecimento com os elementos sensíveis presentes na envolvente, no 
que se refere à prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, indicando 
os pressupostos e soluções técnicas necessárias para assegurar essa compatibilidade. 

12.  RESUMO NÃO TÉCNICO 

12.1. Incluir no Resumo Não Técnico as 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). 
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ANEXO B 
DECLARAÇÃO DE CAE SECUNDÁRIO 

 
 





MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE
ACTIVIDADE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

1Comprovativo de Entrega da Declaração de Alterações de  Actividade Via Internet

 N.º Documento

  Data de recepção

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL E NOME COMPLETO

Telefone: E-mail:

Estabelecimento principal, ou local do exercício da actividade, igual ao domicílio fiscal:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL DE NÃO RESIDENTE (atribuído pelo País de Origem da U.E./E.E.E.)

Prefixo: Número:

TIPO DE SUJEITO PASSIVO, LEIS E REGIMES ESPECIAIS E ZONA FRANCA NACIONAL

Sujeito Passivo:
Leis Especiais:

IRC - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

CONTRATO DE SOCIEDADE

Contrato de sociedade, estatuto ou escritura de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL), publicado no Diário da
República n.º                , de

Enquadramento:

ENQUADRAMENTO CALCULADO EM  IR

A vigorar a partir de: até

Enquadramento: A vigorar a partir de:

ENQUADRAMENTO CALCULADO EM  IVA

Zona Franca:

Data da escritura de dissolução ou da sentença judicial de declaração de insolvência:

OUTROS CONTACTOS

DOMICÍLIO FISCAL

ÁREA DA SEDE OU DIRECÇÃO EFECTIVA, ESTABELECIMENTO ESTÁVEL OU DOMICÍLIO

LUSORECURSOS PORTUGAL LITHIUM S A

9996004752943

2021-12-27

2410 - MONTALEGRE

515393347

Sede ou Estabelecimento Estável (Morada Portuguesa)

País Resid.: Região/Território:

Morada:

Localidade:
Concelho:
Freguesia:
Código Postal:
Serv. Finanças:

RUA DIREITA N 30

PORTUGAL                    

MONTALEGRE                                        
MONTALEGRE                    
MONTALEGRE E PADROSO                              
5470-251 MONTALEGRE
2410 - MONTALEGRE

 

Comprovativo da Declaração de Início de Actividade : 515393347 / 2021-12-27 / 9996004752943  Pág. 1/7

Este documento só é válido quando
acompanhado pela carta enviada pela
AT contendo a identificação da sua
Dec la ração  de  A l te rações  de
Act iv idade



ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EXERCIDAS

      Anexo E Civa:

TIPO CÓDIGO DESIGNAÇÃO DATA DE ÍNICIO DATA DE FIM

CAE Secundário 6 35113 PROD. ELECTRIC. ORIGEM EÓLICA, GEOTÉRMICA, SOLAR E N.E. 2021-12-27
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DADOS RELATIVOS À  ACTIVIDADE ESPERADA OU VERIFICADA

IRS - CATEGORIA B (CAE 47XXX)

TRANSACÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS CUJA REALIZAÇÃO DETERMINA A OBRIGAÇÃO DE REGISTO POR FORÇA DOS ARTºs 25º E 26º DO
REGIME DO IVA NAS TRANSACÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS (RITI)

Aquisições intracomunitárias que ultrapassam o limite previsto pela alínea c) do n.º 1 do art.º 5º do Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias:

INFORMAÇÕES RELATIVAS À CONTABILIDADE

Efectua importações ? (só de países fora da UE)
Efectua aquisições intracomunitárias ?

Data do Início de Actividade:

Efectua exportações ? (só de países fora da UE)
Efectua transmissões intracomunitárias ?

