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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
(TOMO 1) 

 
 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DO EIA 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do Projeto 

O projeto em avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), corresponde ao 
Projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano”, 
adiante designado Mina do “Romano”, atribuída por Concessão a 28 de março de 2019 à 
Lusorecursos Portugal Lithium S.A., com o número de cadastro C-152, e localizada no 
Concelho de Montalegre no Norte de Portugal, na sub-região do Alto-Tâmega (NUTS III), 
distrito de Vila Real, constituída por dois blocos (A e B) correspondendo o atual projeto ao 
Bloco A (FIG. I. 1).  
 

 
FIG. I. 1 – Localização da Área de Concessão “Romano” e Respetivos Blocos A e B 
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O Projeto de Exploração de Depósitos Minerais “Romano” tem por objetivo valorizar os 
recursos minerais existentes em Portugal, contribuindo para a resposta às necessidades 
mundiais de matéria-prima indispensável para a transição energética. O lítio é um mineral 
fundamental para essa transição pois é um elemento essencial para as baterias 
necessárias em múltiplas aplicações na utilização de energia elétrica, substituindo as 
energias fósseis que constituem uma das principais origens da emissão de gases de 
efeito de estufa. 
 
Portugal é um dos mais promissores países europeus onde os recursos de lítio existem 
com elevado potencial de aproveitamento, podendo vir assim a dar uma contribuição 
importante para o desenvolvimento e expansão de novas tecnologias não poluentes. É 
assim um projeto de elevado interesse nacional, europeu e mundial, contribuindo para 
suprir as enormes necessidades deste metal em que a Europa é muito carente e 
dependente dos recursos de outras regiões mundiais. 
 
Por isso o presente Projeto assume uma importância estratégica muito relevante para 
Portugal, contribuindo para o desenvolvimento da Região Norte de Portugal e em 
particular do Concelho de Montalegre onde existem abundantes recursos de lítio. 
 
O Projeto tem como principal objetivo a produção de um composto químico inorgânico, 
denominado de hidróxido de lítio mono-hidratado - LiOH.H2O ultrapuro, a partir de 
concentrados minerais de petalite (mineral de lítio predominante no jazigo mineral 
“Romano”) para as indústrias de produção de células de baterias de ião lítio e de 
armazenamento energético. 
 
Para além disso, os recursos existentes na Mina do Romano têm associados outros 
minerais com elementos raros, tais como berílio, cassiterite e columbo-tantalite, passíveis 
de serem também valorizados, assim como outros subprodutos que podem ser 
igualmente aproveitados para várias utilizações. 
 
A Lusorecursos não prevê apenas a extração de minério bruto para ser valorizado em 
outro local mas inclui no Projeto a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, 
constituído por uma unidade de concentração de petalite e por uma fábrica 
hidrometalúrgica para a calcinação e transformação química dos concentrados de petalite 
em hidróxido de lítio ultrapuro imediatamente utilizável na produção de baterias. 
 
Com esta opção de exploração integrada, assegura-se que todo o valor criado com a 
exploração do recurso geológico ficará em Portugal, o que naturalmente será expresso 
em emprego, tecnologia e inovação e não apenas na extração do minério bruto sem 
esses benefícios integrados. 
 
A existência de outros minerais, para além do lítio, faz prever que sejam possíveis outros 
projetos complementares que façam a sua valorização e que poderão localizar-se 
também no Concelho de Montalegre, favorecendo a fixação de nova população e 
invertendo as tendências de desertificação da Região. Essas aplicações constituem 
intenções de investimento que se desenvolverão posteriormente. 
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1.2 Fase do Projeto 

O projeto encontra-se, para efeitos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), na fase de 
Estudo Prévio. 
 
 
 
1.3 Proponente 

A entidade proponente do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” é a Lusorecursos Portugal 
Lithium S.A., com sede na Rua Direita, n.º 30, 5470-251 Montalegre, Distrito de Vila Real, 
Concelho de Montalegre, Freguesia de Montalegre e com o NIF: 515393347. 
 
 
 
1.4 Entidade Licenciadora 

Este projeto tem como entidade responsável pelo licenciamento a Direção-Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). 
 
 
 
1.5 Identificação da Autoridade de AIA 

A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” é a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA). 
 
 
 
1.6 Responsáveis pela Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores, S.A., sob a direção técnica do engenheiro Rui Coelho. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE reuniu para o efeito uma equipa técnica qualificada e 
multidisciplinar com grande experiência na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental, 
que foi coordenada pela engenheira Maria Helena Ferreira e pelo Dr. David da Fonte. 
 
No Quadro I. 1 indica-se a composição da equipa técnica, no que se refere aos 
responsáveis pelas diversas áreas temáticas. 
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Quadro I. 1 – Equipa Técnica 

Nome Formação Área de Intervenção 

Rui COELHO Licenciado em Engenharia 
Química Direção Técnica 

Maria Helena FERREIRA 

Mestrado em Engenharia 
Química e Bioquímica. 
Licenciatura em Engenheira 
Química 

Coordenação do EIA 
Descrição do Projeto e Qualidade do Ar 

David da FONTE Biólogo Coordenação do EIA 
Biologia e Ecologia 

Miguel FARIA Engenharia Geológica Geologia e Geomorfologia 

Duarte TOSCANO Engenheiro de Minas Geologia e Geomorfologia 

Fátima TEIXEIRA Licenciatura em Geografia Ordenamento e Condicionantes 
Socioeconomia 

Nuno CRUZ de CARVALHO Arquiteto Paisagista Paisagem 

Elisabete RAIMUNDO 

Mestrado em Ordenamento do 
Território e Planeamento 
Ambiental. Licenciatura em 
Engenharia Biofísica 

Paisagem 

Susana COSTA Engenheira Química Qualidade do Ar 

Carla QUEIRÓS 
Licenciatura em Engenheira 
Química e Mestrado em 
Engenharia do Ambiente 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

João FONSECA  Engenheiro do Ambiente Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

João RODRIGUES Engenheiro Geólogo Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Margarida COLLAÇO Engenharia Química Resíduos 

André FONSECA Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente Ambiente Sonoro e Vibrações 

Nuno SANTOS Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente Ambiente Sonoro e Vibrações 

Susana BAPTISTA Bióloga Clima e Alterações Climáticas 

João ALBERGARIA Licenciatura em História Património e Arqueologia 

Jorge INÁCIO Licenciatura em Geografia Solos e Usos do Solo 
Sistema de Informação Geográfica 

João SOARES Engenheiro de Segurança Riscos e Segurança 

Mário MACEDO Engenheiro de Segurança Riscos e Segurança 

Tiago FERREIRA Curso Técnico Profissional de 
Desenhador Projetista Cartografia 
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1.7 Período de Elaboração do EIA 

O presente EIA foi elaborado, com informações técnicas recolhidas em trabalhos 
anteriores implementados na Região, consultas bibliográficas e amostragens de campo, 
entre os meses de novembro de 2017 e agosto de 2021. 
 
 
 
1.8 Enquadramento Legal 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se consagrada, enquanto princípio, no 
artigo 18º da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril). 
 
O atual regime jurídico de AIA (RJAIA) encontra-se instituído pelo Decreto-Lei  
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, 
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e 
alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que transpõe 
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 
projetos públicos e privados no ambiente. 
 
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013 reflete também os compromissos assumidos pelo Governo 
Português no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num 
Contexto Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo Decreto n.º 59/99, de 17 
de dezembro e com posterior emenda aprovada pelo Decreto n.º 2/2012, de 15 de 
fevereiro. 
 
O Projeto em análise encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos 
termos da alínea a), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado no 
n.º 18, do Anexo I: “Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 ha ou 
extração de turfa numa área superior a 150 ha”. O projeto em estudo encontra-se 
também sujeito a AIA nos termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do 
RJAIA, por se encontrar enquadrado no n.º 2, alínea e), do Anexo II: “Instalações 
industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, petróleo, gás natural, 
minérios e xistos betuminosos”. 
 
O regime jurídico de AIA é ainda abrangido por um conjunto de outros diplomas 
regulamentares, nomeadamente: 
 

• Portaria n.º 172/2014, de 5 de setembro, que estabelece a composição, o modo 
de funcionamento e as atribuições do Conselho Consultivo de Avaliação de 
Impacte Ambiental; 

• Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017 de 17 de 
janeiro, que fixa os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador 
de pós-avaliação de projetos sujeitos a AIA; 

• Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro, que define o valor das taxas a cobrar no 
âmbito do processo de AIA; 

• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que estabelece os requisitos e normas 
técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes 
fases da AIA e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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Assim, e porque o proponente pretende implementar o referido Projeto, apresenta para 
efeitos de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o presente Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) referente ao Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
 
Os diplomas que mais especificamente enquadram a avaliação dos fatores ambientais 
que compõem o EIA são descritos e referidos na caracterização de referência e avaliação 
do respetivo fator ambiental. 
 
 
 
1.9 Antecedentes do Estudo de Impacte Ambiental 

O Projeto agora apresentado foi antecedido, em 2017, de um procedimento de Definição 
de Âmbito designado “Exploração Mineira de Sepeda, Montalegre”. Por contrato de 7 de 
dezembro de 2012, a Lusorecursos adquirira direitos de prospeção e pesquisa na área de 
“Sepeda” (MN/PP/046/12 – Sepeda) numa zona situada nos limites do baldio de Sepeda 
e Rebordelo, freguesias de Sarraquinhos e Morgade, no Concelho de Montalegre. 
 
O projeto consistia na exploração de lítio em dois blocos – Bloco A situado na freguesia 
de Morgade, e Bloco B situado em Sepeda, na freguesia de Sarraquinhos – e uma 
unidade industrial para britagem, crivagem e concentração de minério de lítio a localizar 
na freguesia de Morgade. Esta unidade industrial compreendia ainda instalações sociais 
e um parque de estacionamento. Complementarmente estava prevista a criação e 
melhoramento de acessos e a instalação de uma linha de média tensão. 
 
Em resultado da análise efetuada, sobre a Proposta de Definição de Âmbito (PDA), a 
APA verificou que a mesma apresentava lacunas na descrição do projeto e da situação 
de referência, designadamente sobre o objeto e faseamento da exploração, o horizonte 
temporal da mesma, a forma e o local de tratamento e expedição do minério, as soluções 
a adotar para tratamento/eliminação de efluentes e resíduos e a recuperação ambiental e 
paisagística do local, bem como, outra informação sobre a metodologia e avaliação de 
impactes em diversos descritores. 
 
Assim, considerando a indefinição do projeto de exploração mineira apresentado e a 
deficiente abordagem a vários aspetos ambientais essenciais a contemplar no EIA, a 
Comissão de Avaliação (CA) considerou não ter os elementos mínimos necessários para 
poder deliberar sobre o conteúdo da PDA. 
 
Dando cumprimento ao regime jurídico de AIA, a Lusorecursos submeteu no módulo LUA 
(Licenciamento Único de Ambiente) da plataforma eletrónica SILiAmb (Sistema Integrado 
de Licenciamento do Ambiente), o EIA relativo ao projeto de execução da “Concessão de 
Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados «Romano»" tendo o 
procedimento de AIA tido inicio a 14 de dezembro de 2020. 
 
Na sequência do processo de AIA, a CA emitiu um parecer e respetiva proposta de 
pronúncia pela desconformidade do EIA tendo a Lusorecursos no âmbito do período de 
audiência de interessados, dada a complexidade do Projeto, solicitado a concessão de 
um prazo de 130 dias para permitir responder adequadamente. 
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Em Ofício de 12 de fevereiro de 2021, a APA informou que a prorrogação solicitada tinha 
sido concedida, mantendo-se suspensos, até à data definida (13 de agosto de 2021) os 
prazos previstos no regime jurídico de AIA. 
 
O parecer emitido pela CA foi analisado em detalhe, tendo-se procedido ao 
desenvolvimento de todos os trabalhos necessários para introduzir as retificações e 
clarificações colmatando assim as questões levantadas pela Comissão. O EIA foi assim 
reeditado em conformidade incluindo todos esses elementos complementares. 
 
No EIA dá-se resposta e apresentam-se as informações de Projeto que a CA entendeu 
serem insuficientes, nomeadamente relativas ao melhor esclarecimento de alternativas e 
concordou-se em não incluir no Projeto agora em avaliação, outros projetos associados 
(Central de Biomassa, Fábrica de Cerâmica e Reciclagem de Baterias), fora do âmbito da 
própria exploração mineira e valorização do minério. Foram assim retirados esses 
projetos que serão eventualmente retomados futuramente em projetos autónomos. 
 
Os vários descritores que tiveram observações e comentários foram ajustados, 
procedendo-se às respetivas retificações na avaliação de impactes sem que o projeto na 
sua essência tenha sido alterado. 
 
Continua assim a corresponder à exploração subterrânea do recurso lítio, com a inclusão 
de uma fase, circunscrita e limitada, a exploração a céu aberto e incluindo a valorização 
do minério extraído num Complexo de Anexos Mineiros instalado na Concessão até 
obtenção de hidróxido de lítio ultrapuro. 
 
Assegura-se assim a valorização integral do lítio no Município de Montalegre, não 
havendo qualquer transporte de minério não processado para fora da Concessão e deste 
modo não sobrecarregando estradas e envolvente com transportes pesados. 
 
 
 
1.10 Metodologia Geral do Estudo 

O presente EIA tem por objetivo a caracterização da situação de referência e a 
identificação e previsão dos efeitos ambientais do projeto em análise, bem como a 
identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses 
efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da sua execução e respetiva pós-
avaliação. 
 
Para que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de impactes suscetíveis 
de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as 
respetivas medidas capazes de minorar ou majorar os citados impactes, utilizou-se a 
seguinte metodologia: 
 
1.  Descrição das alternativas de Projeto consideradas e das principais características e 

ações a desenvolver na exploração dos recursos minerais, nos processos industriais 
(britagem, crivagem, concentração e purificação), na expedição de produtos e na 
recuperação ambiental e paisagística, assim como da sua integração e evolução nas 
fases de construção, exploração e desativação do projeto; 
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2.  Identificação e caracterização do atual estado do ambiente na área onde se pretende 
implementar o projeto e zonas limítrofes, que constitui uma caracterização das 
condições atuais, ou seja, da situação de referência; 

3.  Previsão da evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento, no caso de 
ausência do Projeto; 

4.  Previsão da evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento e sua 
envolvente, com a existência do Projeto, identificando-se, caracterizando-se e 
avaliando-se os impactes ambientais expectáveis. Análise comparativa dos impactes 
ambientais associados às alternativas em estudo; 

5.  Apresentação de medidas de mitigação capazes de minorar ou compensar os 
impactes ambientais negativos expectáveis e potenciar os impactes positivos; 

6.  Proposta de planos de monitorização com ações de acompanhamento e de 
verificação da qualidade ambiental da área a abranger pelo Projeto e zonas 
limítrofes, com o objetivo de avaliar a eficácia das medidas propostas e /ou detetar 
eventuais problemas associados à exploração do Projeto; 

7.  Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do 
EIA; 

8.  Concluir, de forma objetiva e sintética, qual a alternativa de projeto que se apresenta 
ambientalmente mais favorável.  

 
A realização do EIA implicou que fossem definidas diferentes metodologias de 
abordagem para cada descritor ambiental estudado, face à especificidade quer do 
Projeto, quer da área em estudo onde se pretende implementar. 
 
Foi considerado que o EIA deveria incidir sobre os seguintes descritores ambientais:  
 

• Clima e alterações climáticas;  

• Geologia e geomorfologia; 

• Solos e usos do solo; 

• Recursos hídricos superficiais e subterrâneos;  

• Biologia e valores ecológicos;  

• Ordenamento do território; 

• Paisagem; 

• Património cultural e arqueologia;  

• Socioeconomia; 

• Ambiente sonoro;  

• Qualidade do ar;  

• Saúde humana; 

• Resíduos; 

• Riscos.  
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1.11 Estrutura do Estudo de Impacte Ambiental 

O EIA do Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados “Romano” é composto por três volumes, correspondendo: 
 

- O primeiro volume ao Resumo Não Técnico que foi elaborado com o objetivo 
de servir de suporte à participação pública, e que descreve de forma coerente e 
sintética as informações constantes do presente Relatório Síntese. O RNT foi 
elaborado tendo em consideração as recomendações presentes no documento 
“Critérios de Boa Prática para o RNT” publicado pela Associação Portuguesa de 
Avaliação de Impactes (APAI), com a colaboração da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

 
- O segundo volume ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes tomos e 

capítulos: 

TOMO 1 – RELATÓRIO  

 Capítulo I corresponde ao Enquadramento do Estudo de Impacte 
Ambiental, onde se identifica o projeto, a entidade promotora, a entidade 
licenciadora, os responsáveis pela elaboração do EIA, a metodologia e a 
estrutura do EIA, os objetivos e a justificação do projeto. 

 Capítulo II corresponde à Descrição do Projeto onde se identificam as 
alternativas do projeto abandonadas e descrevem as alternativas de 
projeto estudadas e as fases de projeto, o planeamento de execução e a 
localização do projeto. 

 Capítulo III que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias 
componentes: fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores 
ecológicos, fatores humanos e de ordenamento. 

 Capítulo IV que corresponde à Identificação e Avaliação dos Impactes 
Ambientais, englobando a avaliação de impactes por áreas temáticas, a 
Análise de Risco, os impactes cumulativos e a avaliação das alternativas 
de projeto. 

 Capítulo V onde se apresentam as Medidas de Minimização e 
Monitorização Ambiental dos impactes negativos e de valorização dos 
impactes positivos. 

 Capítulo VI com as Conclusões da avaliação desenvolvida. 

 Capítulo VII corresponde à Bibliografia. 

 
TOMO 2 – PEÇAS DESENHADAS  

 
 
- O terceiro volume aos Anexos Técnicos. 
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2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

2.1 Localização 

O Projeto da Mina do Romano localiza-se na freguesia de Morgade, pertencente ao 
concelho de Montalegre e distrito de Vila Real. Integrado na Concessão da Mina do 
“Romano” situa-se na vertente norte da Serra do Barroso, a sudeste da Albufeira do Alto 
Rabagão. 
 
A Concessão Mineira do “Romano” coincide com uma elevação que culmina nos 1002 m 
e encontra-se enquadrada por três linhas de água principais designadamente, a norte, 
pelo ribeiro de Lama, a poente, pelo ribeiro de Candedo, e a sul e nascente pelo rio Beça. 
Na FIG. I. 2 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projeto. 
 
 
 
2.2 Características Gerais da Área de Intervenção 

A Mina do Romano localiza-se na região do Alto Barroso que constitui uma região do 
norte de Portugal, fundamentalmente montanhosa e que ocupa o planalto Barrosão, 
situado a noroeste do distrito de Vila Real. 
 
O Concelho de Montalegre, onde se insere o projeto, ocupa um território que ultrapassa 
os 800 km², com uma posição geográfica que inclui 70 km de fronteira com a Galiza. 
Segundo o recenseamento nacional mais recente (2011) a população residente é de, 
aproximadamente, 11.000 habitantes (Instituto Nacional de Estatística (INE)). 
 
Este Município raiano com 805,46 km² de área confronta-se geograficamente, a norte 
com a província espanhola da Galiza, a sul com o Município de Cabeceiras de Basto, a 
sudoeste com Vieira do Minho, a oeste com o Município de Terras de Bouro, a leste com 
o Município de Chaves, e a sueste com o Município de Boticas.  
 
Durante muitos séculos as características físicas do território, aliadas aos difíceis 
acessos, contribuíram para o isolamento da região. Nos últimos anos, esta barreira tem 
vindo a ser suplantada com a melhoria significativa das condições de acessibilidade, 
nomeadamente: a beneficiação da rede viária, EN103 e ER311, construção de novas 
vias, como a A24 e a A7, cuja proximidade é uma mais-valia, dado que encurta a 
distância relativamente aos grandes polos urbanos. 
 
Destaca-se na proximidade da área do projeto a EN103, a EM525, o CM1007 e o 
CM1029, como principais eixos rodoviários além da rede de caminhos que se desenvolve 
na área da concessão mineira, que estabelece ligação entre a povoação de Morgade e o 
aglomerado habitacional de “Minas do Beça”, presente no limite sul.  
 
Esta rede viária estabelece conexão entre um conjunto de povoações serranas, que 
circundam a área de concessão, nomeadamente, a norte, Morgade e Barracão, a poente, 
Carvalhais, a nascente Rebordelo, e a sul, Vilarinho da Mó. Saliente-se ainda a presença 
de edificado disperso, no limite sul da Concessão, algumas das quais correspondentes a 
antigas “camaratas” da antiga mina do Beça. 
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Trata-se de uma área essencialmente rural fortemente marcada pelas atividades 
silvícolas. Integrando o Perímetro Florestal da Serra do Barroso apresenta um predomino 
do uso florestal, que se encontra intercalado por zonas de matos rasteiros a médios. 
 
Na base das encostas, a acompanhar as principais linhas de água afluentes ao rio Beça, 
em terrenos mais aplanados e de solos mais profundos, predomina o uso agrícola, 
caracterizado pelo tradicional sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, organizado num 
mosaico de policulturas que inclui pastagens naturais e melhoradas (lameiros), culturas 
cerealíferas e ainda culturas de regadio (em estreita relação com os espaços florestais 
adjacentes).  
 
 
 
2.3 Instrumentos de Gestão Territorial 

Na área de implantação do projeto estão em vigor os Planos de Ordenamento descritos 
no Quadro I. 2. No ponto 1.8 do Cap. III do presente EIA encontra-se a análise 
pormenorizada realizada aos diversos Planos a seguir identificados. 
 

Quadro I. 2 – Planos de Ordenamento 

INSTRUMENTOS 
DE ÂMBITO 
NACIONAL 

Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

Aprovada a 1ª revisão deste Plano pela Lei  
n.º 99/2019, de 5 de setembro, revogando a Lei 
n.º 58/2007, de 4 de setembro. 

Planos 
setoriais 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 
do Douro (RH3) e 
Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 
do Cávado, Ave e 
Leça (RH2) 

Aprovados pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e 
alterado pela Declaração de Retificação  
n.º 22B/2016, de 18 de novembro 

Plano Regional de 
Ordenamento 
Florestal (PROF) do 
Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

Aprovado pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de 
fevereiro, tendo sido sujeito a uma retificação 
através da Declaração de Retificação  
n.º 15/2019, de 12 de abril 

Plano Rodoviário 
Nacional (PRN) 

Instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 
julho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 98/99, de 26 de julho, Declaração de 
Retificação n.º 19-D/98 e Decreto-Lei  
n.º 182/2003, de 16 de agosto. 

INSTRUMENTOS 
DE ÂMBITO 
REGIONAL 

Plano Regional de 
Ordenamento do Território do 
Norte (PROT-Norte) 

Aguarda aprovação 

INSTRUMENTOS 
DE ÂMBITO 
MUNICIPAL 

Plano Diretor Municipal (PDM) 
de Montalegre 

Revisão do PDM definida pelo Aviso n.º 
11700/2013, de 18 de setembro, alterada pela 
Declaração de Retificação n.º 230/2014, de 3 
de março (1ª retificação), pela Declaração  
n.º 140/2014, de 31 de julho (1ª correção 
material) e pelo Aviso n.º 1069/2020, de 21 de 
janeiro (1ª alteração) e pelo Aviso 
n.º 19635/2021, de 18 de outubro 

  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

14

 
Para além dos instrumentos de gestão territorial acima referidos, é ainda de referir o 
Sistema Agro-silvo-pastoril do Barroso, classificado como Património Agrícola Mundial 
pela FAO e a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês – Xurés. 
 
 
 
2.4 Áreas Sensíveis 

De acordo com o Art.º 2º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, definem-se 
como “áreas sensíveis”: as Áreas Protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 
24 de julho, na sua atual redação; Sítios da Rede Natura, Zonas Especiais de 
Conservação e Zonas de Proteção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei  
n.º 140/99, de 24 de abril, na sua atual redação; e as Áreas de Proteção dos 
Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público definidos nos termos da Lei  
n.º 107/2001, de 8 de setembro, na sua atual redação. 
 
O projeto em estudo não se encontra localizado em nenhuma área sensível, pese 
embora se desenvolva na área de Transição da Reserva da Biosfera transfronteiriça 
Gerês-Xurés e na área do Sistema Agro-silvo-pastoril do Barroso, classificado como 
Património Agrícola Mundial pela FAO. 
 
 
 
2.5 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No local de implantação do Projeto observam-se as seguintes restrições e servidões cuja 
avaliação é apresentada no ponto 1.8 do Capítulo IV: 
 

− Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional (REN); 

− Recursos agrícolas e florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

− Recursos Hídricos: 

• Leitos e Margens dos Cursos de Água; 

• Albufeira de Águas Públicas; 

• Captações de Água. 

− Recursos agrícolas e florestais - Regime florestal - Perímetro florestal da Serra do 
Barroso; 

− Perigosidade de Incêndio e Áreas percorridas por incêndios; 

− Rede de Faixa de Gestão de Combustível; 

− Rede rodoviária; 

− Rede elétrica; 

− Vértices geodésicos. 
 
 
 
2.6 Projetos Associados 

Constitui um projeto associado o desvio da Linha Elétrica de Alta Tensão (60 kV) da EDP, 
que abrange a Área de Concessão associada ao Projeto.  
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

No sentido de alcançar as metas europeias, ao nível da transição para energias limpas, a 
Comissão Europeia (CE) avançou com o Plano de Ação Estratégico para as  
Baterias e com a criação de uma cadeia de valor estratégica das baterias na Europa que 
pretende criar uma indústria transformadora de baterias, competitiva e sustentável, 
abrangendo a extração e processamento de matérias-primas, a conceção e fabrico de 
células de bateria, a sua utilização, a reciclagem e a eliminação de acordo com a 
economia circular.  
 
Deste modo, a CE pretende não depender tecnologicamente dos atuais concorrentes 
com o intuito de aproveitar o potencial das baterias ao nível do emprego, crescimento e 
investimento, bem como alcançar a liderança tecnológica e industrial ao longo de toda a 
cadeia de valor. 
 
A implementação do projeto em estudo permitirá ir de encontro às diretivas e metas 
europeias, uma vez que as previsões da transição para adoção de energias limpas 
apontam para um aumento exponencial dos automóveis elétricos e, consequentemente 
um aumento das necessidades do lítio. Já se constata que o consumo de lítio para 
produção de baterias aumentou significativamente, em anos recentes, porque as baterias 
de lítio recarregáveis são usadas extensivamente no mercado crescente de aparelhos 
eletrónicos portáteis e estão a ser usadas cada vez mais em ferramentas elétricas, 
veículos elétricos e aplicações de armazenamento em rede. Os minerais de lítio são 
ainda amplamente e diretamente usados como concentrados de minério em aplicações 
de cerâmica e vidro. 
 
Indo de encontro às metas europeias, o Estado Português estipulou o lançamento do 
Concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 
minerais de lítio e minerais associados, para nove áreas do território nacional, de forma a 
assegurar uma exploração sustentável das reservas de lítio existentes no nosso país e 
cujo objetivo passará por “desenvolver um cluster em torno deste recurso, que permita 
dar passos significativos e determinantes na cadeia de valor, ultrapassando as operações 
de mera extração e concentração, para investir também na metalurgia e em atividades de 
maior valor acrescentado no âmbito da indústria de baterias”. 
 
O Governo destaca ainda que “Portugal detém uma grande diversidade geológica, sendo 
rico em recursos minerais. A atividade mineira, sobretudo quando integrada numa 
estratégia industrial mais vasta, constitui uma oportunidade para a economia das regiões 
onde se insere, como fatores potencializadores da valorização do território, do combate à 
desertificação e criação de emprego”. 
 
Deste modo, o aumento do preço do lítio no mercado internacional, bem como os 
volumes e necessidades crescentes de matéria-prima na indústria de baterias a  
nível nacional e internacional torna este projeto uma alternativa para a aquisição deste 
recurso. 
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Os campos aplitopegmatíticos de importância económica no Norte de Portugal (e.g. 
regiões do Barroso e da Serra do Alvão) são já bem conhecidos pelo que considerando o 
aspeto inovador do projeto que se pretende implementar, têm sido consultados, 
realizados e publicados alguns estudos de prospeção com o intuito de identificar áreas 
importantes para a exploração de lítio com qualidade suficiente para a indústria de 
baterias, pastas cerâmicas e vidreiras, fabricação de lubrificantes, produção 
farmacêutica, ar condicionado, e ainda para produção de ligas leves para utilização na 
indústria aeroespacial.  
 
Estes estudos permitiram reconhecer que a zona onde se prevê a localização da atual 
exploração mineira apresenta as caraterísticas adequadas para este fim (Martins et al. 
2011). 
 
A Concessão abrange uma área de 825,4 hectares, embora apenas numa área de  
637,5 hectares, correspondente à área do bloco A, esteja prevista a exploração de 
depósitos minerais de lítio, estando projetada uma área de 29,7 hectares para exploração 
a céu aberto sendo a restante exploração do corpo mineralizado em subterrâneo. O 
Projeto prevê ainda a implementação de um Complexo de Anexos Mineiros para 
concentração e purificação do minério extraído. 
 
Na área correspondente ao bloco A da concessão “Romano”, os xistos metamórficos são 
instruídos por importantes corpos de natureza aplitopegmatítica que ocorrem sob a forma 
de enxames de diques ou filões. Nestes estão contidas importantes ocorrências 
anómalas de minerais-minério que albergam elementos químicos de elevado valor 
(petalite – lítio; cassiterite – estanho; columbo-tantalite – nióbio e tântalo) e ainda 
minerais industriais como os feldspatos sódicos e potássicos. 
 
A grande maioria dos filões que a Lusorecursos tenciona explorar na área 
concessionada, correspondem aos de tipo aplitopegmatítico de maior possança, 
heterogéneos e que constituem enxames de variados tamanhos mineralizados com 
espodumena e petalite (Noronha et al., 2013). 
 
Segundo os estudos efetuados durante a fase de prospeção e pesquisa foram detetados 
elevados volumes de petalite (LiAlSi4O10), que é o principal minério de lítio, tendo sido 
estimado com base na morfologia do depósito aplitopegmatítico litinífero um recurso total 
de 15,6 Mt assim como a determinação de um teor de Li2O de 1,09%, assumindo-se um 
teor de corte económico (e não mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 2,4 
(densidade da petalite e não da rocha LCT). 
 
Além do recurso total atual estimado de 15,6 Mt, os indicadores de prospeção e pesquisa 
apontam para a Concessão atual “Romano” uma zona alvo, ao longo de um eixo no setor 
sul do bloco A da Concessão com cerca de 3 x 1 km, em que se venha a duplicar os 
recursos totais estimados de 15,6 Mt @ 1,09% Li2O, para a hipótese de um total de 30 Mt 
com teores de cerca de 1,0% Li2O. 
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Já durante a vigência da concessão “Romano” e independentemente dos recursos 
anteriormente reportados, a Lusorecursos propôs-se igualmente a atualizar e melhorar a 
informação respeitante aos recursos litiníferos e estaníferos do jazigo mineral 
concessionado com o apoio da empresa Datamine International Ltd. (“Datamine”), com a 
qual procedeu à validação da base de dados de sondagens mecânicas, à modelação 
geológica e à interpolação de teores para os recursos de lítio e estanho, entre outros 
minerais. 
 
A modelação obtida permitiu estimar que os recursos totais para o filão “Romano” 
rondarão as 11,0 Mt com teores de lítio de 0,95%, a uma densidade de 2,55, assumindo-
se um teor de corte mineiro (e não económico) de 0,3%. 
 
O presente projeto e respetivo investimento visa assim produzir matéria-prima com forte 
valorização tecnológica para a produção de baterias de ião lítio de alta qualidade, através 
do processamento químico de compostos de lítio a partir de concentrados de petalite 
obtidos através da extração e beneficiação de rochas aplitopegmatíticas presentes na 
área concessionada e que levaram à implantação do projeto neste local. 
 
Além disso, a existência de outros minerais para além do lítio faz prever que sejam 
possíveis no futuro outros projetos complementarem que façam a sua valorização. Essas 
aplicações constituem intenções de investimento que se poderão desenvolver 
posteriormente na perspetiva de uma Economia Circular e integradas nos grandes 
objetivos definidos pela UE. 
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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
(TOMO 1) 

 
 

CAPÍTULO II – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O Projeto da Mina do “Romano” será implantado na área de Concessão Mineira 
“Romano” – Zona A, abrangendo a antiga Área Mineira do Couto do Beça. O projeto 
envolverá a extração de minério bruto rico em lítio assim como a sua transformação em 
hidróxido de lítio ultrapuro através de processos de tratamento físicos e químicos.  
 
Deste modo, a instalação incluirá não só a Zona de Exploração propriamente dita, onde 
decorrem as operações de extração do minério bruto e deposição do material estéril 
como também um Complexo de Anexos Mineiros, onde o minério bruto através de um 
conjunto de processos físico-químicos é transformado, concentrado e convertido em 
hidróxido de lítio monohidratado de elevada pureza.  
 
Este complexo industrial incluirá assim os edifícios e equipamentos necessários ao 
processo de transformação assim como infraestruturas auxiliares fundamentais ao 
funcionamento da instalação nas condições adequadas de segurança e proteção do 
ambiente, trabalhadores e população em geral. 
 
As infraestruturas auxiliares correspondem, entre outras, aos sistemas de tratamento dos 
efluentes gerados, à produção das águas para o processo, à gestão dos resíduos 
gerados e à produção e transporte da energia elétrica. 
 
Estima-se para a implantação do projeto um investimento da ordem dos 650 milhões de 
Euros, que se traduzirão em importantes mais-valias ao nível da criação de emprego e 
desenvolvimento das atividades económicas na região e país. 
 
Tendo em conta o conhecimento atual dos recursos mineiros existentes prevê-se um 
período de vida útil da exploração mineira de 13 anos, embora estejam previstos 
trabalhos de investigação e pesquisa ao longo dos anos que poderão confirmar o 
aumento das reservas de minério, o que se traduzirá num aumento do período de vida 
útil. 
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Quanto às instalações do Complexo de Anexos Mineiros prevê-se um período de vida útil 
mínimo de 20 anos, o que será conseguido mesmo na ausência de recursos minerais 
locais através do tratamento nas instalações de minério com origem em outras minas ou 
então através da reconversão das instalações para outros processos industriais. 
 
Neste capítulo começa-se por apresentar uma descrição das alternativas de projeto 
estudadas ao nível do local de implantação, tipo de exploração mineira, localização da 
deposição dos estéreis e do Complexo de Anexos Mineiros e acessos seguida da 
identificação das alternativas viáveis selecionadas para serem estudadas ao longo do 
Estudo de Impacte Ambiental. 
 
É descrito o processo de extração mineira selecionado como técnica e ambientalmente 
mais favorável assim como as instalações que compõem o projeto ao nível de edifícios e 
infraestruturas de abastecimento de água, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, 
fornecimento de energia e emissões gasosas. 
 
O processo de transformação do minério bruto em hidróxido de lítio ultrapuro é também 
descrito assim como os fluxogramas das várias etapas do processo e respetivos 
Balanços Mássicos. 
 