Volume de Negócios:
  (vendas + prestação de serviços)

Volume total de compras:
(mercadorias e outros bens armazenáveis destinados a consumo
ou transformação)

Volume de serviços prestados não isentos de IVA:

Volume de compras:
de bens destinados a venda sem transformação
(mercadorias)

TIPO DE OPERAÇÕES

Que conferem o direito à dedução:

Isentas que não conferem o direito à dedução (artº 9º do CIVA): De parte dos bens e serviços utilizados:

TRANSMISSÃO DE BENS E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFECTAÇÃO REAL PRORATA

De todos os bens e serviços utilizados:

Não residentes que efectuam transmissões de bens para adquirentes não registados em IVA em Portugal e enquadrados no art.º 11º do
Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias:

OPÇÃO OPER. IMOBILIÁRIAS OPÇÃO PER. IMPOSTO

POSSUI CONTABILIDADE TIPO DE CONTABILIDADE LOCAL DA CENTRALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE

MORADA DE CENTRALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE SE DIFERENTE DO DOMICÍLIO FISCAL

Morada:

Localidade:

Código Postal:

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL     NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OTOC PLENOS PODERES DECLARATIVOS

Concelho:

Freguesia:

OPÇÃO POR REGIME DE TRIBUTAÇÃO (IVA) PREST./AQUI. SERV. INTRACOM.

DATA DE INÍCIO
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RELAÇÃO DOS SÓCIOS, GERENTES, SÓCIOS-GERENTES, DIRECTORES, ADMINISTRADORES, ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL, SÓCIOS DE SOCIEDADES IRREGULARES E CABEÇA-DE-CASAL OU ADMINISTRADOR CONTITULAR DA HERANÇA INDIVISA

NIF CARGO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA INTERNACIONAL (IBAN AFETO À ATIVIDADE)

País:

SWIFT/BIC:

NOME INÍCIO

Moeda Conta Destino:

FIM

REGIME DE REEMBOLSO MENSAL DE IVA

Situação: Data de Início: Data de Fim:

NIB:
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REPRESENTANTE(S)  DE  ENTIDADE  NÃO  RESIDENTE  SEM  ESTABELECIMENTO  ESTÁVEL

REPRESENTANTE DE IR REPRESENTANTE DE IVA

IVA - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO IRC - PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

NIF:

Regime Especial de Tributação:

OPÇÕES DE ENQUADRAMENTO IR
IRS - OPÇÃO PELO REG. DE CONT. ORGANIZADA IRC - OPÇÃO PELO REG. GERAL DE TRIBUTAÇÃO

ESTABELECIMENTO PRINCIPAL OU LOCAL DO EXERCICIO DE ACTIVIDADE (CASO SEJA DIFERENTE DO DOMICÍLIO FISCAL)

Morada:

Localidade:

Código Postal:

Concelho:

Freguesia:

Telefone:

Serviço de Finanças

Diferente do ano civil ?

Data de início do período de tributação:

REPRESENTANTE NOMEADO NOS TERMOS DO ARTIGO 19.º LGT

Nome:

NIF:

NO CASO DE ALTERAÇÃO POR CISÃO, INDICAR NÚMEROS DE INDENTIFICAÇÃO FISCAL DA(S) ENTIDADE(S) BENEFICIÁRIA(S)

NIF DATA NIF NIFDATA DATA

Nome:

NIF:

Nome:

NIF:

IPSS

Data de Início:

Data de Fim:

REPRESENTANTE(S)  DE  ENTIDADE  NÃO  RESIDENTE  SEM  ESTABELECIMENTO  ESTÁVEL

REPRESENTANTE DE IR REPRESENTANTE DE IVA

IVA - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO IRC - PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

NIF:

Regime Especial de Tributação:

OPÇÕES DE ENQUADRAMENTO IR
IRS - OPÇÃO PELO REG. DE CONT. ORGANIZADA IRC - OPÇÃO PELO REG. GERAL DE TRIBUTAÇÃO

ESTABELECIMENTO PRINCIPAL OU LOCAL DO EXERCICIO DE ACTIVIDADE (CASO SEJA DIFERENTE DO DOMICÍLIO FISCAL)

Morada:

Localidade:

Código Postal:

Concelho:

Freguesia:

Telefone:

Serviço de Finanças

Diferente do ano civil ?

Data de início do período de tributação:

REPRESENTANTE NOMEADO NOS TERMOS DO ARTIGO 19.º LGT

Nome:

NIF:

NO CASO DE ALTERAÇÃO POR CISÃO, INDICAR NÚMEROS DE INDENTIFICAÇÃO FISCAL DA(S) ENTIDADE(S) BENEFICIÁRIA(S)

NIF DATA NIF NIFDATA DATA

Nome:

NIF:

Nome:

NIF:

IPSS

Data de Início:

Data de Fim:

IRC/IRS - OPÇÃO PELO REG. SIMPLIFICADO
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OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS DE SOCIEDADES (RETGS) ART. 69º E 69ºA DO CÓDIGO DO IRC

Tipo de Alteração :

 NIF NOME
SOCIEDADES DOMINADAS

INCLUSÃO SAÍDA MOTIVO SAÍDA

Data de Início: Data de Fim:

OPÇÃO PELA LIMITAÇÃO À DEDUTIBILIDADE DOS GASTOS DE FINANCIAMENTO LÍQUIDOS

Motivo de Fim:

Número Fiscal:País:

Denominação:

Morada:

SOCIEDADE DOMINANTE COM SEDE OU DIRECÇÃO EFECTIVA NOUTRO ESTADO-MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA OU DO EEE

NIF da soc. dominada designada:

Data da Opção:

CONTINUIDADE DO GRUPO ADQUIRIDO

Opção pela continuidade do grupo adquirido:

 

NIF ex-dominante/dominada designada:
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Data de Fim:Data de Início: Motivo:

OPÇÃO PELO REGIME FORFETÁRIO - PRODUTORES AGRÍCOLAS

Data de Fim:Data da Opção: Motivo:

OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO NO ÂMBITO DA CATEGORIA B DO IRS - ARRENDAMENTO

ENTIDADES ABRANGIDAS POR REGIMES ESPECIAIS DATA DE INÍCIO DATA DE FIM
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ANEXO C 
DECLARAÇÃO DO LABORATÓRIO 

 
 
 





 

A2 Análises Químicas, Lda - Rua Rodovia de Covas, nº 961          4810-565 Urgezes, Guimarães 
Telefone: 253 524 157                  Email: info@a2analisesquimicas.com 

 

 

 

 

 
 
                
 
 
               

Declaração 
 
 
A A2 Análises Químicas, Lda, pessoa coletiva n.º 508032504, declara para os devidos efeitos que se 

encontra para ensaios de lixiviação (EN 14429:2015) 4 amostras de solo (AM1, AM2, AM3 e AM4) 

provenientes do concelho de Montalegre em nome de Lusorecursos Portugal Lithium S.A. (NIF: 

515393347).  

 

 

Guimarães, 12 de novembro de 2021 

 
 
 
 
 

 

 
(Drª Ângela Mendes)  
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ANEXO D 
FICHEIROS EXCEL 

Amostras_analises_solos_com base na Matriz Referência da APA.xlsx 
Amostras_analises_rochas_com base na Matriz Referência da APA.xlsx 

 
 
 



 



S (%)
Sulfuretos S 

(%)

Equivalente de 

carbonato de

cálcio

AM1 0,3 36 018 227 583 2,478 9,0 0,03 <0,03 1,56 1,00

AM2 0,4 33 866 229 161 2,155 5,0 <0,01 <0,01 6,32 >12,6

AM3 0,5 33 939 229 869 2,432 9,2 0,02 <0,02 1,64 1,9

AM4 0,2 33 678 229 932 1,805 12,2 0,03 <0,03 1,59 1,1

AM5 0,3 33 800 230 857 2,644 5,6 <0,01 <0,01 4,16 >8,3

AM6 0,4 32 562 228 677 2,672 3,8 <0,01 <0,01 6,48 >13,0

AM7 0,5 33 242 232 237 1,795 9,6 0,02 <0,02 4,04 3,6

O pouco carbonato que existe é rapidamente consumido devido ao valor baixo do pH do solo. A concentração dos metais no geral é baixo ou não 

mensurável devido ao limit de deteção analítio. Em conjunto com isso, os lixiviados devido ao solo ter um pH baixo e pela metodologia analítica de 

adição de ácido, é muito provável que os solos não irão produzir lixiviados com concentração de metais contaminantes, visto que naturalmente eles 

já não existem.