Por fim é ainda descrito o Plano de Desativação a implementar no final do período de 
vida útil do Projeto assim como o Plano de Recuperação Paisagística que permitirá uma 
adequada integração da área na envolvente. 
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2. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

No desenvolvimento dos trabalhos de conceção do Projeto da Mina do “Romano” na fase 
de Estudo Prévio foram analisadas todas as alternativas possíveis para avaliação e 
decisão, as quais abrangeram os vários aspetos do projeto nomeadamente:  
 

• A localização da exploração do minério de lítio; 

• O método de exploração mineira a adotar; 

• A localização do(s) depósito(s) de estéreis; 

• A localização do Complexo de Anexos Mineiros onde decorrerão as operações de 
valorização do minério extraído; 

• Os acessos. 

 
Em seguida descrevem-se as alternativas estudadas e abandonadas para cada um dos 
itens anteriores assim como as principais razões que o justificaram. 
 
 
 
2.1 Localização da Exploração do Minério de Lítio 

Sendo o objetivo do projeto em análise a exploração de um recurso não renovável e 
inamovível, cujo aproveitamento económico apenas se pode processar no local da sua 
ocorrência natural, torna-se difícil a criação de alternativas viáveis à localização da 
exploração do minério. 
 
Como já foi referido, a área prevista para a localização da presente exploração mineira 
resulta de em Portugal serem raros os locais onde ocorrem campos aplitopegmatíticos 
litiníferos com características físico-químicas adequadas para a extração de lítio. Em 
Portugal não se apresenta uma alternativa para a sua localização por escassez de 
recursos geológicos com a qualidade reconhecida na área. 
 
A área de implementação do Projeto é também favorável no que se refere à minimização 
de impactes, uma vez que a zona a explorar se localiza numa área afeta a uma antiga 
exploração mineira (Couto Mineiro do Beça) com um passivo ambiental considerável que 
o presente Projeto se propõe a recuperar. 
 
Mais, é de salientar que a Lusorecursos tentou sempre procurar e consultar as melhores 
empresas, que para além da capacidade técnica e experiência comprovada em 
atividades similares às que serão desenvolvidas no âmbito do presente Projeto 
dispusessem das melhores técnicas disponíveis no mercado. 
 
Estas entidades contribuíram, em muito, no apoio técnico e na obtenção das melhores 
soluções para dar resposta às preocupações ambientais e paisagísticas, para o 
cumprimento das obrigações legais e contratuais e também das boas práticas que a 
Lusorecursos promove. 
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Os estudos desenvolvidos conforme descrito no ponto 4 do presente Capítulo permitiram 
confirmar a existência de recursos com as características e quantidade necessária para 
uma exploração económica e tecnicamente viável na área da Mina do “Romano” 
concluindo-se que não existem alternativas em termos de localização do projeto. 
 
 
 
2.2 Tipo de Exploração Mineira 

Desde 2012 que foram realizados trabalhos de investigação, levantamento de campo e 
sondagens em toda a área da concessão e especialmente desde 2016, no já reconhecido 
corpo principal do Bloco A, onde estão situados os vestígios e passivo ambiental do 
antigo Couto Mineiro do Beça. 
 
Foram ai confirmadas várias zonas mineralizadas com teores elevados em lítio e estanho 
tendo-se desenvolvido trabalhos que identificaram a localização das áreas a explorar 
prioritariamente e que se estendem a profundidades apreciáveis. 
 
Essa área prioritária localiza-se à superfície nas áreas envolventes das cortas antigas do 
Couto Mineiro do Beça incluindo galerias antigas nessa mesma zona e ainda a norte uma 
corta maior em profundidade. 
 
Face aos recursos mineiros identificados foram ponderadas várias alternativas para o tipo 
de exploração tendo sido analisada a possibilidade desta ser desenvolvida 
essencialmente com três tipos de abordagem: 
 

• Utilização apenas de exploração a céu aberto; 

• Adoção de mineração subterrânea integral; 

• Opção mista ou seja utilização parcial de exploração a céu aberto e exploração 
subterrânea. 

 
Ponderados os vários aspetos ambientais e perspetivas realistas de aproveitamento do 
recurso geológico, o tipo de exploração escolhido foi o Misto por ser aquele que se 
apresenta como ambientalmente mais favorável e viável tecnicamente. 
 
Nos pontos seguintes justificam-se as principais razões do abandono das opções de 
mineração a céu aberto e de mineração integral subterrânea. 
 
 
 
2.2.1 Exploração integral a céu aberto 

Para avaliação dos impactes da exploração integral a céu aberto foram desenvolvidos por 
empresa internacional especializada estudos e simulações de como se processaria essa 
exploração do filão identificado. 
 
A simulação da corta a céu aberto foi desenvolvida utilizando o programa Datamine 
NPVS de que resultou uma enorme corta conforme se pode ver na FIG. II. 1. 
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FIG. II. 1 – Simulação da Corta da Opção de Exploração Integral a Céu Aberto

 
Nesta figura está também representado o filão principal de lítio (a verde e 
estrutura das galerias principais da exploração subterrânea. Nela pode observar
parte muito significativa dos recursos não são possíveis de explorar com uma corta a céu 
aberto (manchas castanhas e verdes a um nível mais profundo e na e
 
Na FIG. II. 2 mostram-se as dimensões da corta representada na figura anterior 
constatando-se que a profundidade simulada é de 330 m com os 
por 836 m e 624 m. Trata-
recuperar 6,4 Mt de minério em vez do recurso total atual estimado de 15,6 Mt.
 

FIG. II. 2 – Simulação do céu aberto integra
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Nesta figura está também representado o filão principal de lítio (a verde e 
estrutura das galerias principais da exploração subterrânea. Nela pode observar
parte muito significativa dos recursos não são possíveis de explorar com uma corta a céu 
aberto (manchas castanhas e verdes a um nível mais profundo e na envolvente).
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-se assim de uma enorme corta que mesmo assim só permite 
recuperar 6,4 Mt de minério em vez do recurso total atual estimado de 15,6 Mt.
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Simulação da Corta da Opção de Exploração Integral a Céu Aberto 

Nesta figura está também representado o filão principal de lítio (a verde e castanho) e a 
estrutura das galerias principais da exploração subterrânea. Nela pode observar-se que 
parte muito significativa dos recursos não são possíveis de explorar com uma corta a céu 

nvolvente). 

se as dimensões da corta representada na figura anterior 
lados a estenderem-se 

se assim de uma enorme corta que mesmo assim só permite 
recuperar 6,4 Mt de minério em vez do recurso total atual estimado de 15,6 Mt. 

 
l com as dimensões principais 
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Para além disso com esta opção serão removidos um total de 95Mt de estéreis que terão 
de ser depositados em escombreira. 
 
Na FIG. II. 3 apresenta-se uma simulação da corta a céu aberto nesta opção de 
exploração mineira utilizando o modelo digital do terreno e também das escombreiras que 
seriam necessárias para acomodar os estéreis removidos. Verifica-se que nesta situação 
seria necessário ocupar duas áreas e não apenas uma tendo ambas dimensões 
apreciáveis. 
 
No caso de se pretender completar a extração do minério existente no filão atual ou de 
novas reservas que entretanto venham a ser detetadas, a expansão da exploração teria 
impactes ainda muito mais elevados não só na paisagem como também em fatores 
ambientais como o ruido e qualidade do ar pois seria inevitável o uso de explosivos e 
uma maior necessidade de transportes para deposição de material estéril e circulação de 
maquinaria à superfície, o que daria origem a maior dispersão de poeiras e consumo de 
combustível. 
 
Concluiu-se assim que a opção de exploração integral a céu aberto apresentava 
impactes ambientais muito elevados e valias muito menores pelo que foi abandonada.  
 
 
 
2.2.2 Exploração integral subterrânea 

É uma opção de exploração que se relevou inviável, essencialmente por uma boa parte 
dos recursos identificados nesta fase estarem localizados numa área entre as cotas 980 
e 920 do antigo Couto Mineiro do Beça. Toda essa área tem um passivo ambiental 
significativo originado pelas cortas a céu aberto e galerias abandonadas e inacessíveis. 
 
Para além disso, para se fazer a exploração mineira subterrânea seria necessário 
eliminar esse passivo, o que poderia pôr em risco a segurança da futura exploração no 
subsolo. 
 
Assim, por razões de ordem técnica, a exploração mineira subterrânea integral foi 
também considerada uma opção a abandonar. 
 
 
 
2.2.3 Exploração mista 

A opção de desenvolver a exploração mineira numa solução mista apresenta-se assim 
como a mais viável ambientalmente e que melhor se adapta às condições atuais e futuras 
da exploração do recurso lítio na Concessão “Romano”. De facto, esta opção reúne todas 
as vantagens das duas opções integrais e minimiza os impactes. 
 
Nesta opção, a exploração a céu aberto será feita apenas numa área mínima necessária, 
que abrange a zona central do antigo Couto Mineiro do Beça, entre as cotas 980 e 920, 
numa área total de cerca de 30 ha. 
 
As alturas de escavação são assim relativamente baixas e ao desenvolverem-se numa 
encosta permitem a utilização de métodos de desmonte que se preveem que tornem 
desnecessário a utilização de explosivos e que a circulação de veículos e máquinas seja 
facilitada. 
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Com a exploração a céu aberto, parcial e delimitada, será possível eliminar o passivo 
ambiental da antiga mina (corta e galerias) além de eliminar os riscos de segurança 
existentes e futuros. Garantirá um acesso fácil à futura exploração subterrânea, que se 
iniciará e desenvolverá em grande parte simultaneamente com a exploração a céu aberto 
que se concluirá em poucos anos. 
 
A exploração subterrânea desenvolver-se-á até profundidades muito superiores ao céu 
aberto integral abandonado, permitindo a exploração do recurso geológico e com 
impactes muito reduzidos para o exterior tanto mais que dará origem a um trafego 
mínimo de veículos pesados pois permitirá a utilização de correias transportadoras e uso 
de um túnel para acesso subterrâneo à mina. 
 
Além disso, a exploração subterrânea permitirá facilitar a prospeção de novos filões de 
lítio na área da Concessão sem afetar o exterior nem a envolvente. 
 
Pelas várias razões acima descritas, o método de exploração mineira misto foi 
selecionado como a alternativa de exploração a implementar no Projeto da Mina do 
“Romano”. 
 
 
 
2.3 Localização do(s) Depósito(s) de Estéreis(s) 

Qualquer exploração mineira dá origem a um volume apreciável de estéreis que 
necessitam ser depositados numa área de escombreira dedicada. No caso em estudo e 
tendo em conta o método de exploração selecionado (método misto), parte dos estéreis 
produzidos serão reutilizados no enchimento das galerias abandonadas após a extração 
do minério. 
 
No entanto, mesmo assim será necessário encontrar o melhor local para a deposição dos 
restantes estéreis que seja a mais favorável à futura recuperação após a desativação da 
mina. 
 
Prevê-se que com a opção de exploração mista seja necessário depositar no máximo 
cerca de 21,7 Mt de estéreis, que correspondem ao valor máximo estimado de estéreis 
produzidos pela exploração a céu aberto dado que na exploração subterrânea estes 
materiais também serão utilizados no preenchimento dos túneis. 
 
Foram identificados dois locais com capacidade (com larga margem de segurança) para 
serem estudados como alternativas de localização do Depósito de Estéreis, os quais 
localizam-se junto à zona de exploração mineira, o que facilita e reduz os transportes 
necessários e consequentemente o consumo de combustíveis. 
 
Numa das alternativas denominada Solução 1, o Depósito de Estéreis posiciona-se a 
sudoeste da zona de exploração, na vertente poente do vale da ribeira de Candedo. Na 
outra alternativa, designada Solução 2, o Depósito de Estéreis localiza-se a sudeste da 
zona mineira, num pequeno vale encaixado compreendido entre Carvalhosa e Felgueira.  
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Ambos os locais estão dentro da área de Concessão e têm ambos um potencial muito 
elevado de terem uma recuperação e valorização ambiental futura satisfatória. 
Naturalmente têm diferenças que serão avaliadas no EIA para decisão de qual a 
localização mais favorável. 
 
Na FIG. II. 4 apresenta-se a localização das duas alternativas consideradas para o 
Depósito de Estéreis (Solução 1 e Solução 2). 
 

 

FIG. II. 4 – Localização das Solução 1 e 2 dos Depósitos de Estéreis 
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2.4 Localização do Complexo de Anexos Mineiros 

Tal como referido anteriormente, o Projeto da Mina do “Romano” disporá de um 
Complexo de Anexos Mineiros (CAM) onde será realizada a valorização do minério de 
lítio extraído da mina e produzidos subprodutos para posterior comercialização. 
 
A existência do CAM é por si só um elemento muito importante da minimização de 
impactes da mina pois permitirá valorizar o lítio extraído no local e no Concelho, dando 
origem a mais emprego qualificado e garantindo que as mais-valias do projeto beneficiem 
a Região e o Pais. Mas para além disso, evitará a necessidade de transportes pesados 
que seriam inevitáveis se o processo de valorização e purificação do lítio fosse feito 
noutro local distante. Esses transportes constituiriam um impacte significativo em quase 
todos os fatores ambientais. 
 
Foram então definidas duas alternativas para a localização do CAM, que se inserem no 
conjunto da mina sem pôr em causa a exploração do recurso e com o mínimo de 
transportes e perdas de tempo e segurança. 
 
Uma das alternativas de localização do CAM, denominada Solução A, localiza-se a norte 
da Concessão numa área plana e de fácil acesso do exterior e com rápido acesso para o 
escoamento do hidróxido de lítio ultrapuro produzido. Permite vir a constituir um polo 
estruturante do desenvolvimento local e da região concentrando todas as estruturas 
produtivas. No Desenho 1 [TOMO 2] apresenta-se a localização da Solução A do CAM. 
 
A outra alternativa de localização do CAM, designada Solução B, localiza-se no limite 
nascente da Concessão Mineira do Romano, na elevação junto à Cova do Forno e mais 
descentrada em relação à sua inserção estruturante na Região e na zona e exigindo 
maior construção de vias de acesso e circulação. No Desenho 3 [TOMO 2] apresenta-se 
a localização da Solução B do CAM. 
 
Estas duas alternativas de localização do CAM serão avaliadas comparativamente para 
decisão. 
 
 
 
 
2.5 Acessos Internos e Externos 

Os acessos internos na área mineira e os acessos de ligação às vias rodoviárias externas 
foram igualmente estudados para cada uma das alternativas de modo a minimizar os 
impactes ambientais. 
 
O conceito adotado no desenvolvimento dos acessos para cada uma das alternativas de 
localização do CAM foi concentrar dentro da Concessão todas as atividades e estruturar 
as atividades e as suas relações para um mínimo de circulações necessárias. Assim, os 
acessos no interior da mina foram estruturados de modo a serem utilizados ao máximo 
caminhos existentes, naturalmente fazendo as melhorias adequadas de acordo com as 
necessidades e tipologia de veículos a circular. 
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Optou-se por fazer grande parte do transporte de minério por telas transportadoras 
reduzindo o uso de transportes pesados a trajetos curtos de que são exemplo o traçado 
de transporte na primeira fase do minério para o ponto de carga na tela e o retorno dos 
estéreis separados ou rejeitados para serem incorporados como enchimento na mina 
subterrânea. 
 
Quer para a Solução A do CAM, quer para a Solução B do CAM estão previstos dois 
acessos externos, um de ligação à EN103 a norte e outro à M519 a este (Desenho 1 e 
Desenho 3 [TOMO 2]. A estrada variante à EN103 foi definida também utilizando 
basicamente caminhos existentes e evitando qualquer intervenção em linhas de água ou 
valores ambientais identificáveis. 
 
 
 
 
2.6 Síntese das Alternativas Consideradas 

Atendendo à fase de Estudo Prévio em que se encontra o Projeto foram consideradas 
soluções alternativas, nomeadamente, no que se refere à posição do Complexo de 
Anexos Mineiros e da localização do Depósito de Estéreis. 
 
Para a localização do CAM foram consideradas duas soluções, designadamente: 
 

− Solução A – Em que o CAM se posiciona a norte da área da concessão mineira 
do Romano, a nascente da povoação de Morgade; 

− Solução B – Em que o CAM se posiciona no limite nascente da concessão 
mineira, na elevação junto à Cova do Forno, a norte da povoação de Rebordelo. 

 
 
Para a localização do Depósito de Estéreis foram consideradas duas soluções, 
designadamente: 
 

− Solução 1 – Em que o Depósito de Estéreis se posiciona a sudoeste da área 
mineira, na vertente poente do vale da ribeira de Candedo; 

− Solução 2 – Em que o Depósito de Estéreis se posiciona a sudeste da área 
mineira, num pequeno vale encaixado compreendido entre Carvalhosa e 
Felgueira, que corresponde ao vale de uma pequena linha de água afluente da 
ribeira de Rebordelo. 
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Face às soluções de projeto acima referidas, sobressaem 4 combinações possíveis de 
soluções de projeto, designadas: 
 

− Alternativa A1 – Correspondente à Solução A do CAM e respetiva rede de 
acessos e à Solução 1 do Depósito de Estéreis (Desenho 1 [TOMO 2]); 

− Alternativa A2 – Correspondente à Solução A do CAM e respetiva rede de 
acessos e à Solução 2 do Depósito de Estéreis (Desenho 1 [TOMO 2]). 

− Alternativa B1 – Correspondente à Solução B do CAM e respetiva rede de 
acessos e à Solução 1 do Depósito de Estéreis (Desenho 3 [TOMO 2]). 

− Alternativa B2 – Correspondente à Solução B do CAM e respetiva rede de 
acessos e à Solução 2 do Depósito de Estéreis (Desenho 3 [TOMO 2]). 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO DA MINA DO ROMANO 

3.1 Introdução 

Em termos de descrição do projeto considerou-se a Zona de Exploração Mineira onde 
decorre a extração do minério e deposição do material estéril e o Complexo de Anexos 
Mineiros, que integra todas as infraestruturas e edifícios localizados nesta zona assim 
como as infraestruturas de apoio necessárias ao funcionamento do complexo mineiro em 
condições de segurança e proteção ambiental, das quais se destacam pela sua 
importância: 
 

• Sistemas de abastecimento de água potável, água industrial e água 
desmineralizada; 

• Estações de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, Industriais e Mineiras; 

• Redes de drenagem de águas pluviais, águas residuais domésticas e águas 
residuais industriais; 

• Subestação e rede elétrica; 

• Sistema de Produção de Energia Elétrica; 

• Posto de Abastecimento de Gasóleo e Unidade Autónoma de Gás. 

 
Nos pontos seguintes descreve-se cada uma das áreas acima referidas, caracterizando-
se em detalhe as infraestruturas de apoio nos pontos 7 a 10 do presente Capítulo. 
 
 
 
3.2 Zona de Exploração Mineira 

A Zona de Exploração Mineira compreende o Depósito de Minério Bruto, o Depósito 
Temporário de Estéril, a Central de Backfill e o Depósito de Estéreis, para o qual foram 
consideradas duas alternativas de localização: Solução 1 correspondente ao depósito 
localizado a sudoeste da área de exploração a céu aberto e Solução 2 relativa ao 
depósito localizado a sudeste da exploração a céu aberto (Desenho 1 e Desenho 3 
[TOMO 2]). 
 
O Depósito de Minério Bruto constitui um espaço a céu aberto, onde será armazenado 
temporariamente o material rochoso resultante da exploração a céu aberto antes de ser 
encaminhado por uma tela transportadora para o Edifício de Britagem localizado no CAM. 
Este local terá uma área de 36 350 m2 para disposição e empilhamento do material e 
dentro desta área existirá uma torva que alimentará de forma controlada a tela 
transportadora com o minério bruto. Na fase inicial, enquanto o CAM não estiver em 
funcionamento, a armazenagem do minério bruto será efetuada nesta área. 
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O Depósito Temporário de Estéril com uma área de 12 700 m2 é o local onde será feita a 
armazenagem temporária dos estéreis que são retirados do processo a jusante com o 
auxílio de um separador ótico. Após o armazenamento inicial nesta área, estes materiais 
terão como destino o Depósito de Estéreis situado mais a sul sendo transportados por 
dumpers. 
 
Para o Depósito de Estéreis, tal como acima referido, foram consideradas duas 
alternativas de localização, a Solução 1 com uma área de 60,6 hectares e uma 
capacidade de encaixe de aproximadamente 13,4 Mm3 de estéreis e a Solução 2 com 
uma área de cerca de 50,1 hectares e uma capacidade de encaixe para 13,8 Mm3 de 
material estéril. 
 
Em qualquer uma das situações, a topografia da área permite que as águas superficiais 
circulem sem qualquer interferência sendo recolhidas e tratadas sendo ainda de salientar 
que parte da rocha encaixante considerada sem valor económico armazenada será 
posteriormente utilizada no preenchimento das cavidades subterrâneas, estando prevista 
para o efeito uma Central de Backfill, localizada a oeste da área de exploração a céu 
aberto da 1ª Fase. 
 
A Central de Backfill será constituída por uma instalação de produção de “Pasta Fill” e 
uma para produção de polpa de CRF (Cemented Rockfill).  
 
O núcleo da Central de “Paste Fill” é um misturador descontínuo que combina os 
rejeitados, aglutinante e água em “backfill”. Os rejeitados serão entregues no local da 
Central de Backfill utilizando um transportador coberto e serão direcionados para o 
misturador. 
 
O aglutinante será armazenado em silos sendo o volume correto de cimento 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. 
 
O processo de mistura da pasta é realizado em lotes e, uma vez misturada, a pasta é 
conduzida a uma torva. Na FIG. II. 5 apresenta-se a titulo ilustrativo uma Central de 
“Paste Fill”. 
 

 
FIG. II. 5 – Exemplo de uma Central de “Paste Fill” 
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Na Central de Polpa de CRF, o dumper carregado com os escombros para a produção de 
CRF estaciona por baixo de uma barra pulverizadora, a qual pulveriza por cima destes 
materiais a mistura aglutinante e água, estando assm o material pronto a ser depositado 
de forma a preencher os vazios de escavação. Um exemplo da aplicação de “backfill” 
resulta na pulverização de pasta no material estéril e é representado na FIG. II. 6. 
 
 

 
 

FIG. II. 6 – Exemplo de Central de Polpa CRF 

 
 
De referir que não existirá uma Central de Betão, sendo que, o betão pronto será 
entregue diretamente na Obra. 
 
 
 
3.3 Complexo de Anexos Mineiros 

Conforme referido anteriormente foram consideradas no âmbito do presente EIA duas 
alternativas de localização para o CAM, denominadas Solução A e Solução B: 
 

− Solução A – Em que o CAM se posiciona a norte da área de concessão mineira 
do Romano, a nascente da povoação de Morgade. Esta Solução está implantada 
à cota + 855 m e apresentará uma área de 62,8 hectares (plataforma e acessos 
associados); 

− Solução B – Em que o CAM se posiciona no limite nascente da concessão 
mineira, na elevação junto à Cova do Forno, a norte da povoação de Rebordelo. 
Esta Solução encontra-se implantada à cota + 925 m e terá uma área de  
66,1 hectares (plataforma e acessos associados). 
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Em ambas as Soluções, os edifícios e infraestruturas são iguais diferindo apenas na 
localização e disposição dos mesmos. Assim em seguida descrevem-se os elementos 
constituintes de ambas as Soluções fazendo-se referência às situações em que diferem 
com a Solução. 
 
No Quadro II. 1 indicam-se os edifícios e instalações auxiliares associadas ao Complexo 
de Anexos Mineiros assim como o número com que cada um dos elementos é 
identificado nas Peças Desenhadas apresentadas no Tomo 2. 
 

Quadro II. 1 – Lista de edifícios da área de concessão “Romano” 

Nº Edifício/Áreas de trabalho 

1 Edifício de Britagem (5 000 m2) 

2 Edifício da Moagem (2 900 m2) 

3 Edifício da Flutuação (3 388 m2) 

4 Unidade de Espessamento 

5 Unidade de Filtração (2 100 m2) 

6 Unidade de Calcinação (1 950 m2) 

7 Fábrica Hidrometalúrgica (1 950 m2) 

8 Chaminés 

9 Armazém de Feldspato/Quartzo (1 750 m2) 

10 Armazém de Produto Acabado (1 750 m2) 

11 Parque de Resíduos Sólidos secos (1 925 m2) 

12 Parque de Resíduos (1 925 m2) 

13 Armazém de Substâncias Químicas (1 400 m2) 

14 Depósito de dióxido de carbono 

15 Silos de ácido fluorídrico 

16 Depósito de minério bruto 

17 Torva 

18 Depósito temporário de estéril 

19 Estação de tratamento de águas industriais (ETAI) 

20 Estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI) 

21 Estação de tratamento de águas residuais domésticas (ETAR) 

22 Estação de tratamento de águas residuais industriais do 
concentrador (ETARIC) 

23 Bacia de decantação de águas pluviais 

24 Estação de tratamento de águas mineiras (ETAM) 

25 Reservatório de água bruta (1 e 2) 

26 Reservatório de água bruta (3 e 4) 

27 Reservatório de água potável 

28 Reservatório de água industrial 

29 Oficinas (1 400 m2) 

30 Oficinas – Mina (4 320 m2) 

31 Edifício do Grupo de Intervenção (587,50 m2) 

32 Edifício do Grupo de Intervenção – Mina (587,50 m2) 
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Nº Edifício/Áreas de trabalho 

33 Serviços Técnicos (515 m2) 

34 Serviços Técnicos – Mina (477,10 m2) 

35 Laboratório de Geologia (786,50 m2) 

36 Posto de Abastecimento de Combustível (150 m2) 

37 Unidade autónoma de gás natural 

38 Subestação elétrica 

39 Central de Backfill 

40 Edifício Administrativo (1 380 m2) 

41 Centro Médico (310 m2) 

42 Área Social (700 m2) 

43 Área de Pessoal/Primeiros socorros (526 m2) 

44 Posto de controlo e portão Norte (25 m2) 

45 Posto de controlo e portão Sul (25 m2) 

46 Portão de controlo 

 
Nos Desenho 1 e Desenho 2 [TOMO 2] apresenta-se a localização de cada um dos 
elementos indicados no Quadro anterior na Solução A do CAM e nos Desenho 3 e 
Desenho 4 [TOMO 2] apresenta-se a localização dos mesmos elementos na Solução B 
do CAM. 
 
 
 
3.3.1 Instalações de produção 

As instalações de produção compreendem o Edifício de Britagem, o Edifício de Moagem, 
o Edifício de Flutuação, a Unidade de Calcinação e a Fábrica de Hidrometalúrgia. 
 
O Edifício de Britagem tem uma área de 5 000 m2 e encontra-se implementado junto ao 
CM 1007 em ambas as Soluções do CAM. Neste edifício ocorre a transformação física do 
minério estando para o efeito nele instaladas máquinas de crivagem, britadores e 
moinhos cónicos de modo a proceder à diminuição do grão. O transporte do minério bruto 
a partir do Depósito de Minério Bruto é realizado por uma tela transportadora coberta. 
 
É também neste edifício realizada a separação ótica do minério sendo o material estéril 
transportado por tela transportadora até ao Depósito Temporário de Estéril localizado a 
poente do Depósito de Minério Bruto. 
 
A rocha aplito-pegmatítica resultante da britagem segue então para o Edifício da 
Moagem, situado a norte no caso da Solução A ou a este no caso da Solução B. Em 
ambas as Soluções, o Edifício da Moagem possuirá uma área de 2 900 m2 e uma altura 
de 24,30 m. Este edifício alberga os moinhos de bolas e disporá de dois compartimentos, 
um no piso superior onde está a Sala de Controlo e outro no piso inferior onde é feita a 
receção/ empilhamento do minério e separação gravítica dos minerais pesados. 
 
O minério com uma granulometria mais fina é conduzido ao Edifício de Flutuação, que 
possuirá 3 388 m2 de área e uma altura de cerca de 14,4 m, e é nele que ocorre a 
separação mineral via flutuação por espumas.  
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Em seguida, o minério é conduzido para a Unidade de Calcinação e Fábrica 
Hidrometalúrgica onde ocorre a conversão química do concentrado de petalite em 
hidróxido de lítio mono-hidratado através dos processos de calcinação e hidrometalurgia 
por via ácida. 
 
Os edifícios da Unidade de Calcinação e da Fábrica Hidrometalúrgica terão 
características similares ou seja uma área de 1950 m2 e uma altura de 22,0 m. No edifício 
da Unidade de Calcinação estará instalado o calcinador enquanto no edifício da Fábrica 
de Hidrometalurgia serão instalados moinhos, fornos, tanques de lixiviação, tanques de 
filtração, filtradores de lamas, cristalizadores, centrifugadores e ainda secadores 
alimentados maioritariamente por vapor. 
 
 
 
3.3.2 Instalações de gestão de resíduos 

As instalações de gestão de resíduos compreendem uma Unidade de Espessamento, 
uma Unidade de Filtração, um parque de resíduos sólidos secos e um parque de 
resíduos. Em ambas as Soluções de localização do CAM, estas instalações situam-se na 
proximidade da Fábrica Hidrometalúrgia. 
 
A Unidade de Filtração ocupará uma área de implementação de 2 100 m2, com uma 
altura de 14,5 m enquanto a Unidade de Espessamento será uma área a descoberto 
onde ficarão localizados os espessadores utilizados no espessamento dos materiais da 
flutuação por espumas. Estas duas unidades têm por objetivo fazer com que os “tailings” 
resultantes do processo industrial sejam convertidos numa pasta que possa ser 
depositada a seco com um teor de humidade entre 10 e 20%. 
 
O Parque de Resíduos Sólidos Secos e o Parque de Resíduos possuirão ambos uma 
área de implantação de 1 925 m2 e em ambas as Soluções localizar-se-ão junto da 
Fábrica Hidrometalúrgica.  
 
O Parque de Resíduos Sólidos Secos servirá essencialmente de apoio logístico pois o 
destino destes resíduos será o mesmo que o material estéril em lítio resultante da 
escavação (rochas hospedeiras dos pegmatitos), ou seja, o posterior enchimento de 
galerias subterrâneas. 
 
Quanto ao Parque de Resíduos, este receberá as lamas provenientes dos processos 
hidrometalúrgicos. Estes materiais serão temporariamente empilhados e armazenados no 
parque, diretamente num piso coberto e impermeabilizado, com baias em U e coberto por 
um telheiro, de forma a proteger o material das intempéries. Serão ainda instalados 
sistemas de drenagens de águas em separado de toda a rede, sendo que as águas que 
possam provir eventualmente desses resíduos serão direcionadas para a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais Industriais para tratamento das mesmas. 
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3.3.3 Armazéns de produto acabado, subprodutos e produtos químicos 

O Armazém de Produto Acabado e o Armazém de Feldspato/ Quartzo localizam-se na 
Solução A na extremidade sudoeste da plataforma principal do CAM enquanto na 
Solução B situam-se na extremidade sul da plataforma principal do CAM. Ambos os 
edifícios têm uma área de 1 750 m2. 
 
O Armazém de Produto Acabado destina-se ao armazenamento do hidróxido de lítio 
mono-hidratado e do sulfato de sódio anidro tendo uma capacidade de armazenagem de 
900 t. Estes produtos serão armazenados devidamente acondicionados segundo as 
especificações para envio e expedição em veículo pesado do cliente final. 
 
No Armazém de Feldspato / Quartzo serão armazenados estes recursos minerais 
secundários da concentração por flutuação por espumas e tal como no caso anterior, 
estes produtos serão armazenados devidamente acondicionados de acordo com as boas 
práticas e indicações do cliente. Serão também expedidos em veículos pesados. 
 
Na instalação existe um Armazém de Substâncias Químicas e um Depósito de Dióxido de 
Carbono do tipo criogénico com uma capacidade de 49 t, os quais na Solução A do CAM 
situam-se na extremidade noroeste da plataforma principal do CAM e na Solução B 
localizam-se na extremidade oeste da plataforma. 
 
Existem ainda dois silos de ácido fluorídrico de 30 m3 de capacidade, que em ambas as 
Soluções do CAM ficam localizados na proximidade do Edificio da Flutuação. Estes silos 
serão do tipo tanque atmosférico de contenção total com capacidade para conter todo o 
líquido e vapores que possam ter origem numa perda de contenção. 
 
O Armazém de Substâncias Químicas terá uma área de 1400 m2 e nele serão 
armazenados vários produtos químicos utilizados na instalação. Na armazenagem serão 
seguidas as recomendações de segurança e proteção ambiental de cada um dos 
produtos. 
 
 
 
3.3.4 Instalações administrativas, sociais e médicas 

O Complexo de Anexos Mineiros engloba em qualquer uma das Soluções do CAM, um 
Edifício Administrativo e três instalações sociais e médicas. 
 
O Edifício Administrativo na Solução A do CAM ficará localizado na parte norte da 
plataforma do CAM, junto à rotunda de acesso enquanto na Solução B do CAM localiza-
se a norte, junto aos reservatórios de água bruta. 
 
O Edifício Administrativo terá uma área de 1 380 m2 e uma altura de 12,8 m. Este edifício 
disporá de 2 pisos sendo que no piso inferior existirá um espaço de receção, sala de 
exposição para acolher os convidados, um auditório com 120 lugares e uma sala de 
reuniões. Ainda neste piso existirá uma sala para trabalho informático e uma sala para o 
data-center.  
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No piso superior existirá um “open space” com vários postos de trabalho além de vários 
gabinetes de trabalho para os diversos departamentos. Ainda neste piso existirá uma 
copa com acesso ao exterior para os trabalhadores, sala de administração com casa de 
banho privativa, sala de reuniões para a administração e equipas de gestão dos vários 
departamentos e a sala de controlo, onde é feita a monitorização de todas as operações 
do complexo mineiro. 
 
O Edifício de Pessoal/ Primeiros Socorros ficará localizado em ambas as Soluções do 
CAM na plataforma da boca da mina, de modo a proporcionar as primeiras intervenções 
em caso de necessidade. Este edifício terá uma área total de 526 m2 e uma altura da 
ordem dos 6,7 m e servirá para auxiliar os colaboradores da mina e ainda prestar 
serviços de primeiros socorros. O edifício terá instalações de vestiário, instalações 
sanitárias, um centro de fisioterapia e uma zona de repouso para o repouso e convívio 
dos trabalhadores. 
 
Na plataforma do CAM, em ambas as Soluções, existirá uma Área Social e um Centro 
Médico localizados na imediação um do outro. 
 
A Área Social terá uma área de 700 m2 e uma altura de 11,10 m dispondo de uma área 
de higiene com dois balneários e duas instalações sanitárias e uma área de alimentação, 
onde se situará uma cantina com capacidade para 150 pessoas, uma sala de refeições 
privada com uma lotação de 40 lugares, um snak-bar, um ginásio e uma sala de convívio. 
 
O Centro Médico ocupará uma área de 310 m2 e terá uma altura de 5,7 m. Neste edifício 
serão prestados primeiros socorros existindo para o efeito gabinetes médicos, dois 
gabinetes de enfermagem, um laboratório de análises clinicas e instalações sanitárias. 
 
 
 
3.3.5 Instalações técnicas, de manutenção e de segurança 

No Projeto estão previstas instalações técnicas e de manutenção, que integram na 
proximidade da zona de exploração as Oficinas – Mina e Serviços Técnicos – Mina e na 
plataforma principal do CAM, as Oficinas e Serviços Técnicos. 
 
As Oficinas – Mina tratando-se de uma instalação onde se executarão os trabalhos de 
manutenção e reparação dos diversos equipamentos e veículos utilizados no processo de 
extração mineira localizar-se-ão, em ambas as Soluções do CAM, na proximidade do 
local de acesso à exploração subterrânea. Com uma área de 4 320 m2 e uma altura de 
20,0 m permitirá receber no seu interior as máquinas e veículos para reparação. 
 
O edifício de Serviços Técnicos da Mina, localizado em ambas as Soluções junto da 
exploração a céu aberto, terá uma área de implantação de 477,10 e uma altura de 6,7 m. 
Neste edifício serão prestados serviços técnicos direcionados para a exploração mineira 
assim como atividades de gestão da operação apoiadas por softwares de monitorização 
e gestão de dados que os equipamentos mineiros reportam remotamente. 
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O edifício Oficinas afeto ao CAM possuirá uma área de 1 400 m2 e uma altura de 11,20 m 
e nele serão realizados os serviços de manutenção de apoio ao complexo mineiro. No 
caso da Solução A, estas Oficinas ficarão situadas a norte da Fábrica Hidrometalúrgica e 
no caso da Solução B a norte das instalações sociais e Centro Médico, em ambas as 
situações na plataforma principal do CAM. 
 
O edifício dos Serviços Técnicos ficará também localizado na plataforma principal do 
CAM, junto à Fábrica Hidrometalúrgica na Solução A e a sul do Centro Médico na 
Solução B, e terá uma área de 515 m2 e uma altura de 9,5 m distribuída por dois pisos. 
Neste edifício serão reunidos os diversos serviços técnicos que apoiam os processos de 
extração mineira e principalmente os de transformação mineral e conversão 
hidrometalúrgica. No piso inferior existirão gabinetes, instalações sanitárias e uma zona 
de trabalho enquanto o piso superior será dotado de uma sala administrativa, sala de 
reuniões e instalações sanitárias.  
 
 
 
3.3.6 Instalações de Segurança 

De forma a garantir uma pronta resposta a casos de emergência, o projeto prevê dois 
edifícios para os grupos de intervenção, um localizado na proximidade da zona do 
Depósito Temporário de Estéril denominado Edifício Grupo de Intervenção – Mina e outro 
situado junto ao Edifício de Britagem designado Edifício Grupo de Intervenção. 
 
O Edifício do Grupo de Intervenção – Mina servirá para apoio ao pessoal responsável 
pela segurança na mina. Terá uma área de 587,5 m2 e uma altura máxima de 7,35 m 
para permitir o estacionamento dos veículos de intervenção da mina. Nele estarão 
também armazenados os equipamentos de combate das equipas de intervenção de 
forma a garantir uma rápida resposta no combate a uma emergência assim como salas 
de descanso. 
 
O Edifício do Grupo de Intervenção terá dimensões equivalentes à do edifício anterior e 
servirá para apoio ao pessoal responsável pela segurança na área de exploração a céu 
aberto. Neste edifício aparcam os veículos de intervenção da mina bem como salas de 
descanso das equipas de intervenção. 
 
Ao nível da segurança é ainda de referir que a instalação será dotada de três portarias 
para controlo dos acessos, uma localizada a norte, outra a sul e outra a oeste do 
Depósito Temporário de Estéreis.  
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3.3.7 Instalações Auxiliares

Na instalação em estudo existirá ainda um conjunto de instalações auxiliares 
nomeadamente: 
 

• Laboratório de Geologia para apoio à execução dos trabalhos de investigação nas 
áreas de geologia mineira, engenharia geo
mineral; 

• Subestação elétrica e rede de distribuição de energia assim como painéis 
fotovoltaicos descrita no ponto 8.1 do presente Capítulo;

• Estação de Tratamento de Água e reservatórios associados descritos no ponto 7 
do presente Capítulo.

• Uma Unidade Autónoma de Gás Natural e Posto de Abastecimento de Gasóleo 
descrito no ponto 8.2 e 8.3 do presente Capítulo;

• Estações de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, Industriais e Mineiras 
descritas no ponto 9.1 do presente Capítul

 
 
 
3.4 Acessos 

No projeto foi considerado sempre que possível o melhoramento de vias existentes de 
forma a minimizar a construção de novas vias.
 
A rede viária a construir difere consoante a localização do CAM, no entanto em ambas as 
Soluções as vias de acesso terão uma largura de 7 m e um piso em macadame 
betuminoso e os caminhos internos terão uma largura de 10 m e um piso com 
acabamento em agregado britado.
 
Na Solução A a rede viária será constituída por quatro caminhos internos e três vias de 
acesso. (FIG. II. 7) com extensões totais de respetivamente 8
de acesso que farão a ligação a Morgade, à EN103 e via de acesso à mina.
 

FIG. II. 7 –
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Instalações Auxiliares 

Na instalação em estudo existirá ainda um conjunto de instalações auxiliares 

Laboratório de Geologia para apoio à execução dos trabalhos de investigação nas 
áreas de geologia mineira, engenharia geológica e minas e processamento 

Subestação elétrica e rede de distribuição de energia assim como painéis 
fotovoltaicos descrita no ponto 8.1 do presente Capítulo; 

Estação de Tratamento de Água e reservatórios associados descritos no ponto 7 
ente Capítulo. 

Uma Unidade Autónoma de Gás Natural e Posto de Abastecimento de Gasóleo 
descrito no ponto 8.2 e 8.3 do presente Capítulo; 

Estações de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, Industriais e Mineiras 
descritas no ponto 9.1 do presente Capítulo; 

No projeto foi considerado sempre que possível o melhoramento de vias existentes de 
forma a minimizar a construção de novas vias. 

A rede viária a construir difere consoante a localização do CAM, no entanto em ambas as 
acesso terão uma largura de 7 m e um piso em macadame 

betuminoso e os caminhos internos terão uma largura de 10 m e um piso com 
acabamento em agregado britado. 

Na Solução A a rede viária será constituída por quatro caminhos internos e três vias de 
) com extensões totais de respetivamente 8 350 m e 4150 m. As vias 

de acesso que farão a ligação a Morgade, à EN103 e via de acesso à mina.

– Rede Viária na Solução A da Localização do CAM
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Na instalação em estudo existirá ainda um conjunto de instalações auxiliares 

Laboratório de Geologia para apoio à execução dos trabalhos de investigação nas 
lógica e minas e processamento 

Subestação elétrica e rede de distribuição de energia assim como painéis 

Estação de Tratamento de Água e reservatórios associados descritos no ponto 7 

Uma Unidade Autónoma de Gás Natural e Posto de Abastecimento de Gasóleo 

Estações de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, Industriais e Mineiras 

No projeto foi considerado sempre que possível o melhoramento de vias existentes de 

A rede viária a construir difere consoante a localização do CAM, no entanto em ambas as 
acesso terão uma largura de 7 m e um piso em macadame 

betuminoso e os caminhos internos terão uma largura de 10 m e um piso com 

Na Solução A a rede viária será constituída por quatro caminhos internos e três vias de 
350 m e 4150 m. As vias 

de acesso que farão a ligação a Morgade, à EN103 e via de acesso à mina. 

 
Rede Viária na Solução A da Localização do CAM  
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No caso da Solução B do CAM (FIG. II. 8), a rede viária será constituída por seis 
caminhos internos e três vias de acesso, respetivamente, com uma extensão total de 
8 644 m e 3 680 m. As vias de acesso são as mesmas referidas da Solução A. 
 

 
FIG. II. 8 – Rede Viária na Solução B da Localização do CAM  

 
 
De referir que o atravessamento do Ribeiro das Lamas será efetuada por um viaduto de 
modo a minimizar a interferência da via com a linha de água sendo o respetivo projeto 
desenvolvido em fase de projeto de execução. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS MINEIROS 

4.1 Histórico Mineiro 

A área concessionada denominada de “Romano” foi no passado, durante períodos 
compreendidos antes e após a segunda grande guerra mundial e outros que se 
presumem bem mais antigos, alvo de exploração. Esses trabalhos mineiros decorreram 
no que designa por antigo Couto Mineiro do Bessa, onde ocorreram explorações de 
concentrados de óxido de estanho – SnO2 (cassiterite) e de óxido de tântalo – Ta2O5 
(columbo-tantalite). 
 
O contexto apresentado está identificado e classificado pela Direção Geral de Geologia e 
Energia (DGEG) como minas abandonadas e com risco de segurança. No território 
encontram-se várias cavidades/depressões topográficas que estão atualmente expostas 
e a que se associam as reconhecidas frentes de escavação (FIG. II. 9). 
 

 
FIG. II. 9 – Frentes de escavação de trabalhos mineiros antigos 
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Salienta-se ainda que na concessão mineira resultante dos trabalhos de lavra do 
passado, existem algumas escombreiras presentes e de dimensão considerável 
nomeadamente foram identificadas três escombreiras com áreas de cerca de 6000 m2, 
509 m2 e 344 m2. É ainda conhecida a existência de antigas galerias na atual área da 
concessão “Romano”. 
 
Na FIG. II. 10 apresenta-se as galerias e acessos que constam na DGEG na forma de 
mapas elaborados à mão, os quais foram convertidos e redesenhadas todas as 
estruturas existentes nos mapas consultados na cartografia atual. 
 

 
FIG. II. 10 – Antigas galerias e acessos na concessão "Romano" 

 
 
Constata-se assim que a Concessão “Romano” abrange uma área explorada 
anteriormente e onde ainda se regista a presença de vestígios dessa exploração. 
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4.2 Área da Concessão e Tipo de Massas Minerais 

Na área de concessão “Romano”, os Blocos A e B inserem-se num setor em que afloram 
sequencias metassedimentares do Paleozóico Superior que são instruídas por rochas 
graníticas de duas micas sin-tectónicos, como os granitos de Chaves e de Montalegre.  
 
Em termos de litótipos das sequências metassedimentares, segundo a cartografia 
geológica, no Bloco A ocorrem xistos metamórficos e grafitosos, enquanto no Bloco B são 
xistos essencialmente andaluzíticos com algumas intercalações de filões de quartzo. 
 
Mais concretamente no Bloco A, os micaxistos são instruídos por importantes corpos de 
natureza aplitopegmatítica que ocorrem sob a forma de enxames de diques ou filões. 
Estes corpos contêm importantes ocorrências anómalas de minerais-minério que 
albergam elementos químicos de elevado valor (petalite e espodumena – lítio; cassiterite 
– estanho; columbo-tantalite – nióbio e tântalo) e ainda minerais industriais como os 
feldspatos sódicos e potássicos.  
 
Ao nível estrutural, as litologias encaixantes (micaxistos com andaluzite e quartzo-filitos) 
no Bloco A da concessão “Romano” estão quase sempre muito deformados e registam os 
fortes efeitos da última fase de deformação Varisca (D3), que praticamente obliterou os 
dois anteriores episódios (D1 e D2), observáveis apenas petrograficamente. De acordo 
com Noronha e Lima (2006), os filões aplitopegmatíticos LCT (Lítio – Césio – Tântalo) na 
região do Barroso-Alvão estão instalados em planos relacionados com a fase D3, com 
orientações de N130ºE e N-S a N10ºE. 
 
Os aplitopegmatitos LCT mineralizados em Lítio, no contexto da concessão “Romano” 
(Bloco A) são leucocratas e estão, como se referiu, dispostos em enxames ou 
aglomerados de filões alojados em rochas encaixantes de natureza metassedimentar do 
Silúrico (micaxistos andaluzíticos), que se distinguem claramente dos restantes litótipos 
LCT pela sua coloração bem mais escura, elevada xistosidade e deformação (FIG. II. 11). 
 

 
FIG. II. 11 – Contraste Litológico Entre as Rochas LCT de Cor Clara e  

os Micaxistos Encaixantes Mais Escuros 

 
Segundo as análises à Microssonda, a média dos teores em Li2O nas petalites analisadas 
é de 4,32%, valor este, ligeiramente afastado do valor teórico (4,89%). 
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4.3  Recursos geológicos litiníferos e reservas prováveis 

Os principais resultados dos trabalhos realizados pela Lusorecursos durante o período de 
Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” foram reportados à DGEG na forma de 
relatórios técnicos. 
 
Os dados obtidos durante a prospeção e pesquisa permitiram identificar recursos 
minerais de lítio com base na morfologia do depósito aplitopegmatítico litinífero através 
da interpretação de perfis transversais e plantas de nível com blocos delimitados por 
perfis adjacentes que, usando os dados analíticos das sondagens de cada perfil 
proporcionaram a determinação de um teor de Li2O e respetiva tonelagem, assumindo-se 
um teor de corte económico (e não mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 2,4 
(densidade da petalite e não da rocha LCT). No Quadro II. 2 encontra-se a avaliação dos 
recursos de Li2O. 
 

Quadro II. 2 – Avaliação de recursos da concessão 

Recursos Quantidade 
(Mt@%Li2O) 

Recurso Total Atual 15,6 Mt@1,09%Li2O 

Recurso Indicado 7,2 Mt@1,28%Li2O 

Recurso Inferido 8,4 Mt@0,93%Li2O 

 
 
Considerando o recurso total atual estimado de 15,6 Mt e para lá da reserva mineira aí 
contida, os indicadores de prospeção e pesquisa apontam a concessão atual “Romano” 
como uma zona alvo (“exploration target”). Deste modo, ao longo de um eixo no setor sul 
do Bloco A da concessão com cerca de 3 x 1 km espera-se que venha a duplicar os 
recursos totais estimados de 15,6 Mt @ 1,09% Li2O, alcançando a hipótese de um total 
de 30 Mt com teores de cerca de 1,0% Li2O para a Concessão. 
 
Para alcançar esse “target” de 30 Mt de recurso pegmatítico com teor de 
aproximadamente 1% de Li2O, em que a petalite responde por mais de 90% da moda, a 
Lusorecursos pretende, ao longo da próxima década, realizar e dar continuidade aos 
trabalhos de prospeção e pesquisa já efetuados de acordo com o atual estado de 
conhecimento geológico do jazigo “Romano”. Estes visam essencialmente densificar a 
informação já existente e, com isso contribuir para melhorar o grau de conhecimento e 
certeza sobre o jazigo mineral. 
 
Salienta-se ainda que, o presente projeto prevê a realização de uma futura campanha de 
sondagens mecânicas com QA/QC ("Quality Assurance" / "Quality Control") para 2022 na 
envolvência do filão “Romano” que muito provavelmente aumentará o recurso em cerca 
de 4 Mt perfazendo as 15 Mt. Na zona sul da Concessão, estima-se que a partir de 
dezenas de sondagens também previstas para a próxima década e os indicadores 
favoráveis seja possível incrementar o recurso para o dobro ou seja, para as 30 Mt com 
teores apreciáveis de Li2O. 
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No Quadro II. 3 indica-se o volume e teores dos recursos litiníferos da concessão 
“Romano” estimados com base na aplicação de um modelo geológico de bloco 
desenvolvido pela empresa Datamine e na FIG. II. 12, apresenta-se a respetiva 
localização. No ANEXO 2.1 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se um 
documento detalhado com o cálculo das reservas. 
 

Quadro II. 3 – Tonelagem e teores dos recursos litiníferos da Concessão “Romano” previstos 

Tipo Volume (t) Li2O (%) 

Datamine 2019 (filão “Romano”) 11.000.000 0,95 

Sondagens 2021 (filão “Romano”) 4.000.000 0,80-1,0 

Zona Sul da Concessão “Romano” 15.000.000 0,80-1,2 

Recursos totais 30 000 000,00 0,90-1,10% 

 
 
No Quadro II. 4 apresenta-se os volumes e teores dos minerais associados estimados 
considerando 15 Mt de minério (rocha pegmatítica), e tendo em conta as percentagens 
mineralógicas do minério. De referir que os volumes assumidos não representam a 
recuperação final dos respetivos minerais, sendo meramente indicativos as suas 
estimativas em termos de volume. 
 

Quadro II. 4 – Estimativa dos Volumes de Minérios Associados 

Mineral Teores no minério (%) Volume (t) 

Petalite 19,00 2 850 000 

Quartzo 19,42 2 913 000 

Albite (Feldspato sódico) 39,64 5 946 000 

Ortose (Feldspato potássico) 9,07 1 360 500 
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FIG. II. 12 – Mapa geológico do bloco A da concessão “Romano”, onde se assinalam as duas 
principais áreas a explorar e as respetivas estimativas de recursos de lítio 
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5. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA

O método de exploração mineira a utilizar no Projeto da Mina do Romano foi definido 
tendo em conta fatores de cariz técnico, ambiental, legislativo e de segurança 
assim como o máximo aproveitamento do jazigo mineral e o valor do recurso mineral a 
explorar. 
 
O método de exploração definido compreende duas fases distintas: a primeira durante os 
primeiros três anos do projeto em que a exploração do recurso mineiro é realizada 
aberto e a segunda fase em que a 
considerar-se que no projeto existirá uma exploração/mineração do tipo misto
(FIG. II. 13). 
 
Com este processo de exploração pretende
rocha a que correspondem aproximadamente 15 Mt de minério.
 

 
 
Nos pontos seguintes descrevem
Projeto da Mina do Romano.
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MÉTODO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA 

O método de exploração mineira a utilizar no Projeto da Mina do Romano foi definido 
tendo em conta fatores de cariz técnico, ambiental, legislativo e de segurança 
assim como o máximo aproveitamento do jazigo mineral e o valor do recurso mineral a 

O método de exploração definido compreende duas fases distintas: a primeira durante os 
primeiros três anos do projeto em que a exploração do recurso mineiro é realizada 

e a segunda fase em que a exploração é subterrânea
se que no projeto existirá uma exploração/mineração do tipo misto

Com este processo de exploração pretende-se extrair um total de cerca de 38,2 Mt de 
rocha a que correspondem aproximadamente 15 Mt de minério. 

FIG. II. 13 – Exploração do Tipo Misto 

Nos pontos seguintes descrevem-se os métodos de exploração que serão adotados no 
Projeto da Mina do Romano. 
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O método de exploração mineira a utilizar no Projeto da Mina do Romano foi definido 
tendo em conta fatores de cariz técnico, ambiental, legislativo e de segurança  
assim como o máximo aproveitamento do jazigo mineral e o valor do recurso mineral a 

O método de exploração definido compreende duas fases distintas: a primeira durante os 
primeiros três anos do projeto em que a exploração do recurso mineiro é realizada a céu 

subterrânea podendo assim 
se que no projeto existirá uma exploração/mineração do tipo misto 

se extrair um total de cerca de 38,2 Mt de 

 

se os métodos de exploração que serão adotados no 
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5.1 Exploração a Céu Aberto 

5.1.1 Operações preparatórias 

Previamente à exploração a céu aberto propriamente dita serão executadas algumas 
operações preparatórias nomeadamente a preparação do terreno, durante a qual serão 
extraídas as camadas superficiais de vegetação e solo, para posterior terraplanagem, 
englobando atividades como escavação, carga do material escavado (CAT 390), 
transporte e descarga do material em locais a definir de modo a permitir um 
aproveitamento posterior em arranjos finais e recuperação dos depósitos de estéreis. 
 
Na exploração a céu aberto, de modo a permitir a operação do minerador de superfície 
será necessário remover 0,30 m de horizonte orgânico e não orgânico, mobilizando 
material a ser armazenado para mais tarde servir para intervenção ambiental aquando do 
fecho da área exploração a céu aberto. Nesta fase estima-se um volume de terras 
vegetais de cerca de 47 133 m3, o que corresponde a 84 839 toneladas. 
 
Assim, para a terraplanagem do terreno estão previstas quatro operações: escavação, 
carga do material escavado, transporte e descarga do material em local apropriado, 
podendo ainda acrescentar-se a compactação do material.  
 
Para além da operação de limpeza do terreno e da retirada das camadas superficiais de 
vegetação e solos, está ainda prevista a construção de vias de acesso e de 
infraestruturas fundamentais para a exploração como a instalação de serviços de apoio 
aos trabalhos, os sistemas de abastecimento de combustível, água e outros, as redes de 
eletricidade e esgotos, tal como outras instalações do Complexo de Anexos Mineiros. 
 
 
 
5.1.2 Método de desmonte 

Após transformar o terreno da área que se pretende extrair, em patamares planos, a fim 
de permitir a circulação dos equipamentos de extração, terá início o processo de 
mineração. O desmonte seguirá uma metodologia de exploração em bancadas a 
diferentes cotas, em que as plataformas de trabalho são necessariamente planas para a 
utilização do minerador de superfície.  
 
O Plano de Lavra do projeto prevê que, considerando a topografia do terreno e a área de 
interesse a ser explorada, serão produzidas bancadas de segurança de 10 metros de 
altura, ângulo de 55° que resulta numa inclinação geral (“pit slope”) de 43° e uma berma 
de segurança de 5 metros de modo a cumprir a legislação em vigor, nomeadamente o 
Decreto-Lei Nº. 162/90 de 22 maio. Não circularão veículos na berma entre cada 
bancada e estas serão exploradas em patamares planos, onde toda a zona de 
exploração será extraída até à cota topográfica de 920m.  
 
O presente projeto prevê duas fases (FIG. II. 14), uma primeira em se explorará o 
polígono localizado mais a norte, com cerca de 13,3 hectares bem como se construirá o 
poço para os trabalhos subterrâneos e uma segunda fase que consistirá na remoção e 
correção do terreno de modo a preparar a exploração subterrânea (área de 16,4 
hectares). Na globalidades das fases 1 e 2 prevê-se a extração de um volume de rocha 
de 8 967 200 m3 correspondente a um peso de 22 418 000 toneladas, a que corresponde 
cerca de 693 400 t de minério. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

51 

 
 

 
FIG. II. 14 – Exploração a céu aberto nas duas (2) fases 
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Na exploração a céu aberto está prevista a utilização de um minerador de superfície. Este 
minerador corta o material do topo do depósito seguindo um padrão pré
o tambor de corte utiliza bicos de tungsténio para quebrar o minério. Este está
na traseira do minerador, cortando o material enquanto os rastos avançam sobre o 
terreno ainda por cortar, como é possível observar na 
 

FIG. II. 15 – Método de extração exemplificado com o Minerador de Superfície de Precisão

 
 
O corte de cima para baixo (“
recorrer ao esforço de tração da máquina. Esta técnica fornece 
oportunidade de controlarem o tamanho do produto, alterando a profundidade de corte do 
tambor.  
 
O material desagregado é deixado no solo, atrás da máquina, sendo posteriormente 
agrupado, coletado e transportado para a zona do Depósito de 
Depósito Temporário de Estéril.
 
A aplicabilidade do método de Mineração de Superfície no projeto da Mina do “Romano” 
teve como base as análises realizadas às amostras de rocha aflorantes colhidas na 
concessão do “Romano”, que ate
minerador de superfície é completamente viável tecnicamente. Sabendo
de Mineração de Superfície será utilizado para extração do minério na exploração a céu 
aberto até uma profundidade d
geotécnicas indiciadas nos resultados obtidos nas análises, concluiu
(incluindo para pegmatitos) encontra
tecnologia. 
 
De fato, a extensa experiência prática acumulada resultante da utilização deste método 
em várias minas distribuídas pelo mundo (ver 
Técnicos]) permitiu definir com segurança, dentro dos limites de resistência à 
compressão (“Unconfined Compressive Strength
rocha. 
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Na exploração a céu aberto está prevista a utilização de um minerador de superfície. Este 
minerador corta o material do topo do depósito seguindo um padrão pré
o tambor de corte utiliza bicos de tungsténio para quebrar o minério. Este está
na traseira do minerador, cortando o material enquanto os rastos avançam sobre o 
terreno ainda por cortar, como é possível observar na FIG. II. 15. 

Método de extração exemplificado com o Minerador de Superfície de Precisão

O corte de cima para baixo (“top-down”) permite que os bicos penetrem no solo sem 
recorrer ao esforço de tração da máquina. Esta técnica fornece 
oportunidade de controlarem o tamanho do produto, alterando a profundidade de corte do 

O material desagregado é deixado no solo, atrás da máquina, sendo posteriormente 
agrupado, coletado e transportado para a zona do Depósito de Minério Bruto e/ou para o 
Depósito Temporário de Estéril. 

A aplicabilidade do método de Mineração de Superfície no projeto da Mina do “Romano” 
teve como base as análises realizadas às amostras de rocha aflorantes colhidas na 
concessão do “Romano”, que atestaram a eficácia e comprovaram que a utilização de um 
minerador de superfície é completamente viável tecnicamente. Sabendo
de Mineração de Superfície será utilizado para extração do minério na exploração a céu 
aberto até uma profundidade de cerca de 40 m e tendo como referência as propriedades 
geotécnicas indiciadas nos resultados obtidos nas análises, concluiu
(incluindo para pegmatitos) encontra-se dentro do intervalo válido de utilização desta 

nsa experiência prática acumulada resultante da utilização deste método 
em várias minas distribuídas pelo mundo (ver ANEXO 2.2 do Volume 3
Técnicos]) permitiu definir com segurança, dentro dos limites de resistência à 

Compressive Strength”) um valor de aplicação de 172 MPa em 
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Na exploração a céu aberto está prevista a utilização de um minerador de superfície. Este 
minerador corta o material do topo do depósito seguindo um padrão pré-definido, em que 
o tambor de corte utiliza bicos de tungsténio para quebrar o minério. Este está montado 
na traseira do minerador, cortando o material enquanto os rastos avançam sobre o 

 

 

Método de extração exemplificado com o Minerador de Superfície de Precisão 

”) permite que os bicos penetrem no solo sem 
recorrer ao esforço de tração da máquina. Esta técnica fornece aos operadores a 
oportunidade de controlarem o tamanho do produto, alterando a profundidade de corte do 

O material desagregado é deixado no solo, atrás da máquina, sendo posteriormente 
Minério Bruto e/ou para o 

A aplicabilidade do método de Mineração de Superfície no projeto da Mina do “Romano” 
teve como base as análises realizadas às amostras de rocha aflorantes colhidas na 

staram a eficácia e comprovaram que a utilização de um 
minerador de superfície é completamente viável tecnicamente. Sabendo-se que o método 
de Mineração de Superfície será utilizado para extração do minério na exploração a céu 

e cerca de 40 m e tendo como referência as propriedades 
geotécnicas indiciadas nos resultados obtidos nas análises, concluiu-se que a dureza 

se dentro do intervalo válido de utilização desta 

nsa experiência prática acumulada resultante da utilização deste método 
Volume 3 do EIA [Anexos 

Técnicos]) permitiu definir com segurança, dentro dos limites de resistência à 
”) um valor de aplicação de 172 MPa em 
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Os ensaios geotécnicos realizados nas rochas da concessão da Mina do “Romano” que 
são apresentados nos Quadro II. 5 e Quadro II. 6 permitem observar que para rochas até 
40 metros de profundidade, os valores de “Unconfined Compressive Strength” não 
ultrapassam os 30,6 MPa numa amostra realizada em pegmatito.  
 
Dos cerca de 21 ensaios geotécnicos (UCS) realizados nas diferentes litologias e 
profundidades, o valor máximo foi de 170,0 MPa, numa amostra localizada a uma 
profundidade de 216 metros.  
 

Quadro II. 5 – Resultados do primeiro conjunto de ensaios de compressão UCS 

Referência Amostra W Furo Profundidade 
(m) Diâmetro 

Resultado 
Compressão UCS 

(MPa) 
1 Pegmatito 1 5 184,80 HQ 117,5 

2 Pegmatito 1 5 229,00 NQ 71,7 

4 Pegmatito 2 2 38,45 HQ 12,4 

6 Pegmatito 2 3 129,40 HQ 84,2 

9 Aplito 1 5 179,50 HQ 94,3 

10 Aplito 1 5 177,60 HQ 52,5 

12 Aplito 2 2 39,55 HQ 25,3 

13 Aplito 2 3 122,70 HQ 84,8 

15 Aplito 1 5 247,75 NQ 32,5 

16 Aplito 1 5 169,60 HQ 50,1 

18 Aplito 2 3 32,60 HQ 14,7 

19 Aplito 2 2 35,55 HQ 20,4 

 
 

Quadro II. 6 – Resultados do segundo conjunto de ensaios de compressão UCS 

Referência Amostra W Furo Profundidade 
(m) Diâmetro 

Resultado 
Compressão UCS 

(MPa) 
2 Pegmatito 1 5 229,00 NQ 115,8 

3 Pegmatito 1 5 216,00 NQ 170,0 

5 Pegmatito 2 2 44,50 HQ 30,6 

7 Pegmatito 1 5 244,50 NQ 98,0 

8 Pegmatito 2 3 130,50 HQ 125,0 

10 Aplito-
Pegmatito 1 5 177,60 HQ 100,5 

15 Xisto 1 5 247,75 NQ 30,1 

16 Xisto 1 5 169,60 HQ 33,5 

17 Xisto 1 5 211,00 NQ 130,5 
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Sabendo que o método de Mineração de Superfície será utilizado para extração até uma 
profundidade de cerca de 40 m e tendo como referência as propriedades geotécnicas 
indicadas nos quados acima, conclui-se que a dureza (incluindo para pegmatitos) 
encontra-se dentro do intervalo válido de utilização desta tecnologia. É ainda de referir 
que mais de 90% do material a extrair na exploração a céu aberto é rocha xistenta que 
possui resultados mais baixos de compressão UCS comparado com as rochas 
pegmatíticas.  
 
Assim, de acordo com estas premissas, o dimensionamento da exploração a céu aberto 
resulta numa área de extração com as dimensões apresentadas. Da cota mais elevada 
(+980,00 m), o terreno irá ser reduzido, após os patamares de segurança, a uma zona 
plana que se encontrará no final da exploração a céu aberto a uma cota de +920,00 m. 
 
As principais vantagens da Mineração de Superfície de Precisão passam pela: 
 

• Ausência de perfuração e explosivos; 

• Operação ininterrupta devido ao supramencionado; 

• Redução de ruído, poeira e vibração quando comparado com perfuração e 
explosão; 

• Eliminação do risco de danificação de aquíferos eventualmente existentes; 

• Eliminação de variados custos e riscos associados à perfuração e explosão 
(manuseamento e armazenamento de explosivos, licenciamentos específicos, 
riscos de segurança, distúrbios sociais, etc.). 

 
Com um ROM (“Run-of-Mine”) previsto de 1 500 000 toneladas/ano de material 
pegmatítico a entrarem nos processos de concentração, a duração desta primeira fase 
está prevista para 4 anos.  
 
A segunda fase, como já foi referido, consistirá na remoção e correção do terreno para a 
exploração subterrânea dos corpos aplitopegmatíticos localizados a sul e estima-se que 
tenha uma duração de 2 anos. 
 
 
 
5.1.3 Ciclo de Produção 

Prevê que o ciclo de produção extrativo ocorra em etapas previamente definidas, de 
modo a estabelecer uma sequência otimizada de processos e seguindo todas as normas 
de segurança estabelecidas. A produção será disposta em diferentes etapas, 
nomeadamente desmonte, empilhamento e carregamento, conforme é possível observar 
na FIG. II. 16. 
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FIG. II. 16 – Mineração, Empilhamento, Carregamento e Transporte do Material 

 
 
O desmonte do material, que será realizado pelo minerador de superfície, desagregará o 
material rochoso em pequenas porções de rocha, o que pode ser considerado como uma 
primeira britagem. 
 
Após a desagregação do extrato rochoso, este material será empilhado com a buldózer 
D11 formando pilhas de material categorizando logo à partida, e sempre que pos
separação do material aplitopegmatítico de cor esbranquiçada e a rocha hospedeira 
(micaxisto), para que os processos subsequentes sejam eficientes, levando apenas 
material selecionado para a britagem.
 
De seguida, o material será carregado com a pá
Dumper CAT 777, que o irão transportar para os devidos fins, em que o estéril será 
transportado para sul e o material aplitopegmatítico será transportado para o Depósito de 
Minério Bruto para depois ser transportado po
Britagem onde decorrerão as operações de britagem e separação ótica. 
 
Esta otimização permitirá o planeamento dos ciclos para uma rentabilização dos 
trabalhos a serem executados durante estes processos.
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Mineração, Empilhamento, Carregamento e Transporte do Material 

O desmonte do material, que será realizado pelo minerador de superfície, desagregará o 
rochoso em pequenas porções de rocha, o que pode ser considerado como uma 

Após a desagregação do extrato rochoso, este material será empilhado com a buldózer 
D11 formando pilhas de material categorizando logo à partida, e sempre que pos
separação do material aplitopegmatítico de cor esbranquiçada e a rocha hospedeira 
(micaxisto), para que os processos subsequentes sejam eficientes, levando apenas 
material selecionado para a britagem. 

De seguida, o material será carregado com a pá carregadora CAT 992K para os camiões 
Dumper CAT 777, que o irão transportar para os devidos fins, em que o estéril será 
transportado para sul e o material aplitopegmatítico será transportado para o Depósito de 
Minério Bruto para depois ser transportado por tela transportadora para o Edifício de 
Britagem onde decorrerão as operações de britagem e separação ótica. 

Esta otimização permitirá o planeamento dos ciclos para uma rentabilização dos 
trabalhos a serem executados durante estes processos. 
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Mineração, Empilhamento, Carregamento e Transporte do Material  

O desmonte do material, que será realizado pelo minerador de superfície, desagregará o 
rochoso em pequenas porções de rocha, o que pode ser considerado como uma 

Após a desagregação do extrato rochoso, este material será empilhado com a buldózer 
D11 formando pilhas de material categorizando logo à partida, e sempre que possível a 
separação do material aplitopegmatítico de cor esbranquiçada e a rocha hospedeira 
(micaxisto), para que os processos subsequentes sejam eficientes, levando apenas 

carregadora CAT 992K para os camiões 
Dumper CAT 777, que o irão transportar para os devidos fins, em que o estéril será 
transportado para sul e o material aplitopegmatítico será transportado para o Depósito de 

r tela transportadora para o Edifício de 
Britagem onde decorrerão as operações de britagem e separação ótica.  

Esta otimização permitirá o planeamento dos ciclos para uma rentabilização dos 



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

56

 
 
5.1.4 Configuração da Escavação 

Como se referiu anteriormente, o desmonte será efetuado em bancadas, onde será 
utilizado um minerador para escavar pequenas parcelas do terreno com progressão 
contínua na área.  
 
Numa primeira fase, as cotas topográficas serão rebaixadas 10 m, por exemplo, a cota 
980 m será rebaixada para 970 m e assim consecutivamente, até ser atingida uma zona 
plana localizada à cota de 920 m. 
 
Está previsto que o talude de segurança apresentará um ângulo de cerca de 55°, uma 
vez que, grande parte, será constituído por rocha estéril (micaxisto). Este ângulo de 55° 
consiste no valor de talude natural do xisto (FIG. II. 17 e FIG. II. 18).  
 

 
FIG. II. 17 – Esquema ilustrativo da situação atual da topografia atual delimitada com linha preta, onde 

a linha vermelha a tracejado representa a cota até onde se pretende explorar 

 
 

 
FIG. II. 18 – Esquema ilustrativo da exploração a céu aberto, por patamares, com a intenção de deixar 
os patamares de segurança. Está representado esquematicamente a exploração a céu aberto para a 
fase 1. A linha vermelha representa até onde se pretende executar os trabalhos e onde se irá extrair 

material 

 
 
No esquema anterior, a linha preta representa a atual topografia regional a ser corrigida, 
onde serão efetuadas as bancadas de segurança de 10 m de altura. De realçar também a 
existência de cavidades resultantes das antigas explorações ocorridas na concessão das 
Antigas Minas do Beça, durante os anos de 1960. 
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Tendo por base o número 1 do artigo 126º do Decreto
como medida de segurança um patamar de 5 m com uma altura de 10m e um tal
55°, que resulta numa inclinação geral (“
FIG. II. 19. 
 