Humidade (%) NNP
Refª 

Amostra

Profundidade 

(m)

Coordenada 

Este

Coordenada 

Norte

Espécies de sulfuretos

Peso amostras 

(kg)

NP ( ECC kg/t)



VR 
(1) AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7

(mg/kg de 

massa seca)

Metais e outros elementos químicos

arsénio 231-178-6 7440-38-2 11,0 30,5 10,4 47,2 16,4 12,9 3,4 8,7

berílio 231-150-7 7440-41-7 (5) 4 2,39 3,61 3,14 2,33 2,27 0,95 2,00

cádmio 231-152-8 7440-43-9 1,0 0,08 0,10 0,05 0,15 0,15 0,03 0,16

chumbo 231-100-4 7439-92-1 45,0 8,06 8,9 18,5 13,5 10,2 6,2 8,8

cobalto 231-158-0 7440-48-4 22,0 5,23 7,21 8,42 14,70 16,30 1,90 11,70

cobre 231-159-6 7440-50-8 (180) 140 46,1 40,4 46,3 60,3 59,1 9,3 42,4

crómio (total) 231-157-5 7440-47-3 160,0 30,9 31,7 36,4 46,4 43,7 4,3 28,9

mercúrio 231-106-7 7439-97-6 (1,8)  0,25 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

molibdénio 231-107-2 7439-98-7 6,9 0,08 0,50 0,62 0,30 <0,1 0,28 0,53

níquel 231-111-4 7440-02-0 (130)  100 13,3 12,2 19,8 23,9 27,3 3,6 11,2

vanádio 231-171-1 7440-62-2 86 27,7 33,1 38,9 54,6 59,2 5,6 43,9

zinco 231-175-3 7440-66-6 340 32,9 45,8 53,0 67,8 72,1 43,9 49,3

Legenda:

LQ - Limite de quantificação do método Foi utilizada como referência a Tabela C do Guia técnico da APA aplicada a locais com solos pouco profundos

n.d. - Não determinado

VR - Valor de referência

(1)
 Fonte [indicar a fonte (incluindo, p.e., a tabela selecionada, o uso do solo, a sua textura e a utilização, ou não, de água subterrânea, se aplicáveis)]:

LQ < VA ≤ VR ………………………………. VA

VA ≤ LQ ………………………………………...…………………………………………. VA

VA > VR ………………..………………...…. VA

Preencher, conforme aplicável, a coluna referente aos VR, VOR, VEI ou VFN, e eliminar as restantes.

Inserir tantas colunas quantas as amostras de solo recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.

Eliminar linhas correspondentes aos contaminantes não analisados e inserir linhas para contaminantes analisados e não constantes na matriz.

Contaminantes Tabela C -Número CE Tabela C -CAS
(mg/kg de massa seca)

( ) Os valores entre parêntesis referem-se a solos com textura média a fina. Os valores para solos de 

textura grosseira encontram-se sem parêntesis. Quando não existem valores entre parêntesis, os 

valores são aplicáveis aos dois tipos de textura de solos.

Notas de preenchimento : 



Carbono 

inorgânico

Carbono 

Orgânico 

TIC (Total 

Inorganic 

Carbon)

AP 

(Potencial 

de Acidez) 

analisado

AP (Potencial 

de Acidez) 

metade do 

valor do limite 

de deteção

NNP (Potencial 

Neutralização 

líquido)

NAG (7,0) NAG (4.5)

S (%) S- SO₄ (%) Sulfuretos S (%) kg   CaCO₃/ton kg   CaCO₃/ton % % %
Kg   

CaCO₃/ton
Kg   CaCO₃/ton kg   CaCO₃/ton

kg  

H₂SO₄/t

kg  

H₂SO₄/t

AMRP05 38,15 - 39,15 Pegmatito mineralizado Oxidado LRS01 33 544,73 229 908,33 0,62 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 2 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 1,28 0,4375 7,66 < 0,25 5,26 NAF

AMRP42 48,00 - 48,30 Pegmatito ñ/mineralizado Oxidado LRS02 33 514,73 229 898,33 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,73 4,73 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 3,0272 3,1675 8,43 < 0,25 5,22 NAF

AMRP59 85,20 - 85,60 Pegmatito mineralizado Fresco LRS02 33 514,73 229 898,33 1,83 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,71 1,71 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 1,0944 0,1475 < 0,25 < 0,25 7,31 NAF

AMRP70 115,20 - 116,20 Pegmatito mineralizado Fresco LRS03 33 734,72 229 983,33 1,34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 10,3 10,3 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 6,592 8,7375 1,77 < 0,25 6,57 NAF

AMRP87 150,10 - 150,50 Pegmatito ñ/mineralizado Fresco LRS05 33 554,53 230 001,38 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,42 1,42 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 0,9088 -0,1425 4,53 < 0,25 5,9 UC

AMRP105 204,30 - 204,60 Pegmatito mineralizado Fresco LRS05 33 554,53 230 001,38 1,82 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,71 1,71 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 1,0944 0,1475 < 0,25 < 0,25 7,29 NAF

AMRP85 102,20 - 102,60 Micaxisto Fresco LRS05 33 554,53 230 001,38 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,66 2,66 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 1,7024 1,0975 1,97 < 0,25 6,53 NAF

LRS02_Cx10 36,50 - 37,00 Micaxisto Oxidado LRS02 33 514,73 229 898,33 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,46 1,46 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 0,9344 -0,1025 8,26 < 0,25 5,04 NAF

LRS03_Cx24 92,50 - 92,80 Micaxisto Fresco LRS03 33 734,72 229 983,33 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,23 4,23 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 2,7072 2,6675 5,28 < 0,25 5,55 NAF

LRS05_Cx61 247,00 - 247,30 Micaxisto Fresco LRS05 33 554,53 230 001,38 - < 0,1 0,12 < 0,1 3,52 3,52 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 2,2528 1,9575 6,89 < 0,25 5,63 NAF

LRS02_Cx26 106,00 - 106,40 Micaxisto Fresco LRS02 33 514,73 229 898,33 - 0,12 0,16 < 0,1 1,74 1,74 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 1,1136 0,1775 9,57 < 0,25 5,01 NAF

LRS03_Cx6 21,80 - 22,30 Micaxisto Oxidado LRS03 33 734,72 229 983,33 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,25 0,125 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 3,125 1,5625 0,08 -1,4375 5,76 < 0,25 5,33 UC

%Li₂O
Classificaç

ãoNAG   pH

NPR (Razão 

Potencial de 

Neutralização)

Espécies de Carbono

NP (Potencial 

de 

Neutralização) 

analisado

Cálculos NAG (Geração Ácido Líquido)
NP (Potencial 

de 

Neutralização) 

metade do 

valor do limite 

de deteção

Espécies de sulfuretos

Refª Amostra Profundidade (m) Litologia Meteorização Refª Furo Coordenada Este Coordenada N

Valores de NNP menores do que - 20 irão formar ácido  
Localização amostras

Valores de NNP acima do que+ 20 não irão formar ácido

Valores de NNP entre -20 e + 20 é difícil de verificar o potencial.



VR (1) AMRP05 AMRP42 AMRP59 AMRP70 AMRP87 AMRP105 AMRP85 LRS02_Cx10 LRS03_Cx24 LRS05_Cx61 LRS02_Cx26 LRS03_Cx6

(mg/kg de 

massa seca)