FIG. II. 19 – Configuração dos Patamares de Segurança na Exploração a Céu Aberto

 
 
Salienta-se ainda que, relativamente a este tipo de exploração, as atividades 
planeadas ocorrerão em fases, seguindo um critério e ordem cronológica de norte para 
sul desde a cota mais alta (980 m) para a cota mais baixa (920 m).
 
Com o decorrer dos trabalhos e com o avanço da exploração a céu aberto, toda a 
exploração irá atingir uma cota de 920 m no final da segunda fase de exploração como 
ilustra a FIG. II. 20, mantendo
segunda fase, é que os patamares a sul serão retirados, estabilização dos trabalhos 
subsequentes dos últimos 10 anos da exploração que decorrerão exclusivamente em 
subterrâneo.  
 

FIG. II. 20 – Situação final da Exploração a Céu Aberto com os
trás e a antiga topografia, onde a linha vermelha figura a cota plana que ficará aos 920 m
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Tendo por base o número 1 do artigo 126º do Decreto-Lei nº162/90, será considerado 
como medida de segurança um patamar de 5 m com uma altura de 10m e um tal
55°, que resulta numa inclinação geral (“pit slope”) de 43°, como é mostrado na 

Configuração dos Patamares de Segurança na Exploração a Céu Aberto

se ainda que, relativamente a este tipo de exploração, as atividades 
planeadas ocorrerão em fases, seguindo um critério e ordem cronológica de norte para 
sul desde a cota mais alta (980 m) para a cota mais baixa (920 m). 

Com o decorrer dos trabalhos e com o avanço da exploração a céu aberto, toda a 
atingir uma cota de 920 m no final da segunda fase de exploração como 

, mantendo-se somente as bancadas de segurança. Somente após a 
é que os patamares a sul serão retirados, estabilização dos trabalhos 

subsequentes dos últimos 10 anos da exploração que decorrerão exclusivamente em 

Situação final da Exploração a Céu Aberto com os patamares de segurança deixados para 
trás e a antiga topografia, onde a linha vermelha figura a cota plana que ficará aos 920 m
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Lei nº162/90, será considerado 
como medida de segurança um patamar de 5 m com uma altura de 10m e um talude de 

”) de 43°, como é mostrado na  

 

Configuração dos Patamares de Segurança na Exploração a Céu Aberto 

se ainda que, relativamente a este tipo de exploração, as atividades laborais 
planeadas ocorrerão em fases, seguindo um critério e ordem cronológica de norte para 

Com o decorrer dos trabalhos e com o avanço da exploração a céu aberto, toda a 
atingir uma cota de 920 m no final da segunda fase de exploração como 

se somente as bancadas de segurança. Somente após a 
é que os patamares a sul serão retirados, estabilização dos trabalhos 

subsequentes dos últimos 10 anos da exploração que decorrerão exclusivamente em 

 
patamares de segurança deixados para 

trás e a antiga topografia, onde a linha vermelha figura a cota plana que ficará aos 920 m 
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De realçar também que no final ficarão as bancadas de segurança a norte e no lado este 
(FIG. II. 21), onde posteriormente se procederá à recuperação paisagística da zona 
intervencionada aquando dos trabalhos de reflorestação previstos. 
 

 
FIG. II. 21 – Esquema de Exploração a Céu Aberto com os Patamares de Segurança a Norte e a Este 

 
 
 
5.1.5 Equipamentos 

No Quadro II. 7 indicam-se os equipamentos que serão utilizados durante a fase de 
exploração a céu aberto. A potência apresentada e as emissões sonoras para cada 
equipamento, variam de acordo com o equipamento e com a legislação aplicável a cada 
um. Sempre que possível e houver disponibilidade no mercado, será utilizada maquinaria 
nas quais a fonte de energia seja totalmente elétrica, de modo a diminuir as emissões 
gasosas. 
 

Quadro II. 7 – Equipamentos utilizados na exploração a céu aberto 

Equipamento Nome Unidades 
Potência 
Máxima 

(kW) 

Emissão - 
Potência 

Máxima (g/h) 

Potência 
sonora 
LWA 
dB(A) 

Horas de 
funcionamento 

Pá 
Carregadora 

CAT 
992K 

1 671 

CO - 2348,5 

85 11 h / dia 
HC -127,49 

NOx - 499,57 

PM - 20,13 

Pá 
carregadora 

CAT 
390F 1 398,2 

CO -1393,70 

85 11 h / dia 
HC - 75,66 

NOx - 1393,70 

PM - 17,92 
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Equipamento Nome Unidades 
Potência 
Máxima 

(kW) 

Emissão - 
Potência 

Máxima (g/h) 

Potência 
sonora 
LWA 
dB(A) 

Horas de 
funcionamento 

Pá 
carregadora 

CAT 
988K 2 432 

CO - 1512 

85 11 h / dia 
HC - 82,08 

NOx - 289,44 

PM - 12,96 

Dumper CAT 
777G 3 765 

CO - 2677,50 

85 11 h / dia 
HC - 145,35 

NOx - 2677,50 

PM - 34,43 

Dumper CAT 
745C 2 381 

CO - 1333,50 

103 11 h / dia 
HC - 72,39 

NOx - 152,40 

PM - 17,15 

Buldózer CAT 
D11T 1 765 

CO - 2369,50 

99 11 h / dia 
HC - 128,63 

NOx - 453,59 

PM - 20,31 

Buldózer CAT D8T 1 252 

CO - 882 

98 11 h / dia 
HC - 47,88 

NOx - 100,8 

PM - 6,3 

Niveladora CAT 
140H 1 138 

CO - 483,00 

102 11 h / dia 
HC - 26,22 

NOx - 483,00 

PM - 6,21 

Cilindro CAT 
CS74B 1 129,5 

CO - 453,25 

98 11 h / dia 
HC - 24,61 

NOx - 453,25 

PM – 5,18 

Escavadora CAT 
374F 

1 362 

CO - 1267,00 

99 11 h / dia 
HC - 68,78 

NOx - 1267,00 

PM - 16,29 

Minerador de 
Superfície 

Vermeer 
TL1255 1 447,4 

CO -1565,90 

102 11 h / dia 
HC -85,00 

NOx -178,96 

PM -11,19 
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5.2 Exploração em Subterrâneo 

5.2.1 Operações preparatórias 

As operações preparatórias da exploração em subterrâneo envolvem a execução de 
acessos de modo a alcançar-se o corpo geológico e, posteriormente se proceder ao 
desmonte dos níveis mineralizados e sua extração. Neste sentido, em termos de acessos 
estão previstos o túnel de acesso, as rampas de acesso às áreas-alvo, bem como um 
poço.  
 
A rampa de acesso (túnel) terá um comprimento de 1600 m e um declive de cerca de 
10% a 11%, estando prevista que a entrada desta seja localizada a norte, na proximidade 
do Edifício de Britagem, de modo a que o transporte e o processamento ocorram no 
subsolo e não sejam expostos ao ambiente em superfície. Por sua vez, o poço localizar-
se-á próximo do recurso mineral a extrair não se inserindo no corpo geológico. 
 
No que concerne aos valores de rocha a extrair em exploração subterrânea estimam-se 
15 800 000 t correspondentes a um volume de 5 900 000 m3, dos quais 14 300 000 t são 
de minério. A exploração subterrânea decorrerá durante 10 anos e terá início no último 
ano da Fase 1 da exploração a céu aberto. 
 
Nesta fase estima-se ainda a remoção de cerca de 43 826 m3 de terras vegetais, as quais 
correspondem a 78 886 toneladas. 
 
 

 
5.2.2 Método de desmonte 

Para a exploração subterrânea será executado um túnel que aproveitará o relevo do 
terreno de modo a intersectar os corpos aplitopegmatíticos LCT mineralizados, 
implementando galerias longitudinais e transversais. Está previsto que a exploração 
subterrânea seja executada simultaneamente em diferentes níveis de modo a que as 
zonas com as cotas mais profundas sejam exploradas em conjunto com as zonas com 
cota mais alta. Deste modo, em termos sequenciais para a exploração em subterrâneo 
existirão várias etapas. 
 
A exploração subterrânea envolverá a utilização de explosivos estando prevista a 
utilização diária de uma carga máxima de 2 513 kg, quando a produção estiver em 
capacidade plena, o que corresponde para uma exploração em contínuo máxima de um 
consumo anual de 917 245 kg de explosivos. 
 
Numa fase inicial de desenvolvimento da mina subterrânea (abertura da rampa de 
acesso principal), assumindo uma secção de 50 m2, com uma carga de 1,52 Kg/m3, 
para avançar 1 metro, serão necessários cerca de 78,5 Kg de explosivos por pega. 
Assim sendo, nesta fase inicial do projeto de desmonte subterrâneo, existe a 
possibilidade que as pegas sejam reduzidas e que no máximo, se for possível e a 
depender das características geológicas, geotécnicas, geomecânicas avançar cerca de 
3 m por pega, o que envolverá a utilização diária máxima de 235,5 Kg de explosivos. 
 
O número de desmontes em produção simultânea, avanços por pegas (comprimento de 
furação e rendimento do avanço) será função da produção anual e diárias previstas e 
ciclos de produção, que incluem as necessidades de ventilação após disparo, 
ventilação/limpeza dos gases das detonações, aplicação de sustimento, remoção do 
escombro e/ou minério.   
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A carga total da pega, a carga instantânea (por tempo de detonação) e a carga 
especifica, como acima referido, dependem das características geológicas, geotécnicas 
e geomêcanicas dos materiais litológicos das frentes de avanço/produção sendo de 
salientar que toda a operação respeitará a NP 2074/2015. 
 
De referir ainda que as detonações serão sempre no final de turno e na total ausência 
de trabalhadores em subterrâneo e nas proximidades, cumprindo em detalhe todas as 
normas de segurança definidas no Plano de Segurança e Saúde. 
 
Em termos das proporções relativas dos diferentes tipos de explosivos, embora estas 
dependam naturalmente das condições geológicas/geotécnicas/geomecânicas dos 
terrenos, considera-se que possam ser utilizadas emulsões, cordão detonante, 
retardadores/temporizadores, boosters, entre outros materiais e todos serão produtos 
homologados, habitualmente utilizados na indústria mineira nacional e internacional. A 
tecnologia das pegas de fogo (detonadores) será não-elétrica mas sim do tipo Nonel.  
 
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. 
 
No ANEXO 2.4.3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresentam-se as Fichas de 
Segurança de eventuais explosivos a utilizar durante a exploração mineira. 
 
A utilização de explosivos terá ainda em conta a legislação aplicável em vigor 
nomeadamente os preceitos da legislação sobre a rastreabilidade, designadamente 
cumprindo os Decreto-lei n.º 265/2009 e nº33/2013, bem como as normas de segurança.  
 
Após o rebentamento será efetuada a ventilação e rega da frente de disparo, saneamento 
(mecânico e/ou manual) e carregamento do material extraído através de uma LHD 
(“Load-Haul-Dump”), bem como o suporte e/ou sustentação, onde serão realizados 
trabalhos de topografia. A ventilação e sustentação serão fundamentais de modo a não 
comprometer a própria exploração subterrânea e os trabalhadores.  
 
Prevê-se ainda a adoção do método de “Vão livre”, em que se define o número de metros 
que poderá haver no túnel e respetivas passagens sem que haja a necessidade de 
sustimento e suporte. Este método terá em conta estudos prévios e as restantes 
precauções de modo a não comprometer a segurança deste projeto e dos trabalhadores, 
bem como de cumprir as normas de segurança. 
 
Em relação à abertura de poços, esta será através do método de "Raiseboring" que 
desagrega a rocha por desgaste mecânico. Está prevista a realização de poço que 
intersete a galeria. Mais uma vez, ressalva-se a importância da salvaguarda das 
condições de segurança. 
 
Assim, o presente projeto prevê que a exploração subterrânea esteja estruturada em três 
partes: Parte superior Este com altos volumes e espessuras, Parte superior Oeste com 
menor espessura de pegmatito e menor volume e Parte inferior Oeste com maior volume 
e espessura. 
 
Uma descrição detalhada do método de desmonte em exploração subterrânea, assim 
como os métodos de abertura de túneis e poços, pode ser consultada no Plano de Lavra 
anexo ao presente EIA.  
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5.2.3 Ciclo de produção

Na exploração subterrânea, o ciclo de produção inicia
desagregados do corpo rochoso, se
transporte, realizado em parte diminuta por 
(cobertas) a serem instaladas até à superfície de modo a chegar ao Complexo de Anexos 
Mineiros, onde será efetuada a beneficia
Acresce ainda que, estão previstas as alternativas para o transporte do material enquanto 
as infraestruturas inerentes à exploração do jazigo mineral não estiverem 
disponíveis/concluídas, como a utilização d
norte, até à conclusão e disponibilidade do poço de acesso principal para o efeito.
 
 
 
5.2.4 Configuração da exploração em subterrâneo

Em termos de configuração, como se pode observar nas 
previsto no presente projeto a execução de galerias longitudinais e transversais em vários 
níveis de profundidade de modo a intersetar o corpo mineralizado, cuja direção do 
desenvolvimento da mina é ascendente (da base do jazigo para o topo 
 

Legenda:  
RIJ-Rampa Inferior do Jazigo / RSJ
Corpo geológico a cinzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral 
vermelho / Poço a roxo 

 

FIG. II. 22 – Esquema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo (Vista a Partir de 
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Ciclo de produção 

Na exploração subterrânea, o ciclo de produção inicia-se com a extração dos materiais 
desagregados do corpo rochoso, seguido de uma britagem primária e, posterior 
transporte, realizado em parte diminuta por dumpers e ainda por telas transportadoras 
(cobertas) a serem instaladas até à superfície de modo a chegar ao Complexo de Anexos 
Mineiros, onde será efetuada a beneficiação do minério ou à escombreira, se for estéril. 
Acresce ainda que, estão previstas as alternativas para o transporte do material enquanto 
as infraestruturas inerentes à exploração do jazigo mineral não estiverem 
disponíveis/concluídas, como a utilização da rampa de acesso principal localizada a 
norte, até à conclusão e disponibilidade do poço de acesso principal para o efeito.

Configuração da exploração em subterrâneo 

Em termos de configuração, como se pode observar nas FIG. II. 22
previsto no presente projeto a execução de galerias longitudinais e transversais em vários 
níveis de profundidade de modo a intersetar o corpo mineralizado, cuja direção do 

o da mina é ascendente (da base do jazigo para o topo 

Rampa Inferior do Jazigo / RSJ- Rampa Superior do Jazigo 
Corpo geológico a cinzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral 

squema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo (Vista a Partir de 
Sudeste) 
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se com a extração dos materiais 
guido de uma britagem primária e, posterior 

e ainda por telas transportadoras 
(cobertas) a serem instaladas até à superfície de modo a chegar ao Complexo de Anexos 

ção do minério ou à escombreira, se for estéril. 
Acresce ainda que, estão previstas as alternativas para o transporte do material enquanto 
as infraestruturas inerentes à exploração do jazigo mineral não estiverem 

a rampa de acesso principal localizada a 
norte, até à conclusão e disponibilidade do poço de acesso principal para o efeito. 

22 e FIG. II. 23 está 
previsto no presente projeto a execução de galerias longitudinais e transversais em vários 
níveis de profundidade de modo a intersetar o corpo mineralizado, cuja direção do 

o da mina é ascendente (da base do jazigo para o topo – “Raiseboring”).  

 

Corpo geológico a cinzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral a 

squema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo (Vista a Partir de 
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Legenda:  
RIJ-Rampa Inferior do Jazigo / RSJ
Corpo geológico a cinzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral a 
vermelho / Poço a roxo 
 

FIG. II. 23 – Esquema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo

 
 
A exploração subterrânea terá iní
sendo o restante desenvolvimento subterrâneo, como já foi referido, estruturado 
principalmente em três partes:
 

• Parte superior Este com altos volumes e espessuras;

• Parte superior Oeste com menor espessura 

• Parte inferior Oeste com maior volume e espessura.

 
A parte superior Este e a parte inferior Oeste são desenvolvidas por rampas de acesso 
individuais, a partir do final da rampa de acesso principal/intersecção com a galeria que
conecta ao poço. Essas rampas em direção ao jazigo são a Rampa Superior do Jazigo 
(doravante designada por RSJ) e a Rampa Inferior do Jazigo (doravante designada por 
RIJ) e ambas servem os propósitos de galerias de ataque ao longo do jazigo e também 
como acessos verticais aos diferentes níveis. 
 
Estas estão projetadas para serem favoráveis à instalação da correia transportadora, com 
retas longas e curvas ligeiras e um gradiente um pouco abaixo de 10%, cada volta em 
espiral das rampas cobrindo uma diferenç
RSJ é de 3 900 m e o comprimento da RIJ é de 4
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Rampa Inferior do Jazigo / RSJ- Rampa Superior do Jazigo 
nzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral a 

squema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo

A exploração subterrânea terá início com a construção da rampa principal de acesso, 
sendo o restante desenvolvimento subterrâneo, como já foi referido, estruturado 
principalmente em três partes: 

Parte superior Este com altos volumes e espessuras; 

Parte superior Oeste com menor espessura de pegmatito e menor volume;

Parte inferior Oeste com maior volume e espessura. 

A parte superior Este e a parte inferior Oeste são desenvolvidas por rampas de acesso 
individuais, a partir do final da rampa de acesso principal/intersecção com a galeria que
conecta ao poço. Essas rampas em direção ao jazigo são a Rampa Superior do Jazigo 
(doravante designada por RSJ) e a Rampa Inferior do Jazigo (doravante designada por 
RIJ) e ambas servem os propósitos de galerias de ataque ao longo do jazigo e também 

acessos verticais aos diferentes níveis.  

Estas estão projetadas para serem favoráveis à instalação da correia transportadora, com 
retas longas e curvas ligeiras e um gradiente um pouco abaixo de 10%, cada volta em 
espiral das rampas cobrindo uma diferença de altura de 40 m. O comprimento total da 

900 m e o comprimento da RIJ é de 4 100 m. 
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nzento / Rampas e galerias a amarelo / Galerias de “ataque” /extração do recurso mineral a 

squema Ilustrativo da Configuração da Exploração em Subterrâneo 

cio com a construção da rampa principal de acesso, 
sendo o restante desenvolvimento subterrâneo, como já foi referido, estruturado 

de pegmatito e menor volume; 

A parte superior Este e a parte inferior Oeste são desenvolvidas por rampas de acesso 
individuais, a partir do final da rampa de acesso principal/intersecção com a galeria que 
conecta ao poço. Essas rampas em direção ao jazigo são a Rampa Superior do Jazigo 
(doravante designada por RSJ) e a Rampa Inferior do Jazigo (doravante designada por 
RIJ) e ambas servem os propósitos de galerias de ataque ao longo do jazigo e também 

Estas estão projetadas para serem favoráveis à instalação da correia transportadora, com 
retas longas e curvas ligeiras e um gradiente um pouco abaixo de 10%, cada volta em 

a de altura de 40 m. O comprimento total da 
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Relativamente à parte ocidental superior do jazigo, esta será desenvolvida por seis 
Galerias de Ataque (FIG. II. 
Estas galerias possuem um ligeiro gradiente ascendente de 3%, para drenar a água para 
a Rampa do Minério Superior, e um comprimento total de 1
 
O suporte rochoso de todos os túneis da infraestrutura de minas será projetado para ser 
estável a longo prazo, uma vez que todas essas galerias são infraestruturas críticas. 
Assim serão utilizados parafusos para ancoragem na rocha, malha de arame e betão 
projetado, sempre que as condições assim o exijam.
 

FIG. II. 24 – Esquema da Extração a Realizar na Exploração Subterrânea

 
 
Dessa forma, no topo do jazigo geológico, este não é material residual
exigir estabilização adicional nesse caso. Normalmente, o material utilizado para o 
preenchimento (“backfill”) 
dependendo das condicionantes e dos requisitos de estabilidade, será adicionado uma 
percentagem de cimento para aumentar a resistência do material de preenchimento.
 
Durante o desenvolvimento inicial haverá ventilação forçada do túnel de acesso principal 
através de condutos de ar fresco fixados na coroa do mesmo, e o mesmo sistema será 
utilizado nas fases de desenvolvimento posteriores. Prevê
poços de ventilação seguindo principalmente o corpo do geológico do “Romano”, com 
ligação à superfície e um diâmetro aproximado de cerca de 3,5 m.
 
O poço de ventilação a Oeste atingirá a
enquanto que o poço de ventilação localizado a Este do jazigo atingirá apenas a cota de 
670 m. A construção destes poços envolverá uma perfuração piloto e posterior 
alargamento pelo método de “
extremidades inferiores dos poços de ventilação, pelo que estes só podem ser 
construídos numa fase intermediária do desenvolvimento do projeto da mina.
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Relativamente à parte ocidental superior do jazigo, esta será desenvolvida por seis 
FIG. II. 24), que partem dos diferentes níveis da RSJ e uma da RIJ. 

Estas galerias possuem um ligeiro gradiente ascendente de 3%, para drenar a água para 
a Rampa do Minério Superior, e um comprimento total de 1 600m.  

O suporte rochoso de todos os túneis da infraestrutura de minas será projetado para ser 
estável a longo prazo, uma vez que todas essas galerias são infraestruturas críticas. 
Assim serão utilizados parafusos para ancoragem na rocha, malha de arame e betão 
projetado, sempre que as condições assim o exijam. 

Esquema da Extração a Realizar na Exploração Subterrânea

Dessa forma, no topo do jazigo geológico, este não é material residual-
bilização adicional nesse caso. Normalmente, o material utilizado para o 

 poderá ser colocado sem cimento, mas em alguns locais, 
dependendo das condicionantes e dos requisitos de estabilidade, será adicionado uma 

mento para aumentar a resistência do material de preenchimento.

Durante o desenvolvimento inicial haverá ventilação forçada do túnel de acesso principal 
através de condutos de ar fresco fixados na coroa do mesmo, e o mesmo sistema será 

de desenvolvimento posteriores. Prevê-se que sejam construídos dois 
poços de ventilação seguindo principalmente o corpo do geológico do “Romano”, com 
ligação à superfície e um diâmetro aproximado de cerca de 3,5 m. 

O poço de ventilação a Oeste atingirá a cota mais profunda da mina, cerca de 460 m, 
enquanto que o poço de ventilação localizado a Este do jazigo atingirá apenas a cota de 
670 m. A construção destes poços envolverá uma perfuração piloto e posterior 
alargamento pelo método de “raise-boring”. Para isso, é necessário acesso também às 
extremidades inferiores dos poços de ventilação, pelo que estes só podem ser 
construídos numa fase intermediária do desenvolvimento do projeto da mina.
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Relativamente à parte ocidental superior do jazigo, esta será desenvolvida por seis 
), que partem dos diferentes níveis da RSJ e uma da RIJ. 

Estas galerias possuem um ligeiro gradiente ascendente de 3%, para drenar a água para 

O suporte rochoso de todos os túneis da infraestrutura de minas será projetado para ser 
estável a longo prazo, uma vez que todas essas galerias são infraestruturas críticas. 
Assim serão utilizados parafusos para ancoragem na rocha, malha de arame e betão 

 

Esquema da Extração a Realizar na Exploração Subterrânea 

-estéril, o que pode 
bilização adicional nesse caso. Normalmente, o material utilizado para o 

poderá ser colocado sem cimento, mas em alguns locais, 
dependendo das condicionantes e dos requisitos de estabilidade, será adicionado uma 

mento para aumentar a resistência do material de preenchimento. 

Durante o desenvolvimento inicial haverá ventilação forçada do túnel de acesso principal 
através de condutos de ar fresco fixados na coroa do mesmo, e o mesmo sistema será 

se que sejam construídos dois 
poços de ventilação seguindo principalmente o corpo do geológico do “Romano”, com 

cota mais profunda da mina, cerca de 460 m, 
enquanto que o poço de ventilação localizado a Este do jazigo atingirá apenas a cota de 
670 m. A construção destes poços envolverá uma perfuração piloto e posterior 

a isso, é necessário acesso também às 
extremidades inferiores dos poços de ventilação, pelo que estes só podem ser 
construídos numa fase intermediária do desenvolvimento do projeto da mina. 
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Os dois poços de ventilação juntamente com o túnel de acesso principal e o poço 
servirão como caminho para o sistema de ventilação através de estruturas da mina. 
 
O preenchimento das galerias depois de concluída a extração do recurso mineral será 
realizado utilizando a rocha hospedeira e alguns dos resíduos resultantes do processo de 
concentração do minério, principalmente micas, biotite e moscovite.  
 
O método de exploração deverá seguir o máximo aproveitamento do jazigo mineral e 
permitir o preenchimento (“backfill”). Para isto irão ser realizados os desmontes de rocha 
com pilares em locais do jazigo com maior expressão de rocha pegmatítica e, 
posteriormente à extração do recurso e do preenchimento das galerias com o micaxisto e 
os resíduos do processo de concentração, esses mesmos pilares serão extraídos e 
posteriormente preenchidos (“backfill”). 
 
A composição da constituição da pasta a utilizar no enchimento das galerias resultará dos 
testes aos materiais constituintes do respetivo backfill, no entanto o cimento será um dos 
principais aglutinantes que constituirão a polpa. Os tailings/rejeitados de lavaria poderão 
também cumprir com a função caso possuam características pozolânicas. As proporções 
na polpa serão definidas em função de ensaios laboratoriais para comprovar os 
parâmetros reológicos, pozolânicos, resistência à compressão, entre outros. 
 
A unidade de “Backfill” será do tipo das atualmente existentes em diversas minas, não 
estando prevista a instalação de uma Central de Betão sendo o betão eventualmente 
necessário transportado e entregue na sua forma final (betão pronto) na mina. 
 
Nos locais do jazigo onde o pegmatito apresente seções com menor expressão, o 
método de exploração deverá seguir uma metodologia seletiva de forma a retirar o 
recurso mineral minimizando a extração de material rejeitado estéril. 
 
Salienta-se ainda que, os desmontes subterrâneos não interferem com os trabalhos de 
desmonte a céu aberto dado que a rampa não se sobrepõe de nenhuma forma à área 
afeta à exploração do céu aberto. Apenas nas últimas instâncias da sua execução em 
obra, a Rampa terminará numa área de exploração a céu aberto (Fase 1), mas nesse 
caso específico e estando previsto o términus à cota de +705,00, resulta num 
desfasamento de cerca de 215 metros, considerando os +920,00 propostos para a 
exploração a céu aberto existindo portanto compatibilidade dos trabalhos a decorrer 
dado que os disparos para a abertura da rampa de acesso subterrâneo serão realizados 
com uma distância considerável da exploração a céu aberto. 
 
No entanto, se por razões de segurança se justificar aquando da aproximação à área de 
exploração a céu aberto poderá ser realizada uma paragem temporária da exploração 
subterrânea.  
 
Reforça-se uma vez mais, que durante os disparos, não estará ninguém em subterrâneo 
e nas proximidades, nomeadamente na superfície da exploração do céu aberto, quando 
justificável, cumprindo sempre com grande rigor e detalhe todas as normas de 
segurança definidas no Plano de Segurança e Saúde assim como todas as normas de 
segurança e demais protocolos a considerar em obra.  
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5.2.5 Equipamentos 

A exploração subterrânea contará com alguns equipamentos elétricos, tais como a 
perfuradora Epiroc Jumbo Boomer E2 battery, a pá carregadora CAT R1700 XE e o 
elevador de perfuração Epiroc Robbins 91/123. 
 
Todos os equipamentos previstos na exploração em subterrâneo estão indicados no 
Quadro II. 8. 
 

Quadro II. 8 – Equipamentos Previstos Para as Diferentes Atividades da Exploração Subterrânea 

Equipamento Nome Potência Máxima 
(kW) 

Emissão - Potência Máxima 
(g/h) 

Dumper Caterpillar 
AD60 765 

CO – 2100,00 

HC – 600,00 

NOx – 3600,00 

PM – 120,00 

Veículos Elétricos 

Perfuradora Epiroc Jumbo Boomer E2 battery 

Elevador de perfuração Epiroc Robbins 91/123 

Pá carregadora CAT R1700 XE 
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6. PROCESSOS MINERALÚRGICOS 

No Complexo de Anexos Mineiros será produzido hidróxido de lítio mono-hidratado com 
elevada pureza, o que exige que o minério bruto extraído da mina seja sujeito a um 
conjunto de processos físico-químicos que permitam a extração do lítio presente na rocha 
hospedeira, a sua concentração e transformação química. 
 
Para o efeito existirá um Complexo de Anexos Mineiros onde serão realizadas as 
seguintes etapas necessárias à produção do hidróxido de lítio de elevada pureza: 
 

• Transformação física do minério, que corresponde à etapa inicial do processo 
na qual o minério bruto extraído é sujeito a operações de crivagem e britagem de 
forma a obter-se um minério de calibre inferior a 35 mm e em que o estéril é 
removido por um processo de separação ótica; 

• Processo de concentração do minério no qual ocorre a concentração da 
petalite recorrendo a processos físico-mecânicos de redução do tamanho dos 
grãos minerais e a processos de flutuação em que diferentes constituintes 
minerais da rocha são separados; 

• Processo de Purificação do Hidróxido de Lítio em que ocorre a conversão 
química dos concentrados de petalite em hidróxido de lítio ultrapuro (LiOH.H2O) 
através da calcinação e cristalizações sucessivas. 

 
Em seguida descreve-se cada uma das etapas do processo de tratamento do minério 
bruto acima referidas. 
 
 
 
6.1 Transformação Física do Minério 

Na FIG. II. 25 apresenta-se o Fluxograma do Processo da Transformação Física do 
Minério Bruto e no ANEXO 2.3.1 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se o 
respetivo Balanço Mássico. 
 
Na etapa da transformação física do minério, o minério bruto (ROM) entendido como 
material com valor económico extraído que sofreu uma primeira transformação física 
(quebragem) é depositado em “pargas” no exterior, na zona do Depósito de Minério 
Bruto.  
 
Na exploração a céu aberto, a primeira quebragem ocorre pela operação de 
desmantelamento rochoso da mineradora de superfície. Por outro lado, no que concerne 
às rochas da exploração subterrânea, a quebragem estará afeta a um britador primário 
de maxilas situado na mina subterrânea, que produzirá partículas até 300 mm em que 
cerca de 50% é superior a 63 mm. 
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FIG. II. 25 – Fluxograma da Transformação Física do Minério 
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Este material, tanto a céu aberto como na lavra subterrânea, será transportado através 
de camiões/dumpers para a área de deposição temporária de minério acima referida a 
partir da qual o minério será transportado para a Torva de Minério 1 utilizando uma tela 
transportadora coberta (FIG. II. 26). 
 

  

FIG. II. 26 – Transporte do Minério Bruto (Dumper) à esquerda e Tela Transportadora Coberta (à 
direita) 

 
 
A Torva de Minério 1 tem como principal função controlar a entrada de minério na tela 
transportadora coberta que conduz 200 t/h a 220 t/h de minério bruto até ao Edifício de 
Britagem. De salientar que a utilização desta tela evita a circulação de camiões/dumpers 
para o transporte do minério bruto e que pelo fato de ser coberta, minimiza a libertação 
de eventuais poeiras. 
 
Já no interior do Edifício de Britagem, a tela transportadora descarrega o minério bruto 
numa outra torva, denominada Torva de Minério 2, a partir da qual o minério é disposto 
num tapete que alimenta a crivagem primária. Com capacidade para processar  
300 t/hora, a crivagem primária distingue as partículas da granulometria 75 mm. 
 
As partículas com granulometria superior a 75 mm são encaminhadas para a britagem 
secundária (FIG. II. 27) enquanto as de granulometria inferior são conduzidas à crivagem 
secundária. A britagem secundária é composta por um britador de impacto e um moinho 
de maxilas garantido deste modo que todas as partículas sejam inferiores a 75 mm. 
 

 

FIG. II. 27 – Britador Secundário  
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Após a britagem secundária, as partículas de minério seguem para a crivagem 
secundária em dois patamares “double deck screening” (FIG. II. 28), garantindo que 
durante as britagens pelo menos 80% dos grãos tem 35 mm de granulometria. As 
partículas inferiores a 35 mm são consideradas minério britado, o qual é armazenado 
temporariamente sendo direcionado para pilhas por teor segundo o modelo geológico. 
Este processo facilita a mistura de modo a garantir a entrada de teor mínimo na 
flutuação. 
 

 

FIG. II. 28 – Crivo Duplo 

 
Por sua vez, as partículas de minério superiores a 35 mm são encaminhadas para um 
moinho cónico (FIG. II. 29) e posteriormente para a britagem terciária, a qual funciona em 
circuito fechado com a crivagem secundária de modo a garantir que no final do processo 
o material britado apresenta um calibre inferior a 35 mm. 
 

 

FIG. II. 29 – Moinho Cónico 
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O minério britado é então direcionado para a separação ótica (
retirarem do circuito as partículas de rocha com coloração escura, associadas às rochas 
encaixantes estéreis, restando assim as partículas claras associadas ao minério de 
interesse.  
 

 
A separação ótica baseia
absorção e fluorescência sendo utilizado o efeito de dispersão de vários lasers dentro de 
uma unidade de deteção. Estima
cerca de 15% do minério britado, ou seja, entre 30 e 40 t/h de rocha estéril que será 
reencaminhada por tela transportadora coberta para o depósito temporário de estéril 
localizado no exterior e que terá uma área de cerca de 12 700 m
depois direcionado para a escombreira de estéril situada a sul da zona de exploração do 
céu aberto. 
 
A rocha de coloração clara que corresponde ao minério de interesse estima
apresente um caudal entre 170 t/h e 180 t/h e será transportado do Edifício de Britagem 
para o Edifício de Moagem através de uma tela transportadora coberta. No Edifício de 
Moagem decorre o processo de tratamento do minério associado à etapa seguinte.
 

FIG. II. 
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retirarem do circuito as partículas de rocha com coloração escura, associadas às rochas 

estéreis, restando assim as partículas claras associadas ao minério de 

FIG. II. 30 – Separadores Óticos 

A separação ótica baseia-se na triagem do material através da medição da reflexão, 
sendo utilizado o efeito de dispersão de vários lasers dentro de 

uma unidade de deteção. Estima-se que poderão ser direcionados como rocha estéril 
cerca de 15% do minério britado, ou seja, entre 30 e 40 t/h de rocha estéril que será 

transportadora coberta para o depósito temporário de estéril 
localizado no exterior e que terá uma área de cerca de 12 700 m2. O material estéril será 
depois direcionado para a escombreira de estéril situada a sul da zona de exploração do 

cha de coloração clara que corresponde ao minério de interesse estima
apresente um caudal entre 170 t/h e 180 t/h e será transportado do Edifício de Britagem 
para o Edifício de Moagem através de uma tela transportadora coberta. No Edifício de 

decorre o processo de tratamento do minério associado à etapa seguinte.