Metais e outros elementos químicos

antimónio 231-146-5 7440-36-0 7,5 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

arsénio 231-178-6 7440-38-2 11,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 61,3 15 12,4

bário 231-149-1 7440-39-3 390,0 5,65 6,09 < 5 < 5 < 5 < 5 130 8,94 17,5 98,8 69,3 48,7

berílio 231-150-7 7440-41-7 (5) 4 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

boro (total) 231-151-2 7440-42-8 120,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

cádmio 231-152-8 7440-43-9 1,0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

chumbo 231-100-4 7439-92-1 45,0 < 5 < 5 < 5 < 5 8,37 < 5 5,43 8,94 12,2 8,17 9,37 7,73

cobalto 231-158-0 7440-48-4 22,0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 9,95 23,8 10,5 19,6 21,5 21,6

cobre 231-159-6 7440-50-8 (180) 140 18,8 6,09 24,5 11,8 7,33 < 5 21,7 8,94 19,2 25,3 30,9 19,3

crómio (total) 231-157-5 7440-47-3 160,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 48,8 40,7 29,7 57,2 42,1 55,6

mercúrio 231-106-7 7439-97-6 (1,8)  0,25 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

molibdénio 231-107-2 7439-98-7 6,9 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

níquel 231-111-4 7440-02-0 (130)  100 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 22,6 59,6 9,61 46,6 51,5 41

prata 231-131-3 7440-22-4 (25)  20 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

selénio 231-957-4 7782-49-2 2,4 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

tálio 231-138-1 7440-28-0 1,0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

urânio 231-170-6 7440-61-1 23,0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

vanádio 231-171-1 7440-62-2 86 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 48,8 33,8 22,7 55,5 36,5 41,7

zinco 231-175-3 7440-66-6 340 < 100 < 100 < 100 138 < 100 165 < 100 161 129 139 134 109

Lítio - - 206 8,11 182 69,6 17,8 205 65,1 180 97 1112 895 300

Volfrámio - - < 5 < 5 41,1 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Estanho - - 14,1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 13,1 < 10 < 10 < 10

Legenda:

LQ - Limite de quantificação do método Foi utilizada como referência a Tabela C do Guia técnico da APA aplicada a locais com solos pouco profundos

n.d. - Não determinado

VR - Valor de referência

(1) Fonte [indicar a fonte (incluindo, p.e., a tabela selecionada, o uso do solo, a sua textura e a utilização, ou não, de água subterrânea, se aplicáveis) ]:

LQ < VA ≤ VR ………………………………. VA

VA ≤ LQ ………………………………………...…………………………………………. VA

VA > VR ………………..………………...…. VA

Eliminar linhas correspondentes aos contaminantes não analisados e inserir linhas para contaminantes analisados e não constantes na matriz.

Notas de preenchimento: 

(mg/kg de massa seca)

Contaminantes

Preencher, conforme aplicável, a coluna referente aos VR, VOR, VEI ou VFN, e eliminar as restantes.

Inserir tantas colunas quantas as amostras de solo recolhidas, organizadas por ponto de amostragem e por data de amostragem.

( ) Os valores entre parêntesis referem-se a solos com textura média a fina. Os valores para solos de 

textura grosseira encontram-se sem parêntesis. Quando não existem valores entre parêntesis, os valores 

são aplicáveis aos dois tipos de textura de solos.

Tabela C -Número CE Tabela C -CAS



Parámetro Unidades Diretriz PT Diretriz EU AMRP05 AMRP42 AMRP59 AMRP70 AMRP87 AMRP105 AMRP85 LRS02_Cx10 LRS03_Cx24 LRS05_Cx61 LRS02_Cx26 LRS03_Cx6

Cloruros mg/L 19,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11,1 < 10 < 10

Fluoruros mg/L 1,02 0,88 < 0,2 0,9 0,51 0,24 0,28 0,26 0,66 1,26 0,68 < 0,2

Sulfatos mg/L < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 21,1 < 20

Aluminio disuelto µg/L 10 NR 119 405 736 425 497 487 298 33 142 364 679 < 25

Antimonio Disuelto µg/L NR NR < 0,5 0,7 1 0,7 0,7 0,9 0,6 2 2 2 2 < 0,5

Arsénico Disuelto µg/L 1 NR 2,96 5,33 12 7,48 9,5 6,1 6,8 < 2,5 15,4 75,7 45,1 < 2,5