  
FIG. II. 31 – Estéril (à esquerda) e Minério (à direita) 
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FIG. II. 30) de forma a se 
retirarem do circuito as partículas de rocha com coloração escura, associadas às rochas 

estéreis, restando assim as partículas claras associadas ao minério de 

 

se na triagem do material através da medição da reflexão, 
sendo utilizado o efeito de dispersão de vários lasers dentro de 

se que poderão ser direcionados como rocha estéril 
cerca de 15% do minério britado, ou seja, entre 30 e 40 t/h de rocha estéril que será 

transportadora coberta para o depósito temporário de estéril 
. O material estéril será 

depois direcionado para a escombreira de estéril situada a sul da zona de exploração do 

cha de coloração clara que corresponde ao minério de interesse estima-se que 
apresente um caudal entre 170 t/h e 180 t/h e será transportado do Edifício de Britagem 
para o Edifício de Moagem através de uma tela transportadora coberta. No Edifício de 

decorre o processo de tratamento do minério associado à etapa seguinte. 
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6.2 Concentração do Minério 

Na FIG. II. 33 apresenta-se o Fluxograma do Processo de Concentração do Minério e no 
ANEXO 2.3.2 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se o respetivo Balanço 
Mássico. 
 
O processo de concentração está dimensionado para o tratamento máximo de 200 t/h de 
minério e tem início com o minério a ser submetido a um processo de moagem para que 
sejam atingidas granulometrias inferiores a 106 µm, ou seja, tamanhos de grão que 
garantem a quase total libertação (> 90%) dos minerais de interesse. Para o efeito o 
minério é conduzido a um moinho de bolas de via húmida, no qual existe adição de água 
de processo ao minério durante a moagem. Neste processo a massa do minério é 
estável, não havendo perdas. 
 
Após o processo de moagem por via húmida, o minério com uma granulometria reduzida 
é submetido a um processo de hidrociclonagem, que permite a retirada de elementos 
finos argilosos (lamas) das etapas seguintes de flutuação. Estes materiais finos 
designados por lamas/”slimes” são conduzidos ao Espessador 1 onde por um processo 
de drystacking de deposição a seco é extraída a máxima quantidade de água. No 
Espessador 1 produzem-se cerca de 14 t/h de lamas/”slimes” as quais são conduzidas ao 
Parque de Resíduos Sólidos Secos com o objetivo de serem utilizadas como backfill na 
mina subterrânea. A água extraída no Espessador 1 após tratamento na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARIC) é recirculada ao processo. 
 
O minério selecionado no hidrociclone segue para a 1ª flutuação (FIG. II. 32), a qual está 
relacionada com a necessidade de remoção de micas, principalmente moscovite e biotite, 
presentes no minério. Esta flutuação de micas desenvolve-se num condicionador, num 
rougher e num scavenger sendo adicionados reagentes para promover a flutuação dos 
minerais de interesse.  
 

  

FIG. II. 32 – Pormenores de uma Célula de Flutuação 
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FIG. II. 33 – Fluxograma do Processo de Concentração do Minério 
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Neste caso específico para remover as micas dos processos seguintes serão utilizados 2 
reagentes, um espumante e um coletor. O espumante tem como função promover a 
formação de espuma permitindo assim o desenvolvimento de uma flutuação por espuma 
e o coletor modifica a hidrofobicidade das partículas para permitir a seletividade de 
fixação de determinadas partículas. Neste caso prevê-se a adição dos reagentes MIBC e 
Flotigam e além disso serão ainda adicionados água de processo e efetuada a injeção de 
ar. 
 
O material resultante desta 1ª Flutuação é conduzido ao Espessador 2 onde são 
removidas essencialmente micas, moscovite e biotite, que no seu conjunto representam 
cerca de 7 t/h de resíduos sólidos secos depois de espessados e filtrados, os quais são 
conduzidos para o Parque de Resíduos Sólidos Secos situado no CAM. A água 
recuperada no Espessador 2 é tratada na ETARIC antes de ser reutilizada no processo, 
permitindo abastecer de Água Industrial (AI). 
 
O minério obtido é então conduzido a uma 2ª Flutuação, que tem como objetivo 
concentrar a petalite e rejeitar sobretudo os feldspatos e quartzo. Para tal o minério irá 
passar por três células de condicionador e células rougher e scavenger. Neste processo 
é alimentada água nas células e ainda injetado ar. 
 
Nas células rougher e scavenger são adicionados ao minério reagentes, que funcionam 
como ativadores, depressores, coletores e ácidos. Os coletores são produtos que 
modificam a hidrofobicidade das partículas para permitir a seletividade de fixação de 
determinadas partículas, os depressores aumentam a hidrofilicidade das partículas que 
não são de interesse, levando a uma não fixação destas, os ativadores aumentam a 
interação do coletor com a superfície do mineral e os ácidos diminuem o pH do meio 
criando condições propicias à separação pretendida. 
 
Na 2ª Flutuação é adicionado o ácido fluorídrico (HF) que tem como funções: ativador da 
petalite, depressor do quartzo e modificador de pH até 2,5, enquanto, os coletores são 
uma solução numa proporção 70:30 de Oleato PEG e Flotigam K2C. 
 
Após a 2ª Flutuação, o minério de interesse é conduzido ao 1º Cleaner, que é composto 
por uma célula condicionador e 3 células cleaner e os rejeitados são conduzidos a uma 
fossa, que recebe também os rejeitados do 1º Cleaner. Na totalidade, a fossa recebe um 
caudal de cerca de 135 t/h, o qual é conduzido ao Espessador 3, que consiste num 
drystacking onde é removida a água e obtido um recurso mineral secundário (mistura 
quartzo feldspática), que consiste numa mistura de minerais constituída por feldspatos, 
quartzo, pelatite não recuperado, espodumena e outros minoritários. 
 
Este recurso mineral secundário é conduzido ao Armazém de Feldspato/Quartzo 
localizado junto ao Armazém de Produto Acabado e vendido como matéria-prima para a 
indústria cerâmica. A água recuperada no Espessador 3 após tratamento na ETARIC é 
novamente direcionada para o processo. 
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No 1º Cleaner são adicionados os mesmos reagentes da 2ª Flutuação variando apenas a 
quantidade dos mesmos além de ser adicionada água e ar. O material segue então para 
o 1º Cleaner scavenger composto por duas células onde os reagentes utilizados e 
quantidades são exatamente iguais às do 1º Cleaner. Posteriormente, o minério é 
conduzido ao 2º Cleaner e 3º Cleaner, que dispõem respetivamente de cinco e quatro 
células e nas quais é adicionada água e ácido fluorídrico, que tem a função de ativador, 
depressor e ácido.  
 
Após as etapas anteriores de tratamento, o minério é conduzido ao Espessador 4, onde é 
removido o excesso de água que após tratamento na ETARIC é reciclada ao processo. 
 
O minério espessado é submetido a um 4ºCleaner composto por cinco células. Nesta 
etapa é adicionado ácido fluorídrico numa quantidade igual à das etapas anteriores assim 
como água. Como resultado desta etapa de tratamento é produzido quartzo, que constitui 
um recurso mineral secundário e que é conduzido para o Armazém de Feldspato/ 
Quartzo onde é armazenado temporariamente até ser expedido para venda. 
 
O minério obtido após o processamento no 4ºCleaner é direcionado para o Espessador 5 
sendo a água removida tratada na ETARIC antes de ser conduzida novamente ao 
processo. Por sua vez, o minério (concentrado de petalite) é bombeado para um sistema 
de filtração do minério de modo a obter-se um concentrado de petalite (LiAlSi4O10) com 
um teor em Li2O entre 3,79% e 4,09%, o qual é conduzido à etapa de purificação do lítio, 
mais propriamente à Unidade de Calcinação. 
 
 
 
 
6.3 Purificação do Hidróxido de Lítio 

Na FIG. II. 35 apresenta-se o Fluxograma do Processo de Purificação do Hidróxido de 
Lítio e no ANEXO 2.3.3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se o respetivo 
Balanço Mássico. 
 
O processo de purificação do concentrado de petalite tem inicio com a calcinação, que 
decorrerá no Edifício da Unidade de Calcinação e na qual o concentrado de petalite é 
alimentado a um forno/calcinador rotativo de queima direta (FIG. II. 34), onde passa por 
uma mudança de fase, o que torna o lítio passível de sulfatação ácida e lixiviação, que é 
o processo de produção de produtos químicos de lítio comumente utilizado e comprovado 
à escala comercial/industrial. 
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FIG. II. 34 – Calcinador 

 
 
A temperatura de calcinação é de aproximadamente 1 100 °C, que é a temperatura 
normalmente necessária para a mudança de uma fase amorfa e solúvel denominada de 
β-espodumena. Esta temperatura é conseguida através da queima de gás natural sendo 
os gases resultantes conduzidos à chaminé da calcinação. 
 
O produto resultante do forno/calcinador é arrefecido indiretamente num permutador de 
calor rotativo antes de ser conduzido à moagem a seco num moinho de bolas para 
preparação para o roasting ácido. Para melhorar a eficiência energética, os gases são 
usados no pré-aquecimento antes de serem conduzidos à chaminé associada ao moinho 
de bolas. Antes da libertação na atmosfera, os gases passam por filtros de mangas 
(baghouse) ou precipitadores electroestáticos para remoção das partículas sendo as 
partículas recolhidas reconduzidas ao calcinador. 
 
O produto da calcinação após moagem é conduzido à Fábrica Hidrometalúrgica onde é 
misturado com ácido sulfúrico concentrado e roasted para produzir sulfatos solúveis em 
água.  
 
A torrefação/roasting ácida da β-espodumena calcinada ocorre num forno/calcinador 
rotativo de queima indireta, a uma temperatura da ordem dos 250 °C, sendo para o efeito 
utilizada a queima de gás natural. O ácido sulfúrico é adicionado na forma concentrada e 
numa proporção em que se encontra com um excesso de 40 a 50% em relação à 
quantidade estequiométrica para a conversão total do lítio. A torrefação/roasting consiste 
num processo metalúrgico de aquecimento de um minério de sulfureto a uma alta 
temperatura na presença de ar envolvendo reações gás-sólido com o objetivo de purificar 
o(s) componente(s) de metal(ais). 
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FIG. II. 35 – Fluxograma do Processo de Purificação do Hidróxido de Lítio 
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Os gases resultantes do queimador de gás natural são libertados após tratamento para a 
atmosfera através de uma chaminé e o gás da sulfatação passa por um sistema de 
tratamento de gases, composto por um purificador de água e um precipitador eletrostático 
húmido para remoção das partículas e eventuais gotículas de ácido arrastadas, antes de 
ser conduzido à respetiva chaminé.  
 
Os sólidos provenientes do roaster são arrefecidos e conduzidos à etapa de lixiviação e 
oxidação. Na lixiviação é adicionada água e cal produzindo-se uma solução rica em 
sulfato e uma lama de lixiviação, que é oxidada através da adição de peróxido de 
hidrogénio, que converte os iões ferrosos em iões férricos para permitir a remoção do 
ferro durante a posterior neutralização. 
 
Assim, a mistura rica em sulfato é posteriormente neutralizada com a adição de hidróxido 
de cálcio até um pH de 6 – 7 durante a qual são removidos a maior parte do alumínio e 
ferro na forma de hidróxidos que precipitam. Nesta etapa formam-se ainda gesso e uma 
porção de cal que não reagiu anteriormente, ambos na forma sólida. 
 
Os sólidos residuais formados são então separados da solução de lixiviação num filtro-
prensa em que ocorrerá a lavagem do cake de modo a maximizar a recuperação do lítio. 
A água de lavagem é reciclada ao processo de lixiviação e o cake filtrado, que consiste 
nas lamas de neutralização, é acondicionado em big-bags e transportado para o Parque 
de Resíduos. 
 
O filtrado é posteriormente purificado para remover o magnésio e o cálcio em solução 
através de um processo de duas etapas. Na primeira etapa existe a adição de hidróxido 
de sódio para aumento do pH até 10 – 11 de modo a precipitar o hidróxido de magnésio e 
na segunda etapa é adicionado carbonato de sódio para precipitação do carbonato de 
cálcio. Os precipitados formados são removidos da solução através de uma filtração 
secundária, onde são removidas as lamas calco-magnesianas que são também 
acondicionadas em big-bags e conduzidas ao Parque de Resíduos. 
 
A solução resultante é bombeada para uma coluna de permuta iónica onde os 
contaminantes residuais, nomeadamente ferro, cálcio, magnésio e alumínio, são 
removidos até uma concentração inferior a 1 ppm. Na permuta iónica, a resina carregada 
é eluída com uma solução de ácido clorídrico e regenerada com uma solução de 
hidróxido de sódio. 
 
A solução de lítio purificada reage então com o hidróxido de sódio formando-se hidróxido 
de lítio e sulfato de sódio, que alimentará a cristalização de Sal de Glauber onde é 
minimizado o contacto com o dióxido de carbono do ar de modo a evitar a formação de 
carbonato de lítio. 
 
A cristalização do deca-hidrato de sulfato de sódio (sal de Glauber) resulta do 
arrefecimento da solução a aproximadamente -5 °C num cristalizador sendo os sais 
desidratados numa centrifugadora. O líquido resultante do processo de cristalização é 
rico em hidróxido de lítio e segue para o devido tratamento e purificação com vista à 
obtenção de hidróxido de lítio monohidratado.  
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Os sais de sulfato de sódio são conduzidos a uma operação de fusão onde a respetiva 
temperatura é elevada acima de 32ºC. O produto da fusão é alimentado a um 
cristalizador evaporativo para formar sulfato de sódio anidro cujos cristais são 
desidratados e lavados num centrifugador antes de serem conduzidos a um secador, cujo 
aquecimento é realizado pela queima de gás natural. Os gases de combustão após 
tratamento são conduzidos à chaminé associada ao secador de sulfato de sódio.  
 
O sulfato de sódio seco é um produto, que após pesagem e embalagem em big-bags ou 
sacos de 30 kg será armazenado temporariamente no Armazém de Produto Acabado até 
expedição para Cliente. 
 
O líquido centrifugado concentrado em hidróxido de lítio bruto é bombeado para um 
cristalizador, onde a solução é aquecida indiretamente com vapor de água, dando origem 
à precipitação dos cristais de hidróxido de líquido, que são separados da solução num 
centrifugador. 
 
A fase líquida resultante da centrifugação é reciclada ao processo e os cristais são 
sujeitos a uma operação de dissolução em água antes de serem encaminhados para um 
outro cristalizador (FIG. II. 36) onde se formam cristais de hidróxido de lítio 
monohidratado ultra-puro, os quais são secos num secador aquecido pela combustão de 
gás natural.  
 

 

FIG. II. 36 – Cristalizadores de Hidróxido de Lítio 

 
 
Estima-se a produção entre e cerca de 1,6 t/h de hidróxido de lítio monohidratatado com 
uma pureza da ordem de 99% o qual será acondicionado em big-bags ou sacos de 30 kg 
e armazenado temporariamente no Armazém de Produto Acabado até expedição para 
Cliente. 
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6.4 Reagentes Utilizados 

No Quadro II. 9 identificam-se os reagentes que são utilizados em cada uma das etapas 
dos processos mineralúrgicos assim como o consumo anual estimado. De referir que 
sempre que possível serão utilizados produtos biodegradáveis e que a armazenagem dos 
diferentes produtos terá em conta as respetivas propriedades físico-químicas e de modo 
a que qualquer eventual derrame fique confinado não dando origem a contaminações. 
 

Quadro II. 9 – Reagentes Consumidos 

Reagente Consumo Anual 
Quantidade 

Máxima 
Armazenada 

Condições de Armazenamento 

Processo de Lavaria e Concentração do Minério 

Ácido Fluorídrico 8 550 t 73,8 t 2 silos de 30 m3 com bacia de retenção 

Oleato PEG 325 t 9 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Flotigan K2C 735 t 20 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Cloreto de Sódio 3 000 t 85 t Big-bags de 500 Kg armazenados no 
armazém de produtos químicos 

Cloreto de Potássio 3 000 t 85 t Big-bags de 500 Kg armazenados no 
armazém de produtos químicos 

Flotigan 5944 300 t 8 t 
Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

MIBC 45 t 1 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Flotigan 5803 120 t 3 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Purificação do Hidróxido de Lítio 

Ácido sulfúrico 2 900 t 50 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção no armazém 

Carbonato de sódio 1 000 t 25 t Big-bags de 500 Kg armazenados no 
armazém de produtos químicos 

Hidróxido de cálcio 900 t 25 t Silos no exterior.  

Ácido clorídrico 1 000 t 20 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Hidróxido de sódio 3 200 t 60 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

Peróxido de hidrogénio 3 000 t 60 t Tambores colocados numa bacia de 
retenção / armazenamento no armazém 

 
 
No ANEXO 2.4 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] são apresentadas as Fichas de 
Segurança dos produtos onde é possível observar as suas propriedades e composição. 
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6.5 Produtos, Subprodutos e Recursos Minerais Secundários 

Para uma produção anual de concentrados de petalite entre 151 500 a 161 250 toneladas 
com um teor médio de 4,0% de Li2O e considerando uma recuperação acumulada de 
43,20 % (90% na extração mineira, 48% no concentrador/lavaria e 85% na calcinação + 
hidrometalurgia) a produção anual de LiOH.H2O é entre 14 000 a 14 501 toneladas. Não 
obstante, a capacidade de produção das operações industriais na fábrica 
hidrometalúrgica, estará dimensionada para produzir 25 000 t/ano de hidróxido de lítio 
mono-hidratado ultapuro.  
 
Portanto, num cenário conservativo, as operações metalúrgicas que visam a produção de 
hidróxido de lítio mono-hidratado – LiOH.H2O irão totalizar ao longo de 13 anos, uma 
produção total aproximada entre 140 000 a 145 010 toneladas, com recurso ao minério 
da concessão do “Romano”. 
 
No Quadro II. 10 apresenta-se para cada um dos produtos e recursos minerais 
secundários a produção anual e total prevista em toneladas e metros cúbicos assim como 
o local de armazenamento e destino final. De referir que o concentrado de petalite não é 
um subproduto mas sim a matéria prima utilizada nos processos mineralúrgicos que 
originam o hidróxido de lítio ultrapuro. 
 

Quadro II. 10 – Massa e Volume dos Produtos e Recursos Minerais Secundários Produzidos 

Produto/ Recursos 
Minerais 

Secundários 

Quantidade 
(t/ano) 

Quantidade 
total (1)  

(t) 

Volume 
total 

(m3) 

Local 
armazenamento Destino 

Concentrados de 
petalite 

(Densidade 2,4) 

151 500 – 
161 250 

1 515 000 – 
1 612 500 

631 250 – 
671 875 

Não ocorrerá 
armazenamento 

Conversão direta 
na Fábrica 

Hidrometalúrgica 

Hidróxido de lítio 
(Densidade 1,46) 

14 000 – 
14501 

140 000 – 145 
010 

95 890 – 
99 322 

Armazém Produto 
Acabado – Complexo 
de Anexos Mineiros 

Venda 

Mistura quartzo- 
feldspática (aprox. 

50%) 
(Densidade 2,60) 

1 182 600 15 373 800 6 149 520 

Armazém 
Feldspato/Quartzo – 
Complexo de Anexos 

Mineiros 

Venda 

Quartzo 
Densidade 2,65 43 800 563 400 212 604 

Armazém 
Feldspato/Quartzo – 
Complexo de Anexos 

Mineiros 

Venda 

Sulfato de sódio 
(Densidade 2,66) 26 000 338 000 127 068 

Armazém Produto 
Acabado - Complexo 
de Anexos Mineiros 

Venda 

Legenda: 
(1) – Para um período de exploração de 13 anos  
(2) – Composta por feldspatos sódicos e potássicos, petalite não recuperada, algum quartzo e acessórios 
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7. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O funcionamento do Projeto da Mina do Romano envolve o consumo de três tipologias de 
água: água potável, água industrial e água desmineralizada, a que se junta a água de 
reserva para o combate a incêndios, que será produzida a partir da água industrial. 
 
Para minimizar os consumos de água, o projeto prevê a produção da água industrial a 
partir de água bruta com origem sempre que possível em águas pluviais captadas no 
interior da área de Concessão assim como a reutilização da água com origem nos 
processos da mina e do CAM, nomeadamente as águas provenientes da zona de 
exploração da mina e as águas residuais provenientes da etapa de concentração do 
minério, que após tratamento serão incorporadas como água bruta. 
 
No Quadro II. 11 sintetiza-se o consumo de cada um dos tipos de água assim como a 
água reutilizada e indica-se o caudal de projeto considerado no dimensionamento das 
várias estruturas de tratamento de água ou de abastecimento externo no caso da água 
potável. 
 

Quadro II. 11 – Consumo de Água por Tipologia 

Tipo de Água  Consumo / Produção Caudal de Projeto 
(m3/dia) 

Água Potável 
Áreas Sociais – 50 m3/ dia 

200 
Reserva Futura – 150 m3/ dia 

Água Industrial 

Mina – 700 m3/dia 

10 000 

Concentrador – 6 000 m3/dia 

Hidrometalurgia – 2 000 m3/dia 

Regas Internas e Lavagens – 150 m3/dia 

Água Desmineralizada – 50 m3/dia 

Rede de Incêndios – 720 m3/dia 

Água Reutilizada 
Água da Mina – 700 m3/dia 

5 700 
Água do Concentrador- 5 000 m3/dia 

 
 
De notar que a água de combate a incêndios constitui um volume permanente que será 
armazenado na infraestrutura da rede de incêndio pelo que não entra na contabilização 
das entradas como água industrial necessária diariamente. A reserva de água para 
combate a incêndios de 720 m3 foi calculada com base nos indicadores disponíveis no 
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto para reserva de incêndios em área 
industrial, considerando Grau 5 (100 l/s durante 2h). 
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Tendo em conta os dados apresentados verifica-se que será necessário o fornecimento 
diário das seguintes quantidades de água: 
 

• 200 m3  /dia de água potável; 

• 5 000 m3 /dia de água bruta, que corresponde à água industrial necessária menos 
a água reutilizada. 

 
 
Nos pontos seguintes descreve-se a origem de cada uma das tipologias de água, o 
respetivo tratamento (quando necessário) assim como o conceito da rede de distribuição 
a implementar. 
 
 
 
7.1 Água Potável 

7.1.1 Origem 

A totalidade da água potável consumida na Mina do Barroso, incluindo o CAM, terá 
origem na adutora de água potável das Águas do Norte, S.A., a qual é produzida a partir 
da água captada na Albufeira do Alto Rabagão e tratada na Estação de Tratamento de 
Água do Rabagão não sendo deste modo necessário proceder a qualquer tratamento na 
instalação em estudo. 
 
A adutora desenvolve-se a norte da área mineira e tem disponibilidade para fornecer à 
Mina do Romano a quantidade máxima de água potável necessária (200 m3/dia) 
conforme é possível constatar da Declaração das Águas do Norte apresentada no 
ANEXO 2.5 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]. 
 
 
 
7.1.2 Rede de Distribuição 

A água potável captada na adutora será armazenada inicialmente em dois reservatórios 
de água potável com uma capacidade de 50 m3 cada, localizados junto à EM525 à cota 
840, a partir dos quais a água será bombeada para outros dois reservatórios de 100 m3 
localizados à cota 1000, que alimentam a água aos diversos edifícios da instalação 
(Laboratório, CAM e Zona de Exploração) através de uma rede de abastecimento 
dedicada. 
 
Nas FIG. II. 37 e FIG. II. 38 apresenta-se o esquema de principio da rede de água potável 
para as duas alternativas de localização do CAM. 
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FIG. II. 37 – Esquema de Principio da Rede de Água Potável 

 

FIG. II. 38 – Esquema de Principio da Rede de Água Potável 
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Esquema de Principio da Rede de Água Potável – Solução A 

Esquema de Principio da Rede de Água Potável – Solução B
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7.2 Água Industrial 

7.2.1 Origem 

A água industrial consumida no Projeto da Mina do Romano será produzida a partir da 
água bruta após tratamento na Estação de Tratamento de Água Industrial (ETAI) 
existente na instalação. A quase totalidade da água bruta consumida terá origem no 
interior do próprio perímetro da Concessão Mineira nomeadamente através do: 
 

- Aproveitamento das águas pluviais das áreas impermeabilizadas de todo o 
Complexo de Anexos Mineiros e estruturas associadas; 

- Captação de águas superficiais de escorrência provenientes da área 
concessionada no ribeiro do Moinho do Inferno e na ribeira de Rebordelo, na zona 
da Carvalhosa. A captação de água no ribeiro do Moinho do Inferno e na ribeira 
do Rebordelo será realizada de modo a não perturbar o normal escoamento 
destas linhas de água e respeitando o regime de caudal ecológico de cada um 
dos ribeiros; 

- Reutilização das águas industriais do processo de concentração do minério após 
tratamento numa estação dedicada (Estação de Tratamento de Águas Industriais 
do Concentrador - ETARIC) para as quais se estima um valor de 5 000 m3/dia; 

- Aproveitamento das águas provenientes da mina propriamente dita após 
tratamento na Estação de Tratamento de Águas Mineiras (ETAM) para as quais é 
estimado um caudal de 700 m3/dia. 

 
Com a adoção desta filosofia apenas nos meses de junho a outubro, prevê-se que seja 
necessário um reforço do abastecimento de água bruta através da captação direta de 
água na Albufeira do Alto Rabagão. 
 
No Quadro II. 12 apresenta-se o volume médio diário disponível de água ao longo do ano 
nas duas primeiras origens da água bruta acima referidas tendo por base o balanço 
hídrico desenvolvido assim como o potencial volume máximo de água a captar na 
Albufeira do Alto Rabagão. 
 

Quadro II. 12 – Volumes Disponíveis de Água Bruta 

Mês 

Volume Diário de Água Disponível (m3/dia) Volume Máximo 
Diário a Captar na 
Albufeira do Alto 

Rabagão 
Áreas 

Impermeabilizadas 
Ribeiro do M. Inferno 

e na Carvalhosa 

Janeiro 6 913 10 600 0 

Fevereiro 7 039 12 195 0 

Março 5 272 8 294 0 

Abril 3 608 4 601 0 

Maio 2 445 2 826 0 

Junho 1 423 1 694 1883 

Julho 517 387 3 995 

Agosto 318 169 4 514 
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Mês 

Volume Diário de Água Disponível (m3/dia) Volume Máximo 
Diário a Captar na 
Albufeira do Alto 

Rabagão 
Áreas 

Impermeabilizadas 
Ribeiro do M. Inferno 

e na Carvalhosa 

Setembro 392 276 4 332 

Outubro 1 355 1 951 1 694 

Novembro 3 183 5 050 0 

Dezembro 5 991 10 039 0 

 
 
De acordo com o balanço hídrico desenvolvido, a captação máxima de água na Albufeira 
será no mês de agosto em que atingirá eventualmente um valor de 4 514 m3/dia. Nos 
meses de junho e outubro, os caudais a captar na Albufeira serão bastante inferiores e 
menores que 2 000 m3/dia. 
 
 
 
7.2.2 Sistema de Produção 

A água industrial será produzida a partir das águas brutas das diversas origens que serão 
encaminhadas para os Reservatório de Água Bruta 1 e 2 sendo previamente sujeitas a 
um tratamento preliminar composto por uma grelha manual para remoção dos sólidos 
grosseiros e um sistema de desarenação para depuração de areias e outros sólidos 
sedimentáveis. 
 
Estes reservatórios de água bruta serão implantados a céu aberto junto à EM525 sobre 
uma área escavada impermeabilizada com telas de PVC ou equivalente, e terão uma 
capacidade de armazenagem total de 605 000 m3. 
 
Estes reservatórios constituem duas células com comunicação, embora com 
possibilidade de seccionamento, por forma a permitir a realização de atividades de 
manutenção numa das células. Uma das células denominada Reservatório de Água Bruta 
1 terá uma capacidade de armazenagem de 180 000 m3 com a lâmina de água à cota 
máxima de 855 e a outra célula denominada Reservatório de Água Bruta 2 terá uma 
capacidade de armazenagem de 425 000 m3 com uma lâmina de água à cota máxima de 
847. 
 
A água da plataforma da mina será armazenada no Reservatório de Água Bruta 3 
constituído por 2 reservatórios de 150 m3 situados junto à plataforma de acesso à mina à 
cota 870 antes de ser enviada para os Reservatórios de Água Bruta 1 e 2.  
 
A água das captações na Ribeira do Moinho do Inferno e na Ribeira da Carvalhosa assim 
como a água tratada na ETAM será armazenada temporariamente no Reservatório de 
Água Bruta 4, composto por dois reservatórios de betão de 150 m3 localizados junto à 
mina, antes de ser enviada ao Reservatório de Água Bruta 3. 
 
A água bruta armazenada nos Reservatórios de Água Bruta 1 e 2 será posteriormente 
enviada a uma Estação de Tratamento de Águas Industriais (ETAI) em função das 
necessidades de produção de água industrial, condução essa que será controlada 
automaticamente através de um sistema integrado de controlo e comando centralizado. 
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A ETAI terá uma capacidade de tratamento máxima de 10 000 m3/dia e será composta 
por quatro unidades modulares de construção soldada com capacidade de tratamento 
equivalente, que engloba as seguintes etapas: 
 

- Neutralização do pH da água bruta; 

- Sistema de coagulação / floculação; 

- Sistema de clarificação e armazenagem num reservatório de equalização; 

- Filtragem numa bateria de filtros de areia sílica; 

- Armazenagem da água industrial tratada. 
 
No Quadro II. 13 indicam-se as características da água bruta antes e após tratamento 
(água industrial) e na FIG. II. 39 apresenta-se o esquema de principio do sistema de 
produção de água industrial no Projeto da Mina do Romano. 
 

Quadro II. 13 – Características da Água Bruta Antes e Após Tratamento na ETAI 

Parâmetro Água Bruta Água Industrial Tratada 

pH <6 6,5 – 7,5 

CBO5 (mg/L O2) <1 0 

CQO (mg/L O2) <2 0 

SST (mg/L) <10 <1 

Azoto Total (mg/ L N) <1 0 

Fósforo Total (mg/L P) <1 0 

Cloro Livre (ppm) --- 0,5 
 

 
FIG. II. 39 – Esquema de Principio do Sistema de Produção de Água Industrial 
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O funcionamento da ETAI dará origem à produção de sólidos inertes retirados no pré
tratamento e nas manutenções dos reservatórios de água bruta e a lamas proced
dos processos de coagulação / floculação, estimando
292 t/ano de lamas desidratadas.
 
 
 
7.2.3 Rede de abastecimento

A rede de abastecimento de água industrial fará a distribuição desta água a todos os 
edifícios e à zona de explora
 
O abastecimento de água industrial será realizado a partir do denominado Reservatório 
de Água Industrial 1 composto por dois reservatórios de betão de 50 m
interior da ETAI, que recebem a água da ETAI e por bombagem enviam
Reservatório de Água Industrial 2, que integra quatro reservatórios de betão de 3 000 m
situados à cota 1000. A partir destes reservatórios e por gravidade, a água industrial é 
alimentada aos Laboratórios / Centro de Controlo, acesso à Mina e CAM.
 
Nas FIG. II. 40 e FIG. II. 41
água industrial para as duas alternativas de localização do CAM (Solução A e Solução B).
 

FIG. II. 40 – Esquema de Principio da Rede de Água Industrial 
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O funcionamento da ETAI dará origem à produção de sólidos inertes retirados no pré
tratamento e nas manutenções dos reservatórios de água bruta e a lamas proced
dos processos de coagulação / floculação, estimando-se uma produção anual de 
292 t/ano de lamas desidratadas. 

Rede de abastecimento 

A rede de abastecimento de água industrial fará a distribuição desta água a todos os 
edifícios e à zona de exploração. 

O abastecimento de água industrial será realizado a partir do denominado Reservatório 
de Água Industrial 1 composto por dois reservatórios de betão de 50 m
interior da ETAI, que recebem a água da ETAI e por bombagem enviam

eservatório de Água Industrial 2, que integra quatro reservatórios de betão de 3 000 m
situados à cota 1000. A partir destes reservatórios e por gravidade, a água industrial é 
alimentada aos Laboratórios / Centro de Controlo, acesso à Mina e CAM.

41 apresenta-se os esquemas de princípio do abastecimento de 
água industrial para as duas alternativas de localização do CAM (Solução A e Solução B).

Esquema de Principio da Rede de Água Industrial – Solução A 
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O funcionamento da ETAI dará origem à produção de sólidos inertes retirados no pré-
tratamento e nas manutenções dos reservatórios de água bruta e a lamas procedentes 

se uma produção anual de  

A rede de abastecimento de água industrial fará a distribuição desta água a todos os 

O abastecimento de água industrial será realizado a partir do denominado Reservatório 
de Água Industrial 1 composto por dois reservatórios de betão de 50 m3 localizados no 
interior da ETAI, que recebem a água da ETAI e por bombagem enviam-na para o 

eservatório de Água Industrial 2, que integra quatro reservatórios de betão de 3 000 m3 
situados à cota 1000. A partir destes reservatórios e por gravidade, a água industrial é 
alimentada aos Laboratórios / Centro de Controlo, acesso à Mina e CAM. 

se os esquemas de princípio do abastecimento de 
água industrial para as duas alternativas de localização do CAM (Solução A e Solução B). 

 
Solução A  
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FIG. II. 41 – Esquema de Principio da Rede de Água Industrial 

 
 
A rede de combate a incêndios será alimentada a partir dos reservatórios de água 
industrial que alimentará os reservatórios dos edifícios do grupo de intervenção e os 
diversos marcos de incêndio existentes junto aos edifícios nas plataformas de acesso à 
mina e do CAM. 
 
 
 
7.3 Água Desmineralizada

7.3.1 Origem 

No projeto será necessária a produção de água desmineralizada para fornecimento à 
Fábrica Hidrometalúrgica, que será produzida a partir da água 
instalação. 
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A rede de combate a incêndios será alimentada a partir dos reservatórios de água 
industrial que alimentará os reservatórios dos edifícios do grupo de intervenção e os 

ndio existentes junto aos edifícios nas plataformas de acesso à 

Água Desmineralizada 

No projeto será necessária a produção de água desmineralizada para fornecimento à 
Fábrica Hidrometalúrgica, que será produzida a partir da água industrial fornecida a esta 
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Solução B  

A rede de combate a incêndios será alimentada a partir dos reservatórios de água 
industrial que alimentará os reservatórios dos edifícios do grupo de intervenção e os 

ndio existentes junto aos edifícios nas plataformas de acesso à 

No projeto será necessária a produção de água desmineralizada para fornecimento à 
industrial fornecida a esta 
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7.3.2 Sistema de Produção 

A água desmineralizada será produzida num Sistema de Produção de Água 
Desmineralizada (SPAD) constituído por uma linha de desmineralização de água inserida 
num Skid e dimensionada para produzir 50 m3/dia de água. 
 
O sistema de tratamento contemplará uma filtração inicial num filtro de areia seguido de 
uma filtração num leito de carvão ativado, após o que a água passará por um filtro de 
microfiltração, com malha de 5 microns, antes de ser alimentada a um filtro com resina 
descalcificadora. Finalmente, a água será conduzida através de ultra-pressão numa 
bateria de membranas de osmose inversa obtendo-se água desmineralizada, a qual será 
armazenada num reservatório de PEAD com duas células com 50 m3 de capacidade 
cada uma. 
 
A água desmineralizada apresentará as concentrações de poluentes indicadas no 
Quadro II. 14. 
 

Quadro II. 14 – Características da Água Desmineralizada 

Parâmetro Água Desmineralizada 

pH 6,5 – 7,5 

Condutividade (mg/L) <5 

Dureza Total <5 º 

CQO (mg/L O2) 0 

SST (mg/L) <0,05 

Azoto Total (mg/ L N) 0 

Fósforo Total (mg/L P) 0 

Cloro Livre (ppm) 0,05 

 
 
 
7.4 Reagentes Utilizados 

No Quadro II. 15 identificam-se os reagentes utilizados nos sistemas de produção de 
água industrial e água mineralizada assim como o consumo anual e quantidades máxima 
armazenadas e condições de armazenamento. No ANEXO 2.4 do Volume 3 do EIA 
[Anexos Técnicos] apresentam-se as Fichas de Segurança dos produtos. 
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Quadro II. 15 – Reagentes Consumidos nos Sistemas de Produção de Água 

Reagente Consumo Anual 
Quantidade 

Máxima 
Armazenada 

Condições de Armazenamento 

Água Industrial 

Óxido de Cálcio 10 t 1 t 
Sacos de papel de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento de 20 m3 

Coagulante (Sulfato 
de amónio e amónio 

decahidratado) 
3 t 0,5 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 10 m3 

Floculante 
(Etanaminio, N,N,N-
trimethyl-2-[(1-oxo-

2-propenil)oxi]-, 
cloro, polímero com 

2-propenamida) 

3 t 0,5 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 10 m3 

Solução de 
Hipoclorito de Sódio 

12% 
20 t 2 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3 

Água Desmineralizada 

Solução de 
Hidróxido de Sódio 

<50% 
1 t 0,1 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3* 

Ácido Clorídrico 
<38% 1 t 0,1 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3* 
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8. ENERGIA 

O funcionamento do Projeto da Mina do Romano envolverá a utilização das seguintes 
fontes de energia: 
 

• Eletricidade para alimentação de equipamentos, máquinas e edifícios; 

• Gás natural para fornecimento de calor aos processos mineralúrgicos; 

• Gasóleo para funcionamento de veículos e máquinas e alimentação dos grupos 
de emergência. 

 
No Quadro II. 16 indica-se os consumos anuais previstos de cada uma das fontes de 
energia. 
 

Quadro II. 16 – Consumo de Energia 

Fonte de energia Consumo Anual 

Eletricidade 280 000 kWh/ano 

Gás Natural 25 000 kNm3/ano 

Gasóleo 11 000 000 l/ano 

 
 
 
8.1 Energia Elétrica 

A energia elétrica necessária à exploração mineira e ao funcionamento do Complexo de 
Anexos Mineiros (CAM) será fornecida a partir de uma Subestação Elétrica a construir 
com uma potência instalada de 50 MVA, a qual será alimentada a partir da Rede Elétrica 
de Serviço Publico, através de uma linha elétrica de alta tensão de 60 KV proveniente da 
Subestação de Morgade da E-REDES existente. 
 
Nos Desenhos 1 e 3 [TOMO 2] apresenta-se, respetivamente, a localização da 
Subestação Elétrica e da linha de alimentação nas Soluções A e B. 
 
Na subestação ocorrerá a transformação da tensão de 60 KV para 30 KV, que irá 
alimentar a rede interna de distribuição em média tensão, destinada a alimentar os postos 
de transformação e respetivas instalações de utilização em baixa tensão, dedicadas à 
exploração mineira e ao Complexo de Anexos Mineiros. 
 
A localização da Subestação Elétrica a construir no âmbito do projeto varia com a 
solução de localização do CAM, situando-se a este do Complexo de Anexos Mineiros na 
Solução A e a oeste na Solução B. A seleção da localização em cada uma das soluções 
teve em conta a proximidade ao ponto de interligação com a infraestrutura de Alta 
Tensão, a orografia do terreno e as acessibilidades existentes. 
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Além da construção da nova linha elétrica de 60 KV, a implementação do projeto 
envolverá ainda em qualquer uma das soluções do CAM, a deslocalização de um troço 
da linha a 60 KV que faz a interligação entre o Posto de Corte Leiranco e a Subestação 
de Morgade, entre os apoios n.º 17 e a Subestação de Morgade. 
 
Quer na Solução A do CAM, quer na Solução B, a linha elétrica terá um troço aéreo com 
início na Subestação de Morgade e um troço subterrâneo na parte final junto à nova 
subestação elétrica.  
 
Para a Solução A do CAM existirá um cruzamento com o novo traçado proposto para a 
linha de média tensão LN15 p/ PT MTR 0018 NEGROES-VIL, entre os vãos 9-10. Para a 
Solução B existirão 4 cruzamentos com linhas média tensão existentes. Como o traçado 
de alta tensão para a Solução B é comum ao traçado da Solução para a linha LN60 
Leiranco – Morgade a deslocalizar, as condicionantes ao traçado e perfil serão 
equivalentes. 
 
O projeto da nova linha de Alta Tensão cumprirá as disposições constantes do 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão e integrará as medidas 
de proteção da avifauna. No ANEXO 2.6 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] 
apresenta-se o projeto da linha elétrica. 
 
A instalação será ainda dotada de fontes de alimentação independentes compostas por 
dois grupos de emergência a diesel, de 2500 kVA cada, um banco de baterias de 5000 
kVA e de centrais fotovoltaicas instaladas nos telhados. 
 
Estas Unidades de Produção Para Autoconsumo (UPACs) compostas por um sistema de 
produção solar fotovoltaica será implementado nas coberturas dos edifícios e 
sombreamento dos lugares de estacionamento. Os módulos fotovoltaicos monocristalinos 
serão instalados de forma coplanar com as coberturas dos edifícios e interligados nos 
quadros elétricos dos edifícios das coberturas utilizadas. 
 
Estas UPACs são similares em ambas as Soluções do CAM sendo que a principal 
diferença reside na menor área de estacionamento na Solução B, o que resulta uma 
UPAC de menor dimensão nesta estrutura com consequente menor produção de energia 
elétrica.  
 
No Quadro II. 17 apresenta-se a produção de energia elétrica prevista pelas UPACs em 
cada uma das Soluções do CAM assim como a quantidade de dióxido de carbono 
evitada. 
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Quadro II. 17 – Produção de Energia Elétrica nas UPACs 

Designação Potência Pico 
(KWP) 

N.º 
Módulos 

Produção 
Prevista 

(KWH/KWP) 

CO2 
Evitado 
(T/ANO) 

Edifício das Competências 59,4 110 

1 341 

16 

Edifício de Pessoal 95 176 25 

Edifício da Administração 178,2 330 48 

Centro Médico 38,9 72 10 

Edifício de Pessoal (Boca da Mina) 58,3 108 16 

Estacionamento (Boca da Mina) 40,5 75 1 321 11 

Estacionamento CAM (Solução A) 1 363,5 2 525 1 206 329 

Estacionamento CAM (Solução B) 440,1 815 1 327 117 

Total Solução A 1 833,8 3 396 1 240 455 

Total Solução B 910,4 1 686 1 333 243 

 
 
A implementação das UPACs permitirá assim uma redução anual nas emissões de 
dióxido de carbono de cerca de 455 t no caso da Solução A do CAM e 243 t para a 
Solução B do CAM. 
 
 
 
8.2 Gás Natural 

A instalação irá dispor de uma Unidade Autónoma de Gás (UAG) para receção e 
armazenagem do gás natural liquefeito necessário ao funcionamento do Complexo 
Mineiro. A UAG terá uma capacidade total de armazenagem de 720 m3 resultante de três 
reservatórios com uma capacidade unitária de 240 m3. No futuro, caso seja necessário, a 
capacidade de armazenagem poderá ser expandida para 1 200 m3. 
 
Os reservatórios cumprirão as normas construtivas nacionais e europeias, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 211/99, de 14 de junho e a Diretiva Europeia 
2014/68/EU e serão do tipo criogénico de parede dupla sendo o reservatório interior em 
aço inoxidável, isolado termicamente por uma câmara com uma solução mista de 
material isolante e vácuo e o reservatório exterior revestido com uma camada de epóxi 
poliuretano de alta refletividade. 
 
Os reservatórios estarão instalados numa bacia de retenção com capacidade para conter 
a totalidade do volume dos reservatórios e cada reservatório será dotado de duas 
válvulas de segurança e ligação à terra. 
 
O sistema de vaporização terá uma capacidade inicial de 2 850 Nm3/h baseado numa 
vaporização natural, havendo a possibilidade de vaporização forçada como recurso 
sendo para tal instalados reaquecedores elétricos. Associado existirá um sistema de 
regulação e odorização composto por uma cadeia de regulação da pressão de saída de 
gás para a rede interior e injeção de gás odorante. 
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O abastecimento do gás natural à UAG, que ficará localizada junto da Subestação 
Elétrica em ambas as Soluções de localização do CAM, será feito com recurso a 
veículos-cisterna equipados com bomba de descarga de gás natural liquefeito.  
 
A partira da UAG, o gás natural será distribuído aos consumidores do Complexo Mineiro 
através de uma rede interior de gás formada por um coletor principal de distribuição 
dotado de válvulas de corte manuais e automáticas e de uma rede de distribuição com 
troços enterrados e aéreos de diâmetro adequado ao caudal de emissão de gás natural e 
de acordo com a Norma NP EN-1555. A rede funcionará a uma pressão de serviço de 2,5 
bar sendo a pressão reduzida na chegada aos consumidores através de Postos de 
Redução. 
 
Nos Desenhos 1 e 3 [TOMO 2] apresenta-se, respetivamente, a localização em planta da 
UAG e do coletor principal de distribuição de gás natural nas Soluções A e B. 
 
 
 
8.3 Posto de Abastecimento de Combustível 

Para abastecimento da frota mineira e outros veículos associados aos demais serviços 
com gasóleo, a instalação será dotada de um Posto de Abastecimento de Gasóleo 
localizado junto a um acesso interno e na proximidade da Oficina da Mina em ambas as 
Soluções do CAM. 
 
O Posto de Abastecimento terá associado um edifício com 150 m2 e a armazenagem do 
gasóleo será efetuada em 4 reservatórios enterrados de 60 m3 com parede dupla 
colocados no interior de um caixão impermeável. A capacidade de armazenagem será de 
250 m3. 
 
O combustível será fornecido através de camiões-cisterna que deslocar-se-ão ao Posto 
de Abastecimento, o qual cumprirá todas as normas segundo a legislação e outras, 
sendo de referir a existência de um um sistema de separação de hidrocarbonetos para 
eventuais derrames e águas pluviais contaminadas evitando-se assim a contaminação da 
rede de drenagem de águas pluviais.  
 
No Posto de Abastecimento serão instaladas bombas de abastecimento de combustível 
para a frota mineira e outros veículos associados aos demais serviços.  
 
O combustível será distribuído para as áreas de escavação para o abastecimento dos 
diversos equipamentos (escavadoras, dumpers, entre outros) com recurso a um depósito 
móvel. 
 
Este abastecimento de combustível aos equipamentos de trabalho, nos locais de 
trabalho, será realizado segundo as melhores práticas ambientais e utilizando pessoal 
com formação adequada para evitar quaisquer derrames acidentais além disso serão 
utilizadas bacias de retenção metálicas no solo para contenção de um eventual 
transbordo inadvertido durante o abastecimento das máquinas e equipamentos.  
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Em síntese serão implementadas as seguintes medidas de prevenção e minimização da 
contaminação de solos devido ao derrame de gasóleo: 
 

• Reservatórios de armazenamento de gasóleo de parede dupla com bacia 
secundária de retenção com capacidade suficiente para reter 110% do volume 
armazenado; 

• Dispositivos de contenção de derrames nas áreas de armazenamento e 
distribuição; 

• Separador de hidrocarbonetos na área do Posto de Abastecimento de 
Combustível; 

• Procedimentos de abastecimento e distribuição de gasóleo com formação de 
funcionários; 

• Manutenção preventiva dos reservatórios e sistemas associados para evitar danos 
e desgaste prematuro; 

• Kits de materiais absorventes de derrames nos locais de manuseamento de 
combustível;  

• Formação e consciencialização dos funcionários para os procedimentos de 
manuseamento do gasóleo; 

• Elaboração de um Plano de Emergência com um procedimento de resposta 
específico. 
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9. GESTÃO DE EFLUENTES, RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

9.1 Efluentes 

No Projeto da Mina do Romano serão produzidas águas residuais, as quais serão 
sujeitas a tratamento em estações dedicadas com o objetivo da respetiva reutilização, 
evitando-se assim a existência de descargas de efluentes no meio hídrico natural. Serão 
produzidas as seguintes águas residuais: 
 

• Efluentes domésticos com origem nas instalações sanitárias localizadas na zona 
de exploração e CAM que serão tratadas na Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Domésticas (ETAR); 

• Efluentes industriais provenientes do CAM, que são constituídos pelas águas 
industriais produzidas no processo de concentração do minério e outras águas 
residuais resultantes de manutenções tais como lavagens, manutenções de 
maquinaria, mudanças de produtos e consumíveis, as quais serão tratadas 
respetivamente na Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais do 
Concentrador (ETARIC) e Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais 
(ETARI); 

• Efluentes provenientes da zona mineira nomeadamente águas de lixiviação pluvial 
provenientes das áreas que ficarão a céu aberto, águas resultantes da 
incorporação de água industrial nas operações de exploração mineira e eventuais 
águas resultantes da interseção subterrânea provocada pelas escavações 
inerentes ao desenvolvimento da mina e águas resultantes de lavagens de 
estruturas, equipamentos e viaturas na zona de exploração. Estas águas residuais 
serão tratadas numa Estação de Tratamento de Águas Mineiras (ETAM); 

• Águas pluviais potencialmente contaminadas das zonas impermeabilizadas onde 
exista parqueamento de máquinas e veículos nomeadamente no CAM, depósito 
de estéreis, área mineira e zona das oficinas e britagem serão tratadas em bacias 
de decantação. 

 
Os sistemas de tratamento acima identificados estão associados a redes de drenagem, 
que permitirão a recolha de todos os efluentes e respetivo encaminhamento para 
tratamento adequado evitando-se assim a descarga de efluentes no meio hídrico natural. 
 
 
 
9.1.1 Estação de Tratamento dos Efluentes Domésticos 

A ETAR Doméstica ficará localizada junto aos Reservatórios de Água Bruta 1 e 2 
(Desenho 1 e Desenho 3 [TOMO 2]) e terá uma capacidade de tratamento para  
160 m3/dia funcionando de acordo com o seguinte processo, o que permitirá a 
reutilização do efluente tratado obtido:  
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- Tratamento preliminar do esgoto afluente num sistema composto por uma grelha 

manual seguida de uma grelha automática, onde são separados os sólidos 
grosseiros afluentes à ETAR. O efluente é em seguida encaminhado para um 
canal desarenador onde são removidas eventuais areias e posteriormente é 
conduzido a um canal tipo Parschall, onde é medido em contínuo o caudal de 
entrada. A obra de entrada disporá de duas linhas que funcionarão 
alternadamente; 

- Tratamento primário em que após o tratamento preliminar, o efluente fluirá 
graviticamente para uma caixa repartidora de caudal sendo distribuído por duas 
fossas séticas, cada uma com uma capacidade de 80 m3. Nestas fossas, o 
efluente é homogeneizado em termos de carga e equalizados os caudais além de 
ocorrer a separação das gorduras e óleos e dos sólidos mais pesados; 

- Tratamento secundário que ocorrerá numa estação compacta Bluecon 10, a 
qual integra quatro módulos de tratamento, os quais encontram-se instalados num 
contentor (FIG. II. 42). 

 
O primeiro módulo composto por um reator e câmara de coagulação/floculação tem como 
objetivo a eliminação de CQO, CBO5, SST, fósforo e nitrogénio. O segundo módulo 
consiste numa filtração por membranas para eliminação de CQO, CBO5 e SST. No 
terceiro módulo ocorre a oxidação para eliminação de azoto, desinfeção e eliminação 
avançada de CQO e CBO. 
 
Todos os módulos anteriores são controlados por um sistema central (PLC). 
 

 
Legenda: 

1 - Plataforma Doseadora  4 - Câmara Coagulação/Floculação 7 - Automatização PLC 
2 - Bombagem de Alimentação 5 - Tanque de Mistura  8 - Plataforma de Lamas 
3 - Reator   6 - Módulo de Filtração  9 – Contentor 
 

FIG. II. 42 – Esquema do Sistema de Tratamento da ETAR Doméstica 
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No Quadro II. 18 apresenta-se a composição do efluente doméstico antes e após 
tratamento na ETAR Doméstica. 
 

Quadro II. 18 – Características do Efluente Doméstico Antes e Após Tratamento na ETAR Doméstica 

Parâmetro Afluente à Entrada Efluente Tratado 

CBO5 (mg/L O2) 393 <10 

CQO (mg/L O2) 786 <150 

SST (mg/L) 393 <10 

Azoto Total (mg/ L N) 40 <10 

Fósforo Total (mg/L P) 10 <1 

 
 
O efluente final tratado será armazenado em dois reservatórios em betão, cada um com 
uma capacidade de 400 m3 situados dentro da ETAR Doméstica. A água tratada será 
reutilizada nas operações de rega dos espaços da instalação e em todo o tipo de 
lavagens necessárias, não havendo assim lugar à descarga de efluente no meio hídrico 
natural. 
 
Neste processo de tratamento estima-se uma produção anual de cerca de 9 t de lamas 
hidratadas, as quais serão desidratadas num espessador gravítico obtendo-se no final 
aproximadamente 5 t de lamas, as quais serão armazenadas num reservatório digestor 
com um volume mínimo de 10 m3, situado no interior do recinto da ETAR, até 
encaminhamento para destino final licenciado. 
 
Estima-se ainda uma produção de cerca de 6 t/ano de resíduos sólidos ao nível das 
operações de gradagem e limpeza da obra de entrada, que serão devidamente 
acondicionados e armazenados temporariamente até envio para destino final adequado. 
 
A ETAR Doméstica será dotada de um sistema de contenção de emergência, que atuará 
sempre que se verifique uma situação de inoperacionalidade da ETAR na totalidade ou 
em algum dos seus órgãos. Para tal, todos os órgãos da ETAR estarão ligados a um 
sistema de by-pass, que em caso de emergência, descarrega o efluente numa cisterna 
flexível de montagem imediata com uma capacidade de 700 m3 (FIG. II. 43). 
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FIG. II. 43 – Cisterna Flexível Para Armazenagem de Efluentes Domésticos em Caso de Emergência 

 
 
 
9.1.2 Estação de Tratamento das Águas Industriais do Concentrador 

As águas residuais provenientes do processo de concentração do minério que decorre no 
CAM serão tratadas na Estação de Tratamento das Águas Residuais Industriais do 
Concentrador (ETARIC) de forma a poderem ser encaminhadas ao Reservatório de Água 
Bruta para reutilização como água industrial. 
 
A ETARIC localizada em ambas as Soluções do CAM junto da plataforma principal 
(Desenho 1 e Desenho 3 [TOMO 2]) terá uma capacidade diária de tratamento de  
5 000 m3 e incorporará as seguintes etapas: 
 

− Neutralização em que será adicionada à água residual através de um sistema 
doseador solução de hidróxido de sódio; 

− Filtração em que a água neutralizada passa por um sistema de filtros mistos de 
areia e antracite seguido de um sistema de filtração por carvão ativado; 

− Correção da condutividade da água filtrada através da passagem por um filtro 
com enchimento específico para este fim. A água tratada será encaminhada para 
os Reservatórios de Água Bruta 1 e 2. 

 
Para fazer face a eventuais situações de emergência, a ETARIC será dotada de um 
sistema de contenção de emergência constituído por uma cisterna flexível onde serão 
descarregados os efluentes em caso de inoperacionalidade de um ou todos os órgãos, 
evitando-se deste modo a descarga de efluentes no meio natural. 
 
Não se prevê que o funcionamento desta estação de tratamento dê origem à produção de 
lamas ou resíduos sólidos, havendo apenas a necessidade de substituição dos 
enchimentos dos filtros em média de 2 em 2 anos. 
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9.1.3 Estação de Tratamento das Águas Residuais Industriais 

Na Estação de Tratamento das Águas Residuais Industriais (ETARI) serão tratadas as 
águas provenientes de manutenções e reparações realizadas nas instalações do 
processo de concentração do minério e na Fábrica Hidrometalúrgica assim como as 
águas resultantes das lavagens dos filtros da ETARIC (Desenho 1 e Desenho 3 [TOMO 
2]). 
 
O processo de tratamento será constituído pelas seguintes etapas: 
 

− Tratamento Preliminar em que o afluente passa por uma grelha automática onde 
são removidos os sólidos grosseiros seguindo para um canal desarenador antes 
de ser conduzido a um canal tipo Parschall para medição em contínuo do caudal. 
Posteriormente o efluente passa por um separador de hidrocarbonetos para 
remoção de eventuais óleos e hidrocarbonetos; 

− Neutralização do efluente sendo para o efeito adicionado uma solução ácida ou 
básica em função do pH; 

− Tratamento Primário em que as águas residuais são conduzidas por gravidade 
para duas fossas séticas. Nestas fossas séticas, o influente é homogeneizado em 
termos de carga, existindo também capacidade de retenção por forma a equalizar 
eventuais picos de produção e permitir um tratamento adequado. Estes tanques 
permitirão a separação mais finas das gorduras e óleos remanescentes, que irão 
permanecer na parte superior enquanto os sólidos tendem a ficar na parte inferior; 

− Coagulação e floculação em que o afluente após remoção de sólidos e lamas 
primárias passa por gravidade para uma estação elevatória onde é bombado para 
um reator de mistura onde é adicionado o coagulante. Posteriormente é 
adicionado o floculante noutro compartimento passando a água para um tanque 
de armazenamento final a partir do qual passa ainda por um conjunto de filtros de 
areia e carvão ativado antes de ser conduzido ao Reservatório de Água Bruta.  

 
Para fazer face a uma eventual situação de emergência, a ETARI será dotada de um 
sistema de contenção de emergência, que atuará sempre que se verifique uma situação 
de inoperacionalidade da ETARI na totalidade ou em algum dos seus órgãos. Para tal, 
todos os órgãos da ETARI estarão ligados a um sistema de by-pass, que em caso de 
emergência, descarrega o efluente numa cisterna flexível de montagem imediata do tipo 
da descrita para a ETAR Doméstica. 
 
Prevê-se a produção de lamas neste sistema de tratamento, as quais antes de serem 
encaminhadas a destino final adequado serão desidratadas através de um espessador 
gravítico. 
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9.1.4 Estação de Tratamento das Águas Mineiras

As águas provenientes da mina propriamente dita serão tratadas numa Estação de 
Tratamento de Águas Mineiras (ETAM) localizada entre o Depósito de Estéreis da 
Solução 1 e a Zona de Exploração da Mina a céu aberto n
Desenho 3 [TOMO 2]).  
 
Esta estação integrará um 
hidrocarbonetos através da passagem do afluente num separador de hidrocarbonetos e 
uma bacia de decantação com a configuração tip
 

FIG. II. 

 
 
O efluente final tratado será conduzido ao Reservatório de 
reutilizado. Em caso de emergência devido a inundação das zonas de exploração 
originada por chuvadas intensas ou a eventual ocorrência hidráulica de alguma 
magnitude na mina, prevê
topo do Depósito de Estéreis.
 
 
 
9.1.5 Bacias de Decantação

As águas provenientes do Depósito de Estéreis na Solução 1 ou do Depósito de Estéreis 
na Solução 2 serão encaminhadas para Bacias de Decantação, a localizar em cada uma 
das escombreiras, e do tipo apresentado na 
 
As águas decantadas serão encaminhadas para o Reservatório de Água Bruta 3 de modo 
a serem tratadas na ETAI havendo assim um aproveitame
de água à instalação. 
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Estação de Tratamento das Águas Mineiras 

As águas provenientes da mina propriamente dita serão tratadas numa Estação de 
Tratamento de Águas Mineiras (ETAM) localizada entre o Depósito de Estéreis da 
Solução 1 e a Zona de Exploração da Mina a céu aberto na Fase 2 (

Esta estação integrará um tratamento preliminar para remoção de eventuais óleos e 
hidrocarbonetos através da passagem do afluente num separador de hidrocarbonetos e 
uma bacia de decantação com a configuração tipo indicada na FIG. II. 44

FIG. II. 44 – Configuração da Bacia de Decantação 

O efluente final tratado será conduzido ao Reservatório de Água Bruta 3 de modo a ser 
reutilizado. Em caso de emergência devido a inundação das zonas de exploração 
originada por chuvadas intensas ou a eventual ocorrência hidráulica de alguma 
magnitude na mina, prevê-se que as águas excedentárias sejam encaminhadas
topo do Depósito de Estéreis. 

Bacias de Decantação 

As águas provenientes do Depósito de Estéreis na Solução 1 ou do Depósito de Estéreis 
na Solução 2 serão encaminhadas para Bacias de Decantação, a localizar em cada uma 

po apresentado na FIG. II. 44. 

As águas decantadas serão encaminhadas para o Reservatório de Água Bruta 3 de modo 
a serem tratadas na ETAI havendo assim um aproveitamento destas no abastecimento 
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As águas provenientes da mina propriamente dita serão tratadas numa Estação de 
Tratamento de Águas Mineiras (ETAM) localizada entre o Depósito de Estéreis da 

a Fase 2 (Desenho 1 e 

para remoção de eventuais óleos e 
hidrocarbonetos através da passagem do afluente num separador de hidrocarbonetos e 

44. 

 

Água Bruta 3 de modo a ser 
reutilizado. Em caso de emergência devido a inundação das zonas de exploração 
originada por chuvadas intensas ou a eventual ocorrência hidráulica de alguma 

se que as águas excedentárias sejam encaminhadas para o 

As águas provenientes do Depósito de Estéreis na Solução 1 ou do Depósito de Estéreis 
na Solução 2 serão encaminhadas para Bacias de Decantação, a localizar em cada uma 

As águas decantadas serão encaminhadas para o Reservatório de Água Bruta 3 de modo 
nto destas no abastecimento 
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9.1.6 Reagentes Utilizados 

No Quadro II. 19 apresentam-se os consumos anuais e condições de armazenagem dos 
diferentes reagentes utilizados em cada uma das estações de tratamento de águas 
residuais. No ANEXO 2.4 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresentam-se as 
Fichas de Segurança dos diferentes produtos. 
 

Quadro II. 19 – Reagentes Consumidos nas Estações de Tratamento de Águas Residuais 

Reagente Consumo Anual 
Quantidade 

Máxima 
Armazenada 

Condições de Armazenamento 

ETAR 

Coagulante (Sulfato 
de alumínio e 

amónio 
dodecahidratado) 

1 t 0,5 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 10 m3 

Floculante 
(Etanaminio, N,N,N-
trimethyl-2-[(1-oxo-

2-propenil)oxi]-, 
cloro, polímero com 

2-propenamida) 

1 t 0,5 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 10 m3 

Solução de 
Hipoclorito de Sódio 

12% 
10 t 2 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3 

ETARIC 

Solução de 
Hidróxido de Sódio 

<50% 
20 t 1 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3* 

ETARI 

Solução de 
Hidróxido de Sódio 

<50% 
5 t 1 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3* 

Ácido Clorídrico 
<38% 5 t 1 t 

IBCs de PEAD de 1 m3 colocados em 
bacia de retenção revestida a epoxy 
com capacidade de 20 m3* 

Coagulante (Sulfato 
de alumínio e 

amónio 
dodecahidratado) 

5 t 1 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 20 m3 

Floculante 
(Etanaminio, N,N,N-
trimethyl-2-[(1-oxo-

2-propenil)oxi]-, 
cloro, polímero com 

2-propenamida) 

5 t 1 t 

Sacos de PEAD de 25 kg colocados 
numa bacia de retenção / 
armazenamento com capacidade 
mínima de 20 m3 
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9.1.7 Redes de Drenagem  

As redes de drenagem que fazem parte do Projeto da Mina do Romano são as seguintes: 
 

− Rede de drenagem de águas pluviais; 

− Rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

− Rede de drenagem de águas residuais industriais; 

− Rede de drenagem de águas residuais industriais do concentrador. 

 
 
 
9.1.7.1 Drenagem de Águas Pluviais 

A rede de drenagem de águas pluviais é a rede que transporta o maior caudal e com o 
qual se pretende suprir a maior parte das necessidades hídricas para o funcionamento do 
projeto. As principais áreas a drenar são as seguintes: 
 

− Plataforma do CAM; 

− Plataforma do acesso à mina; 

− Depósito de estéreis. 

 
 
Esta rede será instalada ao longo dos vários arruamentos e demais infraestruturas. 
 
 

a) Plataforma do CAM 
 
A rede drenará a água de toda a plataforma do CAM através de sumidouros e caleiras, e 
dos ramais de ligação provenientes das coberturas e plataformas dos vários edifícios. O 
caudal será transportado por coletores, intercalados por caixas de visita, até aos 
reservatórios de água bruta, passando antes por uma bacia de retenção e por um 
separador de hidrocarbonetos. 
 
Na Solução A da localização do CAM, o coletor fica enterrado até chegar ao reservatório 
de água bruta, e na Solução B terá um troço suspenso no tapete de transporte de 
material até atingir a plataforma de acesso à mina a partir do qual será ligado à rede 
geral. Em ambas as soluções, o transporte da água será feito por gravidade. 
 
  



 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 

 
 

b) Plataforma de acesso à mina
 
Esta rede drenará toda a plataforma através de sumidouros e caleiras, cujo caudal será 
transportado por coletores intercalados por caixas de visita até ao Reservatório de Água 
Bruta 3, colocado à cota 870, passando antes por uma bacia de decantação e por um 
separador de hidrocarbonetos. Os coletores serão na generalidade enterrados e sob a 
ponte serão suspensos. Nas bases dos taludes de escavação serão criados canais de 
drenagem para encaminhar 
a sua contaminação nas plataformas.
 
 

c) Depósito de estéreis
 
O depósito de estéreis, quer na Solução 1, quer na Solução 2, será circunscrito por valas 
de drenagem de forma a encaminhar as águas de esc
intercetadas por este depósito, nas quais serão construídas bacias de retenção, onde a 
água sofrerá um processo de decantação, antes que seja considerada adequada para 
libertação em meio hídrico, que será, no caso do Depósit
ribeira que passa no Moinho do Inferno ou, no caso do Depósito de Estéreis da Solução 
2, na ribeira que passa na Carvalhosa. 
 
Em ambas as ribeiras será criada uma pequena captação com uma altura muito limitada 
e um espelho de água também limitado em termos de área, com descarga permanente 
do caudal ecológico e descarregador de superfície para casos de tempestade. A partir 
daqui a água é bombeada para um reservatório de água bruta.
 
Nas FIG. II. 45 e FIG. II. 46
de drenagem de águas pluviais para as Soluções A e B. 
 

FIG. II. 45 – Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais 
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Plataforma de acesso à mina 

Esta rede drenará toda a plataforma através de sumidouros e caleiras, cujo caudal será 
transportado por coletores intercalados por caixas de visita até ao Reservatório de Água 

à cota 870, passando antes por uma bacia de decantação e por um 
separador de hidrocarbonetos. Os coletores serão na generalidade enterrados e sob a 
ponte serão suspensos. Nas bases dos taludes de escavação serão criados canais de 
drenagem para encaminhar estas águas diretamente para a rede de drenagem evitando 
a sua contaminação nas plataformas. 

Depósito de estéreis 

O depósito de estéreis, quer na Solução 1, quer na Solução 2, será circunscrito por valas 
de drenagem de forma a encaminhar as águas de escorrência para as linhas de água 
intercetadas por este depósito, nas quais serão construídas bacias de retenção, onde a 
água sofrerá um processo de decantação, antes que seja considerada adequada para 
libertação em meio hídrico, que será, no caso do Depósito de Estéreis da Solução 1, na 
ribeira que passa no Moinho do Inferno ou, no caso do Depósito de Estéreis da Solução 
2, na ribeira que passa na Carvalhosa.  

Em ambas as ribeiras será criada uma pequena captação com uma altura muito limitada 
e água também limitado em termos de área, com descarga permanente 

do caudal ecológico e descarregador de superfície para casos de tempestade. A partir 
daqui a água é bombeada para um reservatório de água bruta. 

46 podem ser observados os esquemas de princípio para a rede 
de drenagem de águas pluviais para as Soluções A e B.  

Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais 
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Esta rede drenará toda a plataforma através de sumidouros e caleiras, cujo caudal será 
transportado por coletores intercalados por caixas de visita até ao Reservatório de Água 

à cota 870, passando antes por uma bacia de decantação e por um 
separador de hidrocarbonetos. Os coletores serão na generalidade enterrados e sob a 
ponte serão suspensos. Nas bases dos taludes de escavação serão criados canais de 

estas águas diretamente para a rede de drenagem evitando 

O depósito de estéreis, quer na Solução 1, quer na Solução 2, será circunscrito por valas 
orrência para as linhas de água 

intercetadas por este depósito, nas quais serão construídas bacias de retenção, onde a 
água sofrerá um processo de decantação, antes que seja considerada adequada para 

o de Estéreis da Solução 1, na 
ribeira que passa no Moinho do Inferno ou, no caso do Depósito de Estéreis da Solução 

Em ambas as ribeiras será criada uma pequena captação com uma altura muito limitada 
e água também limitado em termos de área, com descarga permanente 

do caudal ecológico e descarregador de superfície para casos de tempestade. A partir 

podem ser observados os esquemas de princípio para a rede 

 
Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais - Solução A 
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FIG. II. 46 – Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

 
 
 
9.1.7.2 Drenagem de Águas Residuais Domésticas

Os efluentes domésticos produzidos na zona do CAM, acesso à mina e laboratório serão 
encaminhados por uma rede de drenagem 
esgotos nas diversas origens, que convergem para um coletor, que por gravidade conduz 
os efluentes para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETAR 
Doméstica) que tratará todos os efluentes domé
 
 
 
9.1.7.3 Drenagem de Águas Residuais Industriais

Esta rede terá início nos edifícios ou equipamentos que pela sua natureza possam 
produzir águas residuais resultantes de manutenções, tais como lavagens, manutenções 
de maquinaria, mudanças de p
poderão necessitar de algum tipo de descontaminação e tratamento. Esta rede 
transportará por gravidade o esgoto até à ETAI sendo a água resultante do tratamento 
enviada para o Reservatório de Água Bruta.
 
 
 
9.1.7.4 Drenagem de Águas Residuais Industriais do Concentrador

Esta rede terá início no Edifício da Flutuação localizado na plataforma do CAM e 
transportará o esgoto para a ETARIC sendo a água resultante tratada conduzida ao 
Reservatório de Água Bruta.
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Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

Os efluentes domésticos produzidos na zona do CAM, acesso à mina e laboratório serão 
encaminhados por uma rede de drenagem separativa, composta por ramais coletores dos 
esgotos nas diversas origens, que convergem para um coletor, que por gravidade conduz 
os efluentes para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETAR 
Doméstica) que tratará todos os efluentes domésticos produzidos. 

Drenagem de Águas Residuais Industriais 

Esta rede terá início nos edifícios ou equipamentos que pela sua natureza possam 
produzir águas residuais resultantes de manutenções, tais como lavagens, manutenções 
de maquinaria, mudanças de produtos, equipamentos e consumíveis, etc., as quais 
poderão necessitar de algum tipo de descontaminação e tratamento. Esta rede 
transportará por gravidade o esgoto até à ETAI sendo a água resultante do tratamento 
enviada para o Reservatório de Água Bruta. 