Bario Disuelto µg/L NR NR < 5 54 25 < 5 18 12 35 27 < 5 8 29 17

Berilio Disuelto µg/L NR NR < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Cadmio Disuelto µg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Cobalto Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Cobre Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Cromo Disuelto µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Estaño Disuelto µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Estroncio Disuelto µg/L < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Hierro Disuelto µg/L < 50 58 53,2 < 50 < 50 96,2 56,5 < 50 66 158 55,9 < 50

Litio Disuelto µg/L 557 2,65 3320 859 36,7 3617 103 32,3 26,8 1040 751 30,8

Manganeso Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 10,7 < 2,5 < 2,5 21,3 < 2,5 3,3 < 2,5 5,74 < 2,5 < 2,5

Mercurio Disuelto µg/L < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Molibdeno Disuelto µg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,54 0,87 < 0,5 1,93 < 0,5

Níquel Disuelto µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Plomo Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Selenio Disuelto µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Talio Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Titanio Disuelto µg/L < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6,53 < 5 < 5

Vanadio Disuelto µg/L < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 6,13 < 2,5 3,66 20,4 7,11 < 2,5

Zinc Disuelto µg/L < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

Carbono Orgánico Disuelto mg/L 2,79 1,94 1,65 1,84 3,1 2,87 2,48 1,64 1,7 1,4 2,21 9,17

Conductividad Eléctrica µS/cm a 25 °C 71,7 < 70 < 70 70,3 < 70 72,3 73,6 < 70 < 70 71,7 81,5 < 70

pH 7,83 7,81 8,12 8,76 8,42 8,12 9,04 7,22 7,57 8,69 8,03 7,04



Parâmetro Unidades Diretriz PT Diretriz EU AMRP05 AMRP42 AMRP59 AMRP70 AMRP87 AMRP105 AMRP85 LRS02_Cx10 LRS03_Cx24 LRS05_Cx61 LRS02_Cx26 LRS03_Cx6

Cloretos mg/L NR NR 19,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11,1 < 10 < 10

Fluoretos mg/L NR NR 1,02 0,88 < 0,2 0,9 0,51 0,24 0,28 0,26 0,66 1,26 0,68 < 0,2

Sulfatos mg/L NR NR < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 21,1 < 20

Alumínio mg/L 10 NR 0,119 0,405 0,736 0,425 0,497 0,487 0,298 0,033 0,142 0,364 0,679 < 0,025

Antimónio mg/L NR NR < 0,0050 0,0007 0,001 0,0007 0,0007 0,0009 0,0006 0,002 0,002 0,002 0,002 < 0,005

Arsénio mg/L 1 NR 0,00296 0,00533 0,012 0,00748 0,0095 0,00610 0,00680 < 0,00250 0,01540 0,07570 0,04510 < 0,00250

Bário mg/L NR NR < 0,005 0,054 0,025 < 0,005 0,018 0,012 0,035 0,027 < 0,005 0,008 0,029 0,017

Berílio mg/L NR NR < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cádmio mg/L 0,2 0,00045 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cobalto mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Cobre mg/L 1 NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Crómio mg/L 2 NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Estanho mg/L NR NR < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Estrôncio mg/L NR NR < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Ferro mg/L 2 NR < 0,0500 0,0580 0,0532 < 0,0500 < 0,0500 0,0962 0,0565 < 0,0500 0,0660 0,1580 0,0559 < 0,0500

Lítio mg/L NR NR 0,55700 0,00265 3,3200 0,85900 0,03670 3,6170 0,10300 0,03230 0,02680 1,0400 0,75100 0,03080

Manganês mg/L 2 NR < 0,0025 < 0,0025 0,0107 < 0,0025 < 0,0025 0,0213 < 0,0025 0,0033 < 0,0025 0,00574 < 0,0025 < 0,0025

Mercúrio mg/L 0,05 0,00007 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Molibdénio mg/L NR NR < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,00054 0,00087 < 0,0005 0,00193 < 0,0005

Níquel mg/L 2 NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Chumbo mg/L 1 0,0072 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Selénio mg/L NR NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Tálio mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Titânio mg/L NR NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00653 < 0,005 < 0,005