Drenagem de Águas Residuais Industriais do Concentrador

Esta rede terá início no Edifício da Flutuação localizado na plataforma do CAM e 
transportará o esgoto para a ETARIC sendo a água resultante tratada conduzida ao 
Reservatório de Água Bruta. 
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Esquema de Princípio da Rede de Drenagem de Águas Pluviais - Solução B 

Os efluentes domésticos produzidos na zona do CAM, acesso à mina e laboratório serão 
separativa, composta por ramais coletores dos 

esgotos nas diversas origens, que convergem para um coletor, que por gravidade conduz 
os efluentes para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETAR 

Esta rede terá início nos edifícios ou equipamentos que pela sua natureza possam 
produzir águas residuais resultantes de manutenções, tais como lavagens, manutenções 

rodutos, equipamentos e consumíveis, etc., as quais 
poderão necessitar de algum tipo de descontaminação e tratamento. Esta rede 
transportará por gravidade o esgoto até à ETAI sendo a água resultante do tratamento 

Drenagem de Águas Residuais Industriais do Concentrador 

Esta rede terá início no Edifício da Flutuação localizado na plataforma do CAM e 
transportará o esgoto para a ETARIC sendo a água resultante tratada conduzida ao 
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9.2 Resíduos e Recursos Minerais Secundários 

9.2.1 Resíduos 

 
a) Fase de construção 

 
As atividades de preparação e limpeza do terreno (desmatação e decapagem) irão 
produzir na fase de implementação do projeto resíduos resultantes das escavações 
necessárias às terraplanagens e implantação das infraestruturas propostas. Além destes 
serão ainda produzidos resíduos diversos resultantes da construção do Complexo de 
Anexos Mineiros e infraestruturas associadas, nomeadamente óleos usados, embalagens 
diversas, resíduos de construção e demolição e resíduos sólidos urbanos e equiparados 
a urbanos resultantes do funcionamento do estaleiro. 
 
No Quadro II. 20 apresentam-se os resíduos produzidos durante a fase de construção do 
projeto. 
 

Quadro II. 20 – Produção e Destino dos Resíduos Produzidos Durante a Fase de Construção 

Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 
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Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador 
de Gestão 

de 
Resíduos 
Licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 15 01 10 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob 
pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto) (latas de sprays) 

15 01 11 

(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias 
perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário 
de proteção não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 

(*) Fluidos de travões 16 01 13 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 

Metais não ferrosos 16 01 18 

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 16 03 04 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 

(*) Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, contendo substâncias perigosas 17 01 06 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 
não abrangidas em 17 01 06 17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 

Plástico 17 02 03 

(*) Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com 
substâncias perigosas 17 02 04 

(*) Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 

Chumbo 17 04 03 

Zinco 17 04 04 

Ferro e aço 17 04 05 

Estanho 17 04 06 

Mistura de metais 17 04 07 

(*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 17 04 09 

Cabos não abrangidos em 17 04 10 17 04 11 

(*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas 17 06 03 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04 

(*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas 17 08 01 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 
08 01 17 08 02 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 17 09 01 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB 17 09 02 

(*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo 
misturas de resíduos) contendo substâncias perigosas 17 09 03 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos 
em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 17 09 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a 
requisitos específicos com vista à prevenção desinfeções 18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Vidro 20 01 02 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação 20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

 (*) Resíduos classificados como perigosos 

 
 

b) Fase de Exploração 
 
Durante o período de funcionamento do projeto serão produzidos resíduos resultantes 
das atividades de mineração assim como no próprio processo de conversão da petalite 
em hidróxido de lítio ultrapuro (Quadro II. 21). 
 

Quadro II. 21 – Resíduos Produzidos na Lavaria e Fábrica Hidrometalúrgica (Fase Exploração) 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

Processo de Concentração do Minério 

Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidas 
em 19 08 13 19 08 14 

Operador de Gestão de 
Resíduos deviamente 

licenciado 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas 15 01 10 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 

Produção de Purificação de Hidróxido de Lítio 

Resíduos sem outras especificações 11 05 99 
Operador de Gestão de 
Resíduos deviamente 

licenciado 

(*) Resíduos classificados como perigosos 
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Em termos quantitativos estima-se a produção das quantidades anuais de resíduos de 
processo indicadas no Quadro II. 22. Neste quadro são ainda indicadas as quantidades 
de resíduos para um cronograma de operação de 13 anos assim como o respetivo código 
LER e destino final previsto e no ANEXO 2.10 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] 
apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos. 
 

Quadro II. 22 – Quantificação estimada das quantidades de resíduos produzidos na concessão do 
“Romano” para um cronograma de operação a 13 anos 

Resíduo 
Quantidade 

(ton/ano) 

Quantidade 
total  

(13 anos) 
(toneladas) 

Quantidade 
total 

(m3) 

Local 
armazenamento 

Destino 

Rocha encaixante 
(micaxisto, estéril) - 
exploração a céu aberto 

Densidade – 2,7 

(LER 01 01 02) 

1 415 540 18 402 000 6 944 150 
Escombreira de 

estéril 

Construção 
Plataformas (Boca da 
Rampa, Britagem e 

Complexo de Anexos 
Minérios) e 

Enchimento galerias 
“backfill” 

Lamas/”slimes”(lavaria) 

Densidade 2,5 

(LER 01 04 12) 122 640 1 594 320 637 728 

Parque 
deposição 
resíduos 
sólidos, 

seguido para 
central de 

backfill 

Enchimento 
galerias “backfill” 

Lamas do espessador 2 
(lavaria)– Micas  

Densidade 2,80 

(LER 01 04 12) 
61 320 797 160 284 700 

Parque 
deposição 

resíduos sólidos, 
seguido para 

central de 
backfill 

Enchimento galerias 
“backfill” 

Lamas de neutralização 
(fábrica 
hidrometalúrgica) 

Densidade – s/ 
informação 

(LER 19 08 14) 

71 000 923 000 - 
Parque de 
Resíduos 

Operador de gestão 
de resíduos 
licenciado 

Lamas calco-
magnesianas (fábrica 
hidrometalúrgica) 

Densidade – s/ 
informação 

(LER 19 08 14) 

71 000 923 000 - Parque de 
Resíduos 

Operador de gestão 
de resíduos 
licenciado 

 
 
Da análise do quadro anterior constata-se que os resíduos produzidos, quando tem 
propriedades compatíveis, serão utilizados no backfill durante a exploração subterrânea. 
Os restantes resíduos serão armazenados temporariamente num dos Parques de 
Armazenagem de Resíduos existentes na instalação até serem transportados por um 
operador de gestão de resíduos licenciado a destino final adequado. Sempre que 
possível serão privilegiadas operações de reciclagem e valorização energética. 
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Os rejeitados provenientes da lavaria serão armazenados temporariamente no Parque de 
Resíduos Sólidos Secos. Este possui uma área coberta de 1 925 m2 onde será reservada 
uma área temporária máxima de duas semanas para a armazenagem dos resíduos, que 
serão posteriormente utilizados para o backfill. O parque será construído com uma 
cobertura e baias em U e ainda um sistema de drenagem isolado para eventuais águas 
que possam advir, direcionando-as diretamente para tratamento na ETARIC. Serão 
armazenados 21 ton/h de lamas/”slimes” e micas, que resultam do processamento 
mineral, que totalizam 510 ton/dia e 7 140 toneladas em duas semanas de 
armazenagem. 
 
Por outro lado, os resíduos resultantes da fábrica hidrometalúrgica, serão igualmente 
encaminhados para um Parque de resíduos, também este de armazenamento 
temporário, no qual será encaminhado para um operador de gestão de resíduos 
licenciado com a duração máxima de armazenagem de duas semanas. Este parque de 
resíduos possuirá uma área de 1 925 m2, de igual forma ao Parque de Resíduos Sólidos 
Secos, e as características de construção serão também igualitárias. Neste caso em 
concreto, irão ser gerados 400 ton/dia, que totalizam 5 600 toneladas com uma duração 
máxima de armazenagem de duas semanas. 
 
Além dos resíduos de processo, a operação da Mina “Romano” dará origem a resíduos 
resultantes do funcionamento das estações de tratamento de águas residuais, os quais 
se identificam no Quadro II. 23, assim como os resíduos das operações de manutenção 
de máquinas e equipamentos e funcionamento das instalações administrativas, que são 
indicados no Quadro II. 24. 
 

Quadro II. 23 – Resíduos com Origem nas Estações de Tratamento de Águas Residuais 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

ETAR Doméstica 

Gradados 19 08 01 
Operador de gestão de 
resíduos licenciado Resíduos de desarenamento 19 08 02 

Lamas do tratamento de águas residuais urbanas 19 08 05 

ETARIC 

Areias de leitos  19 01 19 Os filtros serão 
removidos pela 

entidade de 
manutenção e enviados 

para Operador de 
Gestão de Resíduos 

(*) Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 19 08 06 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

ETARI 

Gradados 19 08 01 
Operador de Gestão 
Operador de Resíduos 
devidamente licenciado 

Resíduos de desarenamento 19 08 02 

Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidas 
em 19 08 13 19 08 14 

Areias de leitos fluidizados 19 01 19 Os filtros serão 
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Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 

removidos pela 
entidade de 

manutenção e enviados 
para Operador de 

Gestão de Resíduos, 
devidamente licenciado 

ETAM 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 
Operador de Gestão de 
Resíduos devidamente 
licenciado 

 
 

Quadro II. 24 – Resíduos com Origem em Atividades de Manutenção e Outras 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08 

Operador de Gestão de 
Resíduos devidamente 

licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas 15 01 10 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, contendo 
uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto) (latas de sprays) 15 01 11 

(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras 
especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 
substâncias perigosas 15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 
não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 

(*) Fluidos de travões  16 01 13 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 

Metais não ferrosos 16 01 18 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01  

(*) Resíduos contendo hidrocarbonetos 16 07 08 
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Tipo de Resíduo 
Código 

LER 
Destino Final 

Previsto 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos 
específicos com vista à prevenção de 
infeções 18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Papel e cartão 20 01 01 

Vidro 20 01 02 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Óleos e gorduras alimentares 21 01 25 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação  20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

 
 

c) Fase de Desativação 
 
Aquando da desativação do projeto no final do respetivo período de vida útil também 
serão produzidos resíduos, os quais estão indicados no Quadro II. 25. 
 

Quadro II. 25 – Quadro de Resíduos de Desativação com os Respetivos Códigos LER 

Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 
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Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador 
de Gestão 

de 
Resíduos 

Licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 15 01 10 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob 
pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto) (latas de sprays) 

15 01 11 

(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 

(*) Fluidos de travões 16 01 13 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 

Metais não ferrosos 16 01 18 

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 16 03 04 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 

(*) Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, contendo substâncias perigosas 17 01 06 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 
não abrangidas em 17 01 06 17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 

Plástico 17 02 03 

(*) Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com 
substâncias perigosas 17 02 04 

(*) Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 

Chumbo 17 04 03 

Zinco 17 04 04 

Ferro e aço 17 04 05 

Estanho 17 04 06 

Mistura de metais 17 04 07 

(*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 17 04 09 

Cabos não abrangidos em 17 04 10 17 04 11 

(*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas 17 06 03 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 
Destino 

Final 
Previsto 

(*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas 17 08 01 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 
08 01 

17 08 02 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 17 09 01 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB 17 09 02 

(*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas 
de resíduos) contendo substâncias perigosas 

17 09 03 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos 
em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 17 09 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a 
requisitos específicos com vista à prevenção desinfeções 18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Vidro 20 01 02 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação 20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

(*) Resíduos classificados como perigosos 

 
 
 
9.2.2 Recursos Minerais Secundários e Produtos 

O funcionamento do Projeto da Mina do Romano dará origem à produção de alguns 
recursos mineriais secundários e produtos nomeadamente: 
 

− Mistura quartzo- feldspática resultante do processo de flutuação, que será 
armazenada temporariamente no Armazém de Feldspato/ Quartzo para posterior 
comercialização. Este recurso mineral secundário será expedido por camião; 

− Quartzo que será também armazenado no Armazém de Feldspato/ Quartzo e 
posteriormente comercializado. Este recurso mineral secundário será expedido 
por camião; 

− Sulfato de sódio produzido no processo de purificação do lítio, que será 
temporariamente armazenado no Armazém de Produto Acabado para posterior 
comercialização. Este produto será expedido por camião 
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No Quadro II. 26 indica-se a quantidade anual produzida de cada um dos recursos 
minerias secundários e produtos acima referidos. 
 

Quadro II. 26 – Quantidade de Recursos Minerais Secundários e Produtos 

Recurso Mineral Secundário / 
Produto Quantidade Anual (t/ano) 

Mistura Quartzo-Feldspática 1 182 600 

Quartzo 43 800 

Sulfato de Sódio 26 000 
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10. EMISSÕES GASOSAS 

A implementação do projeto em estudo envolverá a ocorrência de emissões gasosas com 
origem em fontes difusas e fontes fixas. 
 
As fontes difusas estão essencialmente associadas aos trabalhos de exploração mineira 
nomeadamente à circulação de veículos e máquinas em vias não pavimentadas e às 
operações de desmonte a céu aberto. 
 
Para minimização dos impactes ambientais serão implementadas várias medidas das 
quais se destacam: 
 

• Regas regulares nas vias de acesso bem como nas diferentes frentes de trabalho, 
evitando assim o levantamento de poeiras provocadas pelos rodados e pelas 
atividades extrativas em geral; 

• Utilização na exploração a céu aberto de um minerador de superfície que tem 
acoplado um sistema de captação de poeiras e material fino, evitando deste modo 
a sua dispersão durante os trabalhos de extração. O minerador possui uma 
cabeça de corte que se encontra praticamente fechada (protegida por um tolde) 
na qual dois aspiradores sugam as poeiras diretamente da cabeça de corte para 
as caixas acumuladoras de pó. As poeiras são recolhidas permitindo assim um 
processo extrativo ambientalmente responsável e eficiente; 

• Utilização na rega das vias de um trator com cisterna provido de um sistema de 
precisão tanto no trator como na cisterna para melhor a gestão de água evitando 
desperdícios. O sistema será controlado por um software inovador que, a partir 
das condições de humidade do ar, gere o recurso de forma sustentável e eficiente; 

• Utilização na exploração subterrânea no que concerne à perfuração das frentes 
de ataque do equipamento Epiroc Boomer S2, que possui um sistema hidráulico 
de bombear água que atenua a emissão de poeiras, através da rega da frente de 
perfuração do corpo geológico a extrair. 

• Transporte do minério bruto para a zona de processamento por correia 
transportadora com cobertura, evitando assim a ação do vento e da água como 
agentes de transporte de material fino;  

• Minimização do uso de explosivos na exploração subterrânea, diminuindo a taxa 
de detonações. 

 
Todas as medidas de proteção ambiental acima identificadas permitirão que a exploração 
do recurso mineiro seja realizada com impactes controlados na qualidade do ar e 
limitados na área de abrangência. 
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Em termos de emissões atmosféricas com origem em fontes fixas, a implementação do 
projeto tem associadas oito chaminés localizadas na Unidade de Calcinação e na Fábrica 
Hidrometalúrgica. No Quadro II. 27 apresentam-se as principais dimensões das chaminés 
assim como os caudais mássicos de emissão expectáveis. 
 

Quadro II. 27 – Caracterização das Emissões Gasosas 

Fonte Origem 

Chaminé 
Caudal 
(m3/s) 

Temp. 
(ºC) 

Emissões (mg/Nm3) 

Altura 
(m) 

Diâmetro 
(m) PM SO2 NOX 

Fonte 1 Calcinação 30 1,5 9,9 70 <30 -- 100-300 

Fonte 2 Moinho de bolas 30 1 2,7 156 <30  -- -- 

Fonte 3 Forno do banho 
ácido 30 0,5 0,6 33  -- 50-200  -- 

Fonte 4 Queimador do 
banho ácido 30 1,5 6,6 135 <30  -- 100-300 

Fonte 5 Queimador do 
secador de LiOH 20 0,5 0,7 90  -- -- 100-300 

Fonte 6 Secador de LiOH 20 0,5 0,8 50 <30 -- -- 

Fonte 7 Secador de Sulfato 
de Sódio 20 0,75 1,9 300 <30 -- 100-300 

Fonte 8 Caldeira de Vapor 20 0,75 1,3 300  -- -- 100-300 

 
 
De salientar que para minimizar as emissões atmosféricas associadas ao processo será 
utilizado como combustível o gás natural além de serem instalados painéis solares em 
alguns edifícios, o que permitirá um certo nível de autonomia ao nível da eletricidade 
consumida. 
 
Em termos da emissão de gases com efeito de estufa, prevê-se que o funcionamento do 
Complexo de Anexos Mineiros origine a emissão anual de 28 Kt de dióxido de carbono e 
0,5 t de metano. 
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11. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

No âmbito do Projeto em estudo foi desenvolvido um “Modelo de gestão florestal de 
importância ambiental e recuperação paisagística” com base no qual foram definidas as 
orientações para o Plano de Integração Paisagística a desenvolver na fase do Projeto de 
Execução de modo a reabilitar ou requalificar a área com vista a restabelecer e a criar 
condições que valorizem o espaço em termos ecológicos, produtivos e estéticos, 
integrando-o ambiental e paisagisticamente na envolvente. 
 
A proposta de intervenção foi definida para três fases distintas: 
 

• Fase prévia da exploração; 

• Primeira fase (ano 1 a 13); 

• Segunda fase (ano 14 a 20). 

 
 
 
11.1 Fase Prévia 

Na fase prévia da exploração serão implementadas medidas como a desmatação, que 
ocorrerá em todas as áreas intervencionadas ao nível da construção de infraestruturas 
mineiras, área de exploração a céu aberto e área de deposição de estéreis, assim como 
em acessos e outras infraestruturas construídas. 
 
Esta operação consiste na retirada sistemática e progressiva do coberto arbustivo e 
arbóreo, de forma que as áreas se encontrem livres de quaisquer raízes, troncos ou 
restos arbóreos aquando das ações posteriores, não havendo preservação de qualquer 
vegetação. 
 
As áreas que não sejam sujeitas a intervenção, devem ser alvo de proteção e 
preservação. Posteriormente em fases seguintes devem ser aplicadas medidas de 
manutenção e gestão dessas áreas. 
 
 
 
11.2 Primeira fase (ano 1 - 13) 

Na primeira fase, que decorrerá entre o ano 1 e o ano 13 da exploração, uma das 
medidas a ser criada serão as faixas de gestão de combustível (FGC) associadas às 
infraestruturas mineiras propostas, à rede viária, aos troços de linhas de transporte e 
distribuição de energia elétrica a desviar e à rede de transporte de gás. 
 
Nas infraestruturas mineiras a faixa envolvente a ser criada, deve apresentar uma largura 
mínima não inferior a 100 m, segundo as normas contidas na legislação, e onde irão ser 
instaladas áreas de pastagens. Após essa FGC, num segundo nível será criada uma 
faixa de diminuição de impacto visual (FDIV), de 20 m, onde existirá plantação de 
arbóreas de alta densidade, a agregar com espécies arbustivas autóctones, que 
preferencialmente deverão ser plantadas no limite exterior dessa faixa, conforme o 
seguinte esquema geral: 
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• 1º nível – Faixa de 100 m 

Sementeira de espécies herbáceas para criação de pastagens.  
 

• 2º nível – Faixa de 20 m 
Plantação de arbóreas de alta densidade para criação de sebe arbórea: 

✓ Betula celtiberica (Bétula) e Fraxinus angustifolia (Freixo). 
Plantação de arbustivas para enquadramento paisagístico: 

✓ Arbutus unedo (Medronheiro) e Crataegus monogyna (Pilriteiro). 
 
 
Ainda numa primeira fase, relativamente à área de exploração a céu aberto e à área de 
Deposição de Estéreis, as medidas propostas para estas áreas são a criação de um 
conjunto de diferentes níveis de FDIV na envolvente destas zonas.  
 
O primeiro nível será a criação de uma faixa de descontinuidade, de 50 m, com 
sementeira de espécies herbáceas para criação de pastagens melhoradas; o segundo 
nível, com 25 m, e o terceiro nível, com 20m, terão uma de plantação de alta densidade 
de arbóreas, com espécies autóctones diversas em cada um dos níveis; e o quarto e 
último nível, com 5 m, será uma faixa de arbustivas. Em todos os níveis as espécies 
selecionadas para a criação destes estratos deverão ser autóctones e presentes na 
listagem de espécies a privilegiar no PROF TMAD: 
 

• 1º nível – Faixa de 50 m  
Faixa de descontinuidade, com sementeira de espécies herbáceas para criação 
de pastagens melhoradas. 
 

• 2º nível – Faixa de 25 m 
Plantação de arbóreas de alta densidade, para criação de sebe: 

✓ Betula celtiberica (Bétula) e Fraxinus angustifolia (Freixo). 
 

• 3º nível – Faixa de 20 m 
Plantação de arbóreas de alta densidade, para criação de sebe: 

✓ Quercus pyrenaica (Carvalho-Negral), Quercus robur (Carvalho-
Alvarinho) e Castanea sativa (Castanheiros). 

 

• 4º nível – Faixa de 5 m 
Plantação de arbustivas para criação de sebe arbustiva de enquadramento 
paisagístico: 

✓ Arbutus unedo (Medronheiro) e Crataegus monogyna (Pilriteiro). 
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O objetivo na primeira fase é enquadrar a área intervencionada na envolvente florestal de 
forma a proteger as pessoas e bens em toda a área de Concessão. A criação da faixa de 
alta densidade, na envolvente das infraestruturas mineiras, da área de exploração a céu 
aberto e da área de Deposição de Estéreis, tem como principal objetivo a função de 
barreira visual, para diminuir o impacte visual que as diferentes zonas do projeto terão na 
paisagem, funcionando também como um filtro de propagação de poeiras e de ruído para 
o exterior.  
 
As restantes zonas da área do projeto que não estejam sujeitas diretamente a qualquer 
intervenção ao nível da exploração, irão ser preservadas, terão apenas operações ao 
nível da manutenção e gestão dos povoamentos existentes. As áreas de agricultura e 
pastagens existentes em que não se verifique intervenção ao nível do projeto, também 
serão mantidas. 
 
 
 
11.3 Segunda fase (ano 14 - 20) 

Na segunda fase, a implementar após terminar a exploração mineira, o modelo é a 
recuperação das áreas degradadas para a ocupação florestal.  
 
Nesta fase, as medidas na área da exploração a céu aberto são a suavização dos taludes 
finais, que correspondem à 1ª fase da exploração a céu aberto, de modo a reduzir o 
impacte visual causado pelos patamares, seguido da realização de sementeira de 
revestimento, com o objetivo de proteção e cobertura do solo, de controlo da erosão 
hídrica e a estabilização dos patamares.  
 
A 2ª fase da exploração a céu aberto já não contempla patamares pelo que as medidas 
são a aplicação de terras vegetais, que consta na colocação de terras vegetais sobre o 
fundo da escavação, seguido de técnicas de regularização do terreno, posteriormente 
serão realizadas sementeira de espécies herbáceas, esta ação será realizada sobre o 
substrato de terras vegetais e variará com a quantidade e espécies. 
 
Nas áreas das duas fases, por fim haverá sementeira de espécies arbóreas autóctones 
que terão um papel fundamental na agregação do solo, pretendendo-se a integração 
paisagística da área de exploração com a envolvente através da arborização do fundo e 
patamares da área. 
 
Na zona de Deposição de Estéreis as medidas recomendadas são: implementação do 
talude de estéreis e terras vegetais, que consiste na disposição dos estéreis em 
patamares, com o objetivo de considerar e salvaguardar as condições de segurança, 
operacionalidade, economia e desativação, minimizando os impactes no meio ambiente.  
 
Posteriormente a aplicação de terras vegetais, consistirá na colocação de terras vegetais 
para criar condições para o desenvolvimento das sementeiras que se irão suceder. A 
seguir realizar-se-á a sementeira de revestimento, com o objetivo de proteção e cobertura 
do solo, de controlo da erosão hídrica e a estabilização dos patamares. Por fim, tal como 
se verifica na exploração a céu aberto, é proposta a sementeira de espécies arbóreas 
autóctones que terão um papel fundamental na agregação do solo.  
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Atendendo a diversas condicionantes, nomeadamente as constantes do PROF TMAD, as 
espécies selecionadas para realizar a sementeira para os futuros povoamentos florestais 
de folhosas (arborizações do fundo e patamares das cortas), são os carvalhos Quercus 
pyrenaica (Carvalho-negral) e Quercus robur (Carvalho-alvarinho), e sementeira de 
matos (giesta e urze). 
 
Na área de infraestruturas mineiras, no final do respetivo período de vida útil, deverá ser 
realizado o desmantelamento das infraestruturas e anexos, assim como a 
descompactação, o nivelamento e a regularização da superfície na área afeta às 
infraestruturas. 
 
As medidas posteriormente aplicadas deverão ser a aplicação de terras vegetais, seguida 
da sementeira/ plantação de espécies para a criação de bosquetes tipo com espécies 
autóctones. As espécies são Quercus pyrenaica (Carvalho-negral), Quercus robur 
(Carvalho-alvarinho), Castanea sativa (Castanheiro) e Fraxinus angustifolia (Freixo), 
folhosas autóctones e sementeira de matos (giesta e urze). 
 
Nas restantes zonas deverão ser aplicadas medidas de gestão e manutenção das 
ocupações existentes, sejam elas as sementeiras/plantações efetuadas na primeira fase, 
assim como as outras zonas que não tiveram qualquer tipo de intervenção. 
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12. PLANO DE DESATIVAÇÃO 

As intervenções previstas no Plano de Desativação do Projeto da Mina do “Romano” 
contemplam atividades a realizar quer na área de exploração, quer na área do Complexo 
de Anexos Mineiros, de modo a retirar, praticamente, todas as estruturas utilizadas no 
processo de exploração mineira e de transformação mineral. Constitui uma exceção as 
instalações do CAM, que se prevê que possam ser utilizadas para processamento de 
minério com origem exterior à mina ou então reutilizadas para outras atividades 
industriais. 
 
Deste modo, a desativação do Projeto no final do período de vida envolverá as seguintes 
ações:  
 

− Desmantelamento das instalações e dos equipamentos da unidade de produção, 
com exceção das instalações do CAM; 

− Drenagem de toda a tubagem;  

− Limpeza de todos os equipamentos e peças para uma possível venda ou 
reutilização; 

− Reutilização ou a demolição dos edifícios; 

− Recuperação de materiais e a condução de resíduos a destino final adequado. 

 
Assim todas as infraestruturas mineiras serão desmanteladas ou demolidas, na fase de 
encerramento da mina. Quanto às infraestruturas de concentração, edifícios de apoio e 
instalações sociais (situados no Complexo de Anexos Mineiros), a sua arquitetura será 
revertida para outros fins, de forma a colmatar eventuais necessidades do futuro 
mercado. No que diz respeito à Fábrica Hidrometalúrgica será mantida com o objetivo de 
dar continuidade à produção de hidróxido de lítio, assim que garantido o material 
necessário. 
 
Outros materiais poderão ser reutilizados, bem como alguns equipamentos de médio a 
grande porte poderão ter outro destino, como exemplo a venda ou doação dos mesmos. 
Alguns equipamentos específicos de concentração serão enviados para destinos próprios 
vendidos a outras empresas ou até mesmo doados. Os resíduos do processo de 
demolição serão encaminhados para uma central de triagem ou para um aterro de 
resíduos licenciado para a tipologia de resíduos em causa. 
 
No Quadro II. 28 identifica-se o destino das instalações, equipamentos e materiais a 
implementar durante a fase de desativação do projeto. 
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Quadro II. 28 – Destino das instalações, equipamentos e materiais e ações a implementar 

Instalações Intervenção Destino 

Equipamentos fixos do 
concentrador Desmantelamento e transporte Deslocamento ou venda dos 

equipamentos 

Equipamentos fixos da 
Fábrica Hidrometalúrgica s/ intervenção 

Os equipamentos serão 
mantidos com o objetivo de, 
após garantir a existência de 
matéria-prima, dar continuidade 
à produção de hidróxido de lítio. 

Equipamentos móveis Transporte Venda ou doação 

Instalações de britagem e 
telas transportadoras Desmantelamento e transporte Venda ou doação 

Instalações sociais e de 
apoio (edifícios 
administrativos, escritórios, 
balneários, refeitórios, posto 
médico, laboratório, oficinas, 
armazéns, etc) 

Transporte 

Remoção e venda de 
equipamentos. As instalações 
do CAM serão mantidas com o 
objetivo de colmatarem as 
necessidades do futuro 
mercado. Concentrador (edificações e 

estruturas de apoio) 

Depósitos de combustíveis e 
báscula 

Remoção com demolição das 
fundações 

Transferência ou venda dos 
equipamentos. O material das 
fundações seguirá para aterro 
destinado a este fim. 

Depósitos de água Desmantelamento e transporte Deslocamento ou venda dos 
equipamentos 

Sistemas de tratamento de 
água Desmantelamento Envio para o operador de 

resíduos 

Depósito de Estéreis 

Remoção da cobertura de 
impermeabilização, 
modelação do terreno e 
recuperação paisagística 

Integração paisagística (PARP) 

Tubagens de captação e 
transporte de água Desmantelamento e transporte Transferência e venda 

Estações de tratamento de 
águas residuais 

Desmantelamento e transporte Remoção após esgotamento 
prévio 

Subestação elétrica e posto 
de transformação 

Redução das capacidades e 
manutenção de certa parte 
das estruturas 

Remobilização ou venda das 
estruturas que forem retiradas 

 
 
Quanto à rede de acessos criada para apoio à exploração mineira incluindo a ponte sobre 
a ribeira das Lamas, a maior parte serão mantidos constituindo uma mais-valia para a 
população local. Apenas serão desativados os acessos necessários para a 
implementação da recuperação topográfica e paisagística do terreno, os quais constituem 
uma pequena fração das vias de circulação implementadas no âmbito do projeto. 
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No período pós desativação e encerramento da mina serão ainda implementados os 
Planos de Monitorização que venham a ser definidos no âmbito da AIA e ações de 
verificação/avaliação da qualidade das atividades realizadas associadas ao 
desmantelamento das instalações e da ausência de resíduos não mineiros na área de 
exploração, assegurando as devidas condições ambientais e de segurança. 
 
Há a destacar as operações de monitorização associadas à estabilidade e segurança dos 
patamares concebidos para a recuperação topográfica. 
 
Serão ainda desenvolvidas ações que incluem a avaliação e monitorização do Depósito 
de Estéreis bem como um sistema de tratamento de escorrências de efluentes 
resultantes de processos de decantação, uma vez que, serão uns dos potenciais focos de 
poluição, por poderem conter componentes poluentes. 
 
A implementação das ações acima descritas permitirá desenvolver a desativação do 
projeto com um adequado controlo e minimização dos impactes ambientais evitando-se 
assim um futuro passivo ambiental. 
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13. CALENDARIZAÇÃO 

No Quadro II. 29, apresenta-se o Cronograma de Execução associado ao Projeto da 
Mina do “Romano”. 
 
Da respetiva análise constata-se que se prevê que a exploração a céu aberto (Fase 1) 
tenha início no ano 1 e se prolongue durante quatro anos e que a Fase 2 tenha início no 
ano 5 e dure dois anos. Nos primeiros três anos serão ainda construídas as vias de 
acesso, o Complexo de Anexos Mineiros, a rampa de acesso assim como todas as outras 
estruturas de apoio. 
 
A exploração subterrânea assim como o funcionamento da lavaria/ hidrometalúrgica terá 
inicio no ano 4 e decorrerá durante 10 anos. 
 
Entretanto durante o projeto ocorrerão campanhas de prospeção e pesquisa de 2 em 2 
anos para densificar a informação existente dos recursos minerais. Estes trabalhos serão 
desenvolvidos em duas áreas de trabalho de desenvolvimento (ATD) denominadas ATD1 
com cerca de 59,7 hectares e ATD2 com aproximadamente 16,4 hectares. 
 
Os trabalhos terão diversas vertentes descritas em detalhe no Programa de Trabalhos de 
Desenvolvimento apresentado no ANEXO 2.7 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] e 
incluirão a realização de: 
 

• Cerca de 80 a 85 sondagens mecânicas diamantadas com recuperação de 
testemunhos e de circulação inversa, também designadas “DD” (Diamond 
Drilling) e “RC” (Reverse Circulation) respetivamente; 

• Abertura de 1 sanja; 

• Condução de ensaios “in situ” de caracterização geotécnica do maciço rochoso; 

• Realização de ensaios/medições com recurso a métodos geofísicos (sísmicos 
de refração e de eletrorresistividade); 

• Realização de um estudo hidrogeológico- inventário e caracterização dos pontos 
de água, descrição e caracterização do comportamento hidrogeológico. 
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Quadro II. 29 – Cronograma de Execução 

 Ano 

Atividades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prospeção e Pesquisa               

Construção vias de acesso internas               

Outras construções de apoio à 
exploração/CAM               

Exploração a céu aberto – fase 1               

Exploração a céu aberto – fase 2               

Construção rampa de acesso               

Exploração subterrânea               

Construção lavaria/concentrador               

Construção fábrica hidrometalúrgica               

Produção lavaria/hidrometalúrgica               

Fecho da mina               
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14. MEIOS HUMANOS, REGIME DE LABORAÇÃO E TRÁFEGO 

Durante a fase de implementação do Projeto da Mina do “Romano” prevê-se a presença 
de 100 trabalhadores enquanto na fase de exploração estão previstos 376 trabalhadores 
diretos distribuídos da seguinte forma: 
 

• Processo de extração/mina: 85; 

• Processo industrial: 205; 

• Outras atividades: 86.  

 
Para além da mão-de-obra direta, o projeto envolverá ainda trabalhadores indiretos 
associados às seguintes atividades: 
 

• Atividades de construção civil; 

• Montagem de equipamentos; 

• Alojamento e restauração; 

• Transporte de mercadorias. 

 
Em termos de regime de laboração, a extração a céu aberto assim como o transporte, 
irão funcionar em dois turnos, existindo um turno que trabalhará das 7h às 14h, com um 
intervalo para descanso de 1h, e outro turno que trabalhará por jornada contínua das 14h 
às 19h, evitando assim o ruído após este horário. Estes trabalhadores, 
independentemente do turno que ocuparem, terão folga semanal fixa, ao sábado e ao 
domingo. Por outro lado, o processo de extração em subterrâneo irá laborar 24h sob 24h, 
perfazendo 3 turnos de 8h cada, com um intervalo para descanso de 1h, e folgas 
rotativas. 
 
As instalações industriais associadas ao CAM funcionarão em regime contínuo (24 sobre 
24 h, 7 dias por semana). A lavaria e a Fábrica Hidrometalúrgica irão laborar 
ininterruptamente 24 h, salvo exceções para interrupções de manutenção pontual ou de 
rotina designadamente manutenção programada (normalmente anual). 
 
As restantes atividades trabalharão em horário laboral normal, isto é, irão funcionar das 
9h às 18h, com um intervalo para descanso de 1h. 
 