Vanádio mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 0,00613 < 0,0025 0,00366 0,0204 0,00711 < 0,0025

Zinco mg/L NR NR < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Carbono Orgânico mg/L NR NR 2,79 1,94 1,65 1,84 3,1 2,87 2,48 1,64 1,7 1,4 2,21 9,17

Condutividade Elétrica µS/cm a 25 °C NR NR 71,7 < 70 < 70 70,3 < 70 72,3 73,6 < 70 < 70 71,7 81,5 < 70

pH - NR NR 7,83 7,81 8,12 8,76 8,42 8,12 9,04 7,22 7,57 8,69 8,03 7,04

NR- Não reportado

Os valores a vermelho indicam a excedência das diretrizes portuguesas de descarga.



Parâmetro Unidades  IFC EU água potável AMRP05 AMRP42 AMRP59 AMRP70 AMRP87 AMRP105 AMRP85 LRS02_Cx10 LRS03_Cx24 LRS05_Cx61 LRS02_Cx26 LRS03_Cx6

Cloretos mg/L NR NR 19,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11,1 < 10 < 10

Fluoretos mg/L NR NR 1,02 0,88 < 0,2 0,9 0,51 0,24 0,28 0,26 0,66 1,26 0,68 < 0,2

Sulfatos mg/L NR NR < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 21,1 < 20

Alumínio mg/L NR 0,2 0,119 0,405 0,736 0,425 0,497 0,487 0,298 0,033 0,142 0,364 0,679 < 0,025

Antimónio mg/L NR 0,005 < 0,0050 0,0007 0,001 0,0007 0,0007 0,0009 0,0006 0,002 0,002 0,002 0,002 < 0,005

Arsénio mg/L 0,1 0,01 0,00296 0,00533 0,012 0,00748 0,0095 0,00610 0,00680 < 0,00250 0,01540 0,07570 0,04510 < 0,00250

Bário mg/L NR 0,7 < 0,005 0,054 0,025 < 0,005 0,018 0,012 0,035 0,027 < 0,005 0,008 0,029 0,017

Berílio mg/L NR NR < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cádmio mg/L 0,05 0,005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cobalto mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Cobre mg/L 0,3 2 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Crómio mg/L 2 NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Estanho mg/L NR NR < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Estrôncio mg/L NR NR < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Ferro mg/L 2 0,2 < 0,0500 0,0580 0,0532 < 0,0500 < 0,0500 0,0962 0,0565 < 0,0500 0,0660 0,1580 0,0559 < 0,0500

Lítio mg/L NR NR 0,55700 0,00265 3,3200 0,85900 0,03670 3,6170 0,10300 0,03230 0,02680 1,0400 0,75100 0,03080

Manganês mg/L NR 0,05 < 0,0025 < 0,0025 0,0107 < 0,0025 < 0,0025 0,0213 < 0,0025 0,0033 < 0,0025 0,00574 < 0,0025 < 0,0025

Mercúrio mg/L 0,002 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Molibdénio mg/L NR NR < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,00054 0,00087 < 0,0005 0,00193 < 0,0005

Níquel mg/L 0,5 0,02 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Chumbo mg/L 0,2 0,01 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Selénio mg/L NR 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Tálio mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Titânio mg/L NR NR < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00653 < 0,005 < 0,005

Vanádio mg/L NR NR < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 0,00613 < 0,0025 0,00366 0,0204 0,00711 < 0,0025

Zinco mg/L 0,5 NR < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Carbono Orgânico mg/L NR NR 2,79 1,94 1,65 1,84 3,1 2,87 2,48 1,64 1,7 1,4 2,21 9,17

Condutividade Elétrica µS/cm a 25 °C NR 2500 71,7 < 70 < 70 70,3 < 70 72,3 73,6 < 70 < 70 71,7 81,5 < 70

pH - NR NR 7,83 7,81 8,12 8,76 8,42 8,12 9,04 7,22 7,57 8,69 8,03 7,04

NR- Não reportado

Sem excedências das referências IFC.

Os valores a vermelho indicam a excedência das diretrizes da EU para água potável.