No Quadro II. 30 apresenta-se o tráfego rodoviário de veículos pesados e ligeiros durante 
a fase de exploração do projeto para ambas as alternativas de localização do CAM. O 
tráfego de veículos pesados está associado ao transporte de matérias-primas e produto 
acabado (hidróxido de lítio ultrapuro) e o tráfego de veículos ligeiros à movimentação de 
trabalhadores e visitantes. 
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Quadro II. 30 – Tráfego de Veículos Estimado para a Fase de Exploração 

Alternativa Tipo de Veículos  

Tráfego Médio Diário (veículos / dia) 

P. Diurno 
7h – 20h 

P. Entardecer 
20h – 23h 

P. Noturno 
23h – 7h 

Alternativa 
A do CAM 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 100 - 130 20 - 30 - 

Tráfego de pesados entre a Alternativa A do 
CAM e a EN 103 100 - - 

Tráfego de ligeiros entra a alternativa A do 
CAM e a EM519 

250 50 - 

Alternativa 
B do CAM 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 100 - 130 20 - 30 - 

Tráfego de pesados entre a Alternativa B do 
CAM e a EN 103 100 - - 

Tráfego de ligeiros entra a alternativa B do 
CAM e a EM519 275 25 - 

 
 
No ANEXO 2.8 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se o Estudo de Tráfego 
onde constam os valores de tráfego rodoviário nas principais vias da envolvente e os 
valores estimados após a implementação do projeto em estudo. 
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15. ESTALEIROS DE OBRA 

Durante a fase de obra prevê-se a existência de dois estaleiros, um associado à 
construção do Complexo de Anexos Mineiros e outro associado às intervenções na área 
mineira. Em qualquer um dos casos, os estaleiros ficarão localizados respetivamente, em 
áreas livres no interior do perímetro do Complexo de Anexos Mineiros e dentro da área 
mineira onde será desenvolvida a exploração na Fase 2. 
 
Deste modo, a implantação dos estaleiros de obra não envolverá a afetação de áreas que 
não estejam abrangidas pelas intervenções do projeto. 
 
No ANEXO 2.9 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] apresenta-se a localização das 
áreas disponíveis para a implantação do estaleiro associado ao CAM para a Solução A e 
Solução B assim como a localização prevista na área mineira. 
 
Em qualquer um dos casos, o acesso aos estaleiros será efetuado utilizando vias 
previstas construir no âmbito do projeto em estudo. 
 
No essencial, os estaleiros de obra compreenderão as seguintes áreas: 
 
 

• Escritórios 
 
A zona de escritórios, refeitório e vestiários ficará afastada tanto quanto possível da zona 
de produção, e incluirá os escritórios da entidade executante e da fiscalização, 
instalações sanitárias, vestiários e sala de reuniões. 
 
Os escritórios serão constituídos por instalações do tipo pré-fabricadas e providas de ar 
condicionado, redes elétricas e telecomunicações. 
 
 

• Zona de aprovisionamento 
 
A zona de aprovisionamento disporá de ferramentaria, área de cofragem e moldagem de 
armaduras, parque de materiais e equipamentos e parque de armazenagem temporária 
de resíduos equipado com contentores identificados e adequados a cada um dos tipos de 
resíduos produzidos. 
 
As áreas dos estaleiros serão vedadas com um portão de acesso e dotada de todas as 
infraestruturas necessárias ao seu funcionamento de forma a garantir todas as condições 
de comodidade ao pessoal e de segurança dos trabalhos desenvolvidos. 
 
Na zona de entrada do estaleiro serão colocados painéis identificativos da obra, de 
sinalização e de dispositivos de segurança. Este conjunto de sinalizações tem em vista a 
prevenção, nomeadamente quanto à circulação de viaturas, movimento de cargas, uso 
obrigatório de equipamentos de segurança, etc. 
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Serão construídas, conservadas e mantidas em funcionamento redes provisórias de 
abastecimento de água, de esgotos e de energia elétrica, de modo a assegurar o 
funcionamento dos estaleiros e o normal desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Em toda a área dos estaleiros, a instalação e exploração das referidas redes, apesar de 
provisórias, irão cumprir estritamente todos os regulamentos e normas em vigor 
aplicáveis à especificidade dos serviços prestados. 
 
Será montado um sistema de iluminação da obra e dos estaleiros através da utilização de 
projetores de longo alcance. As áreas dos estaleiros disporão ainda de vigilância. 
 
Os estaleiros serão dotados de instalações apropriadas para a retenção, tratamento e 
remoção dos efluentes gerados nas diversas instalações sanitárias, assim como com um 
parque de armazenamento temporário de resíduos equipado com contentores 
devidamente identificados e adequados a cada um dos tipos de resíduos. 
 
As instalações sanitárias estarão ligadas a fossas sépticas estanques, as quais serão 
despejadas periodicamente por entidade licenciada, que conduzirá os efluentes a 
tratamento adequado, assim como existirá uma fossa estanque para recolha das águas 
residuais resultantes de outras atividades no estaleiro, como lavagem de máquinas, etc. 
 
Depois de terminada a construção do projeto serão removidas todas as estruturas 
temporárias entretanto construídas ou montadas nos estaleiros. 
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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 
(TOMO 1) 

 
 

CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

Neste capítulo é feita a caracterização da situação atual do ambiente na área de direta e 
indiretamente influenciada pelas ações do projeto, de acordo com as seguintes 
definições: 
 

• Área de projeto – corresponde à área de intervenção direta do projeto e sua 
envolvente imediata; 

• Área de estudo – corresponde a uma área mais abrangente, que integra a 
primeira, e resulta da consideração da área de influência do projeto, tendo em 
conta os expectáveis impactes diretos e indiretos que dele resultam sobre os 
diferentes fatores ambientais analisados. 

 
Os fatores ambientais considerados na caracterização do estado atual do ambiente na 
área de estudo são assim os seguintes: 
 

− Clima e Alterações Climáticas; 

− Geologia e Geomorfologia; 

− Solos e Usos do Solo; 

− Recursos Hídricos de Superfície; 

− Recursos Hídricos Subterrâneos; 

− Biologia e Valores Ecológicos; 

− Ordenamento do Território; 

− Paisagem; 
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− Património Cultural e Arqueologia; 

− Socioeconomia; 

− Ambiente Sonoro; 

− Vibrações; 

− Qualidade do Ar; 

− Saúde Humana. 

 
Como a área de análise é assim considerada a área de implantação direta do projeto e, 
sempre que necessário, uma área mais vasta, de modo a melhor enquadrar o projeto na 
sua área de influência, correspondente ao espaço, até onde potencialmente se farão 
sentir os efeitos do mesmo, o qual é variável consoante o fator ambiental. Nos fatores de 
ocupação do solo, a área de estudo limita-se à área da Concessão Mineira Romano, e 
ainda á área definida a norte da mesma, para implantação de anexos mineiros. 
 
Para esta caracterização foram feitos levantamentos de campo detalhados, 
nomeadamente no âmbito dos usos do solo / aspetos socioeconómicos, fatores 
ecológicos e ainda patrimoniais e integrada a informação recolhida junto das entidades 
contactadas (ANEXO 1 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]), conforme expresso na 
Metodologia Geral do EIA, apresentada no Capítulo I (ponto 1.10). 
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2. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

2.1 Clima 

No presente ponto procede-se a uma abordagem climatológica da área afeta ao projeto, 
visando a caracterização dos principais elementos do clima da região em estudo. 
 
A nível da caracterização regional a metodologia a seguir consistiu nos seguintes passos: 
 

− Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base; 

− Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação 
potencial, velocidade e direção do vento, e outros); 

− Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais neblinas, nevoeiros, 
geadas, trovoadas, etc.). 

 
 
 
2.1.1 Caracterização climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta 
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos 
de clima planetários. 
 
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard, A., 
Tabeau, M., 1993), ou seja: 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais 
frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente 
apresenta valores superiores a 10ºC; 

s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 
semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm; 

b Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais 
quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja 
temperatura média é superior a 10ºC. 

 
Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo 
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
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2.1.2 Meteorologia 

A caracterização climática na região do Projeto é realizada tendo por base a análise dos 
dados registados na Estação Climatológica de Montalegre. No quadro seguinte 
apresentam-se as principais características da estação.
 

Estação 

Montalegre 

 
Os parâmetros de caracterização meteorológica utilizados foram a temperatura do ar, 
precipitação, humidade, evaporação, nevoeiro, geada, granizo, queda de neve e regime 
de ventos. 
 
 
Temperatura 
 
A temperatura média do ar na Estação
janeiro e 17,6°C em julho. Atendendo à temperatura média anual verifica
divide em 2 semestres, de maio a outubro, período mais quente, com valores da 
temperatura média mensal superior à médi
frio, com valores da temperatura média mensal inferior à média anual.
 
A temperatura máxima média mensal do ar varia entre 7,0°C em janeiro e 23,7°C em 
julho, variando a temperatura mínima média mensal do ar entr
janeiro e julho, respetivamente.
 
No gráfico seguinte apresenta
amplitude térmica média mensal para a Estação Climatológica de Montalegre, 
correspondente ao período a que se referem
 

[Fonte: PGRH

Gráfico III. 1 – Variação da temperatura máxima, média, mínima e amplitude térmica média mensal 
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A caracterização climática na região do Projeto é realizada tendo por base a análise dos 
s na Estação Climatológica de Montalegre. No quadro seguinte 

se as principais características da estação. 

Quadro III. 1 – Estação Climatológica 

Tipo Latitude Longitude Altitude

Climatológica 41º 49' N 7º 47' W 1005

Os parâmetros de caracterização meteorológica utilizados foram a temperatura do ar, 
precipitação, humidade, evaporação, nevoeiro, geada, granizo, queda de neve e regime 

A temperatura média do ar na Estação Climatológica de Montalegre varia entre 3,8°C em 
janeiro e 17,6°C em julho. Atendendo à temperatura média anual verifica
divide em 2 semestres, de maio a outubro, período mais quente, com valores da 
temperatura média mensal superior à média anual e de novembro a abril, período mais 
frio, com valores da temperatura média mensal inferior à média anual. 

A temperatura máxima média mensal do ar varia entre 7,0°C em janeiro e 23,7°C em 
julho, variando a temperatura mínima média mensal do ar entre 0,6°C e 11,4°C, em 
janeiro e julho, respetivamente. 

No gráfico seguinte apresenta-se a variação da temperatura máxima, média e mínima e 
amplitude térmica média mensal para a Estação Climatológica de Montalegre, 
correspondente ao período a que se referem os dados disponíveis. 

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 

Variação da temperatura máxima, média, mínima e amplitude térmica média mensal 
para a estação de Montalegre 
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A caracterização climática na região do Projeto é realizada tendo por base a análise dos 
s na Estação Climatológica de Montalegre. No quadro seguinte 

Altitude 

1005 m 

Os parâmetros de caracterização meteorológica utilizados foram a temperatura do ar, 
precipitação, humidade, evaporação, nevoeiro, geada, granizo, queda de neve e regime 

Climatológica de Montalegre varia entre 3,8°C em 
janeiro e 17,6°C em julho. Atendendo à temperatura média anual verifica-se que o ano se 
divide em 2 semestres, de maio a outubro, período mais quente, com valores da 

a anual e de novembro a abril, período mais 
 

A temperatura máxima média mensal do ar varia entre 7,0°C em janeiro e 23,7°C em 
e 0,6°C e 11,4°C, em 

se a variação da temperatura máxima, média e mínima e 
amplitude térmica média mensal para a Estação Climatológica de Montalegre, 

 

Variação da temperatura máxima, média, mínima e amplitude térmica média mensal 
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Precipitação 
 
O valor de precipitação média anual registado na estação considerada é de 1
 
Na Estação Climatológica de Montalegre verifica
secos (julho e agosto), com precipitações inferiores a 20
precipitação verifica-se no mês de dezembro (223,7
(19,1 mm). 
 
No gráfico seguinte representa
período a que se referem os dados disponíveis.
 
O gráfico representado indica dois
 

− Um período húmido que abrange os períodos de setembro a junho, 
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 
encontrem abaixo da linha da temperatura (P>2xT);

− Um período seco
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 
encontrem acima da linha da temperatura (P<2xT).

[Fonte: PGRH

Gráfico III. 2 – Gráfico Termo 

 
 
Humidade, Evaporação e Insolação
 
Na estação climatológica de Montalegre o valor mínimo da humidade relativa do ar ocorre 
em julho e agosto (60%) e o valor máximo ocorre
 
A variação ao longo do dia da humidade relativa do ar depende fortemente da 
temperatura atingindo-se os valores mínimos durante a tarde quanto a temperatura do ar 
é mais elevada, sendo essa diminuição mais importante nos
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O valor de precipitação média anual registado na estação considerada é de 1

Na Estação Climatológica de Montalegre verifica-se a ocorrência de apenas dois meses 
), com precipitações inferiores a 20 mm. A maior concentração de
se no mês de dezembro (223,7 mm) e a mínima em agosto 

No gráfico seguinte representa-se o diagrama termo-pluviométrico, correspondente ao 
período a que se referem os dados disponíveis. 

O gráfico representado indica dois períodos com características hidrológicas distintas:

Um período húmido que abrange os períodos de setembro a junho, 
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 
encontrem abaixo da linha da temperatura (P>2xT); 

Um período seco que abrange apenas os períodos de julho a agosto, 
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 
encontrem acima da linha da temperatura (P<2xT). 

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 
Gráfico Termo – Pluviométrico. Estação Climatológica de Montalegre

Humidade, Evaporação e Insolação 

Na estação climatológica de Montalegre o valor mínimo da humidade relativa do ar ocorre 
em julho e agosto (60%) e o valor máximo ocorre entre dezembro e fevereiro (85%).

A variação ao longo do dia da humidade relativa do ar depende fortemente da 
se os valores mínimos durante a tarde quanto a temperatura do ar 

é mais elevada, sendo essa diminuição mais importante nos meses de verão.
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O valor de precipitação média anual registado na estação considerada é de 1 487 mm.  

se a ocorrência de apenas dois meses 
mm. A maior concentração de 

mm) e a mínima em agosto  

pluviométrico, correspondente ao 

períodos com características hidrológicas distintas: 

Um período húmido que abrange os períodos de setembro a junho, 
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 

que abrange apenas os períodos de julho a agosto, 
correspondente aos meses cujas barras representativas da precipitação se 

 

Estação Climatológica de Montalegre 

Na estação climatológica de Montalegre o valor mínimo da humidade relativa do ar ocorre 
entre dezembro e fevereiro (85%). 

A variação ao longo do dia da humidade relativa do ar depende fortemente da 
se os valores mínimos durante a tarde quanto a temperatura do ar 

meses de verão. 
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O valor médio anual da humidade relativa do ar na estação climatológica em análise é de 
74%. 
 

Quadro III. 2 – Humidade relativa do ar (às 9 horas) média mensal 

Humidade relativa do ar média (%) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

85 85 77 73 71 65 60 60 66 79 83 85 

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 

 
Os valores médios mensais da insolação (número de horas de sol descoberto acima do 
horizonte) na estação climatológica de Montalegre apresentam-se no quadro seguinte. 
Verifica-se que a insolação é máxima no mês de julho, com 339 h, e mínima no mês de 
dezembro, com 99 h. 
 

Quadro III. 3 – Insolação 

Insolação (h) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

110,7 116,1 164,7 190,4 236,6 283,2 338,8 322,9 220,9 164,9 118,3 99,1 2366,6 

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 

 
Em relação à evaporação, verifica-se que a evaporação é menor nos meses de 
novembro a fevereiro, sendo que o valor mais baixo (34,5) se regista em dezembro. Os 
valores mais altos de evaporação verificam-se em julho (148,8 mm) e agosto (144,9 mm). 
Anualmente, em Montalegre, a evaporação é de 932,2 mm. 
 

Quadro III. 4 – Evaporação média mensal 

Evaporação média mensal (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

36,3 35,7 63,3 67,4 89,4 106,6 148,8 144,9 112 61,1 40,2 34,5 932,2 

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 

 
 
Nevoeiro e Nebulosidade 
 
O número médio de dias com ocorrência de nevoeiro é superior entre novembro e 
fevereiro. Em julho e agosto ocorrem em média, o menor número de dias com nevoeiro. 
Anualmente, o número de dias com ocorrência de nevoeiro é de 40,1 dias. 
 
O número médio de dias com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10 é máximo no 
período entre novembro a março. Em julho (2,7 dias) e agosto (3,3 dias) ocorrem em 
média, o menor número de dias de nebulosidade maior ou igual a 8/10. Anualmente, o 
número de dias com nebulosidade maior ou igual a 8/10 é de 123,0 dias. 
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O número médio de dias de céu limpo (valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10) é 
máximo em julho (18,2 dias) e agosto (15,7 dias). Em dezembro e janeiro ocorrem em 
média, o menor número de dias de nebulos
número de dias com nebulosidade menor ou igual a 2/10 é de 116,6 dias.
 
 
Orvalho e Geada 
 
O número médio anual de dias com ocorrência de orvalho é de 58,3, na estação de 
Montalegre. Mensalmente ocorre orvalho com 
Verifica-se maior ocorrência de orvalho em julho (16,0 dias). De referir que em janeiro e 
fevereiro o valor é nulo. 
 
A ocorrência de geadas verifica
mês de dezembro (13,5 dias). Os meses de novembro e dezembro são os que 
apresentam maior número médio de dias com ocorrência de geada, enquanto que os 
meses de junho a agosto são os que apresentam menor número médio de dias com 
ocorrência de geada. 
 
 
Granizo e Queda de Neve 
 
Na estação de Montalegre verifica
ocorrência de neve verifica
 
 
Regime de Ventos 
 
Os ventos dominantes, nesta estação, são do quadrante oeste (1
importância o quadrante sudeste (16,1%) e o quadrante este (14,3%). 
 

[Fonte: PGRH

Gráfico III. 
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O número médio de dias de céu limpo (valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10) é 
máximo em julho (18,2 dias) e agosto (15,7 dias). Em dezembro e janeiro ocorrem em 
média, o menor número de dias de nebulosidade menor ou igual a 2/10. Anualmente, o 
número de dias com nebulosidade menor ou igual a 2/10 é de 116,6 dias.

O número médio anual de dias com ocorrência de orvalho é de 58,3, na estação de 
Montalegre. Mensalmente ocorre orvalho com menor frequência, de novembro a maio. 

se maior ocorrência de orvalho em julho (16,0 dias). De referir que em janeiro e 

A ocorrência de geadas verifica-se num total de 88,8 dias, com a máxima ocorrência no 
(13,5 dias). Os meses de novembro e dezembro são os que 

apresentam maior número médio de dias com ocorrência de geada, enquanto que os 
meses de junho a agosto são os que apresentam menor número médio de dias com 

 

Na estação de Montalegre verifica-se anualmente a queda de granizo em 6,7 dias. A 
ocorrência de neve verifica-se durante 8 meses por ano, num total de apenas 27,0 dias.

Os ventos dominantes, nesta estação, são do quadrante oeste (19,8%), seguindo
importância o quadrante sudeste (16,1%) e o quadrante este (14,3%).  

[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 
Gráfico III. 3 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos. 
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Relatório Síntese (TOMO 1) 

139

O número médio de dias de céu limpo (valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10) é 
máximo em julho (18,2 dias) e agosto (15,7 dias). Em dezembro e janeiro ocorrem em 

idade menor ou igual a 2/10. Anualmente, o 
número de dias com nebulosidade menor ou igual a 2/10 é de 116,6 dias. 

O número médio anual de dias com ocorrência de orvalho é de 58,3, na estação de 
menor frequência, de novembro a maio. 

se maior ocorrência de orvalho em julho (16,0 dias). De referir que em janeiro e 

se num total de 88,8 dias, com a máxima ocorrência no 
(13,5 dias). Os meses de novembro e dezembro são os que 

apresentam maior número médio de dias com ocorrência de geada, enquanto que os 
meses de junho a agosto são os que apresentam menor número médio de dias com 

se anualmente a queda de granizo em 6,7 dias. A 
se durante 8 meses por ano, num total de apenas 27,0 dias. 

9,8%), seguindo-se em 
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Em termos de velocidades médias, os registos mais elevados são de 18,4 km/h, 
correspondente ao quadrante norte, seguido do quadrante oeste com 15,9 km/h. A média 
anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior a  
1 km/h) é de 1,1%. 
 
 

 
[Fonte: PGRH-RH2, 2012 (série de dados 1961-1990)] 

Gráfico III. 4 – Velocidade do vento média mensal e frequência, por rumo, para a estação de 
Montalegre 

 
 
 
2.2 Alterações Climáticas 

2.2.1 Instrumentos Nacionais para as Alterações Climáticas em vigor   

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 
ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na 
atualidade. 
 
Como problema mundial que é, a questão das alterações climáticas exige que todos os 
países do mundo trabalhem em colaboração. Assim, em 2015, os líderes mundiais 
chegaram a acordo sobre novos objetivos ambiciosos em matéria de luta contra as 
alterações climáticas, tendo assinado e ratificado o Acordo de Paris. 
 
O Acordo de Paris estipula três objetivos globais, a saber, limitar o aumento médio da 
temperatura global bem abaixo dos 2 ºC e prosseguir esforços para limitar o aumento 
médio da temperatura global a 1,5 ºC, reconhecendo que tal reduziria de forma 
significativa os riscos e impactes das alterações climáticas; aumentar a capacidade de 
adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas e promover a resiliência 
climática e o desenvolvimento de baixo carbono; e tornar os fluxos financeiros 
consistentes com trajetórias de desenvolvimento resilientes e de baixo carbono. 
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O Relatório Especial do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 
refere que para não ultrapassar os 1,5ºC de aumento de temperatura global, as emissões 
antropogénicas líquidas globais de CO2 deverão diminuir até 2030 em cerca de 45%, face 
aos níveis de 2010, atingindo a neutralidade carbónica em 2050. Para manter o aumento 
médio da temperatura global abaixo de 2ºC, as emissões globais de CO2 deverão 
diminuir cerca de 25% até 2030 e terá de ser alcançada a neutralidade carbónica em 
2070. As emissões dos restantes gases de efeito de estufa deverão ter também reduções 
profundas, quer se pretenda limitar o aquecimento a 1,5 ºC quer a 2 ºC. Estes são 
objetivos globais, a atingir pelo coletivo de países do Mundo. 
 
Manter o aumento médio da temperatura global no limite de 1,5 ºC é possível mas requer 
mudanças sem precedentes e ação urgente para evitar os piores dos seus impactes 
expectáveis e os custos associados à adaptação das nossas sociedades e economias a 
esses impactes. A redução de prejuízos futuros dependerá do nível de aquecimento 
global que se consiga evitar e, portanto, da rápida redução das emissões de GEE. Neste 
contexto é fundamental que o maior número possível de países que são hoje emissores 
líquidos de GEE alcance a neutralidade carbónica o mais rapidamente possível. 
 
Em 2016 o Governo Português comprometeu-se a assegurar a neutralidade das suas 
emissões até ao final de 2050, traçando uma visão clara relativamente à 
descarbonização profunda da economia nacional, enquanto contributo para o Acordo  
de Paris e em consonância com os esforços mais ambiciosos em curso a nível 
internacional. 
 
O compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050 significa alcançar um 
balanço neutro entre as emissões de GEE e o sequestro de carbono, pelo que será 
necessário efetuar reduções substanciais das emissões e/ou aumentos substanciais dos 
sumidouros nacionais. 
 
Visando concretizar este desígnio, foi desenvolvido o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2019, de 1 de julho, que identifica os principais vetores de descarbonização em 
todos os setores da economia, as opções de políticas e medidas e a trajetória de redução 
de emissões para atingir este fim, em diferentes cenários de desenvolvimento 
socioeconómico. Os seus objetivos são: 
 

• Apoiar o objetivo de atingir a neutralidade carbónica da economia Portuguesa 
em 2050; 

• Desenhar cenários macroeconómicos coerentes, assentes em narrativas 
comuns para Portugal até 2050; 

• Apresentar trajetórias alternativas até 2050 para quatro setores que permitam 
a redução total das emissões líquidas; 

• Avaliar o impacte da economia circular na descarbonização da economia; 

• Promover o envolvimento alargado e participado dos diferentes stakeholders. 
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Todos os setores deverão contribuir para a redução de emissões(1), aumentando a 
eficiência e a inovação, promovendo melhorias, nomeadamente nos edifícios, na 
agricultura, na gestão dos resíduos e na indústria, sendo que caberá ao sistema 
energético o maior contributo, em particular no que respeita à produção de eletricidade e 
aos transportes.  
 
Este RNC2050 considera 2 cenários para a indústria (“Pelotão” e “Camisola Amarela”), 
sendo que ambos apresentam um comportamento semelhante, destacando-se no 
entanto um maior aumento do consumo de eletricidade na outra indústria em função de 
maior robotização e digitalização 
 

 
FIG. III. 1 – Contributo dos vários setores para a neutralidade carbónica 

 

 
FIG. III. 2 – Transição na indústria para a neutralidade carbónica 

  
                                                
(1) Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Resultados Preliminares Versão para Consulta Pública. Vol1: Trajetórias 
para a neutralidade carbónica da Economia Portuguesa em 2050 | Opções Tecnológicas e Custos 
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O RNC 2050 constitui igualmente a Estratégia nacional de desenvolvimento a longo 
prazo com baixas emissões de GEE a submeter à CQNUAC, de acordo com o Acordo de 
Paris, e à Comissão Europeia, de acordo com o Regulamento da UE sobre a Governação 
da União da Energia e da Ação Climática. 
 
O desenvolvimento do RNC 2050 foi feito em articulação com os trabalhos de preparação 
do Plano Nacional Energia e Clima (PNEC), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, sendo este o principal instrumento de política 
energética e climática para a década 2021-2030, estabelecendo as novas metas 
nacionais de redução de emissões de GEE, de energia renovável e de eficiência 
energética em linha com o objetivo de neutralidade carbónica. 
 
O PNEC estabelece, para o horizonte 2030, as seguintes metas e objetivos: a) Reduzir 
entre 45 % e 55 % as emissões de gases com efeito de estufa, por referência às 
emissões registadas no ano de 2005; b) Incorporar 47 % de energia de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia; c) Reduzir 35 % do consumo de energia primária com 
vista a uma melhor eficiência energética; d) Atingir 15 % interligações de eletricidade. 
 
A concretização da visão estabelecida para o PNEC 2030 assenta assim nos seguintes 
objetivos: i) descarbonizar a economia nacional; ii) dar prioridade à eficiência energética; 
iii) reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do País; 
iv) garantir a segurança de abastecimento; v) promover a mobilidade sustentável; vi) 
promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono; vii) 
desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; e viii) garantir uma transição justa, 
democrática e coesa. 
 
No que respeita à indústria, pretende-se promover a modernização industrial apostando 
na inovação, na descarbonização, digitalização (indústria 4.0) e na circularidade, 
contribuindo para o aumento da competitividade da economia: 
 

7.1 PROMOVER A DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 

7.1.1 Promover as fontes de energia renovável 

7.1.2 Aumentar a utilização de combustíveis alternativos limpos e outros recursos nacionais com 
potencial para utilização como fonte energética 

7.1.3 Promover a eletrificação na indústria 

7.2 PROMOVER A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE RECURSOS 

7.2.1 Promover a adoção de tecnologias mais eficientes 

7.2.2 Promover a cogeração de alta eficiência com base em fontes de energias renováveis 

7.2.3 Rever o Regulamento de Eficiência Energética da Indústria 

7.3 FOMENTAR A ECOINOVAÇÃO E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPOS, 
PROMOVER A DIGITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA (INDÚSTRIA 4.0) 

7.3.1 Promover a indústria digital (Indústria 4.0) 

7.3.2 Descarbonizar processos industriais 

7.3.3 Minimizar o consumo de gases fluorados, visando a sua substituição por refrigerantes 
naturais 
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7.4 PROMOVER A ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA 

7.4.1 Promover a economia circular e de baixo carbono na indústria 

7.4.2 Promover as simbioses industriais (urbanas, locais, regionais) 

7.4.3 Promover o desenvolvimento de produtos e serviços de baixo carbono e projetados para 
vários ciclos de vida 

7.5 PROMOVER PROJETOS DE I&D QUE CONSTITUAM SUPORTE A UMA INDÚSTRIA 
INOVADORA E COMPETITIVA E DE BAIXO CARBONO 

7.5.1 Promover a articulação com as Agendas Temáticas de Investigação e Inovação da FCT, I. 
P. 

 
 
A 2 de agosto foi aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, o 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). Este 
Programa complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), tendo em vista o 
objetivo de implementar medidas de adaptação às alterações climáticas, integradas nas 
seguintes linhas de ação: 
 

• Prevenção de incêndios rurais (e.g. valorização económica da biomassa; faixas ou 
manchas de descontinuidade; reconfiguração de infraestruturas e sistemas de 
suporte); 

• Conservação e melhoria da fertilidade do solo (e.g. controlo da erosão; retenção 
de água; composição e estrutura do solo); 

• Uso eficiente da água (e.g. na agricultura; a nível urbano; na indústria); 

• Resiliência dos ecossistemas (e.g. refúgios e corredores ecológicos; conservação 
do património genético; intervenção nas galerias ripícolas); 

• Prevenção das ondas de calor (e.g. infraestruturas verdes; sombreamento e 
climatização; comunicação); 

• Doenças, pragas e espécies invasoras (e.g. valorização do material genético; 
controlo de doenças e espécies exóticas invasoras; vigilância; informação e 
comunicação); 

• Proteção contra inundações (e.g. áreas de infiltração; recuperação dos perfis 
naturais; proteção; drenagem urbana sustentável); 

• Proteção costeira (e.g. reabilitação dos sistemas costeiros; restabelecimento 
natural do trânsito sedimentar; recuo planeado; proteção); 

• Capacitação, sensibilização e ferramentas para a adaptação (e.g. monitorização e 
tomada de decisão; capacitação e planeamento; comunicação). 

 
No setor da indústria e especificamente do projeto em avaliação, refere-se a linha de 
Ação 3, que visa a implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na 
indústria e no setor urbano para prevenção dos impactos decorrentes de fenómenos de 
seca e escassez, podendo-se ainda referenciar a Linha de Ação 1 que via a prevenção 
de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais e a 
Linha de Ação 7 que visa a redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos 
de cheia e de inundações 
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A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020) 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) considera que a 
evolução e as consequências das alterações climáticas fazem do sector da indústria e 
dos seus subsetores um dos mais vulneráveis, razão pela qual se considera que as 
preocupações devem estar centradas ao nível do aprovisionamento de matérias-primas e 
na localização geográfica das unidades/complexos industriais. 
 
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) é um dos elementos que constituem o 
QEPiC que assumiu como visão o desenvolvimento de uma economia competitiva e de 
baixo carbono, estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal 
num contexto de crescimento verde. O PNAC centra -se na vertente de mitigação da 
política climática e engloba todos os setores da economia nacional. A indústria está 
contemplada, estando as políticas e medidas transcritas no quadro abaixo. 
 

Quadro III. 5 – Políticas e medidas para o setor da indústria  
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015) 
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De acordo com a Agenda para o Território 2018, a adaptação do ordenamento territorial 
às alterações climáticas introduz oportunidades de incentivo e promoção de novos 
modelos de ordenamento do território e de desenvolvimento territorial que permitem obter 
ganhos para os objetivos de sustentabilidade, através da adoção de soluções de base 
natural, da valorização dos serviços dos ecossistemas e, em geral, da valorização dos 
territórios rurais e da qualificação dos territórios urbanos. Pretende-se que sejam 
aprofundados os seguintes aspetos: 
 

• o conhecimento sobre as áreas vulneráveis aos perigos; 

• o desenvolvimento de um conjunto de orientações técnicas para a avaliação dos 
riscos, incluindo a necessidade de localização das áreas de perigosidade mais 
elevada, bem como a identificação dos usos, atividades ou elementos mais 
vulneráveis a cada perigo; 

• a necessidade de aplicação de normas de construção e gestão urbana em zonas 
de risco; 

• o desenvolvimento e a disseminação de orientações relativas a medidas de 
prevenção e redução do risco, incluindo o climático, para adoção nos planos 
territoriais; 

• a educação para o risco, a divulgação do conhecimento e o envolvimento das 
comunidades nos projetos e ações de reforço da resiliência, incluindo medidas 
de autoproteção; 

• a melhor governança para a prevenção e gestão do risco  

 
Finalmente, a recente publicação do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
veio introduzir, de forma clara, a necessidade de avaliar a problemática das alterações 
climáticas nos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente no que se refere à 
avaliação dos impactes dos projetos a nível da emissão de gases com efeito de estufa 
(GEE), tendo em consideração a natureza e o volume das emissões de gases, bem como 
no que respeita à vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas. 
 
As alterações climáticas são uma realidade evidente demonstrada por ocorrências 
diversas: as temperaturas estão a aumentar, os padrões de precipitação estão a mudar, 
os glaciares e a neve estão a derreter e o nível médio das águas do mar está a subir. De 
acordo com o sucedido, espera-se que estas alterações prossigam e que se tornem mais 
frequentes e intensos, e os fenómenos climáticos extremos que acarretam perigos como 
inundações e secas. 
 
Na Europa os impactes e as vulnerabilidades no que respeita à biodiversidade, à 
economia, ao território e à saúde humana diferem entre regiões, territórios e setores 
económicos. Desta forma é essencial e relevante adicionar ao processo de tomada de 
decisão informação sobre as tendências climáticas antecipadas para a área em estudo. 
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2.2.2 Alterações climáticas na CIM-AT 

O projeto em estudo desenvolve-se no concelho de Montalegre, o qual integra a 
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT).  
 
Na região do Alto Tâmega está disponível a Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas (EMAAC) do Município de Montalegre, o qual está na base da 
presente análise. 
 
As projeções climáticas apresentadas nesta estratégia foram elaboradas com base em 
dois modelos regionalizados para a Europa pelo projeto CORDEX4 a partir de dois 
modelos globais, e em dois cenários de emissões de GEE designados por 
Representative Concentration Pathways (RCPs) (IPCC, 2013). No âmbito deste plano, foi 
analisado o cenário RCP 4.5 (uma trajetória de aumento da concentração de CO2 
atmosférico até 520 ppm em 2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do 
século), e o cenário mais extremo e gravoso, o RCP 8.5 (uma trajetória de crescimento 
semelhante ao RCP4.5 até meio do século, seguida de um aumento rápido e acentuado, 
atingindo uma concentração de CO2 de 950 ppm no final do século). 
 
 
Projeções Climáticas (Médias) 
 
Ambos os cenários e modelos utilizados projetam um aumento da temperatura média 
anual até ao final do século. Relativamente às anomalias projetadas, estas variam entre 
um aumento de 1,5 e 2,9°C para meio do século (2041-2070) e entre 1,7 e 4,7°C para o 
final do século (2071-2100), em relação ao período histórico modelado (1976-2005). 
 
Em relação às médias mensais da temperatura máxima, ambos os cenários e modelos 
projetam aumentos para todos os meses, até ao final do século. No entanto, estas 
projeções apresentam diferentes amplitudes e variações sazonais, com o modelo 1 a 
projetar anomalias mais pronunciadas, para ambos os cenários. As anomalias mais 
elevadas são projetadas para o verão e outono. Por exemplo, relativamente às projeções 
para o mês de agosto (um dos mais quentes), as anomalias podem variar entre aumentos 
de 2,2-4,1°C (meio do século) e 2,3-6,8°C (final do século). As projeções da média 
sazonal da temperatura mínima apontam também para aumentos, com as maiores 
anomalias a serem projetadas para o verão (até 6°C). 
 

Quadro III. 6 – Projeção das anomalias da temperatura média anual (°C) para ambos os 
modelos e cenários, até ao final do século 
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No que diz respeito à variável precipitação, ambos os cenários e modelos projetam uma 
diminuição da precipitação média anual no município de Montalegre, até ao final do 
século. Consoante o cenário e modelo escolhido, as projeções apontam para uma 
redução que pode variar entre 3% a 22%, relativamente aos valores observados no 
período 1976-2005, durante o qual foi registada uma precipitação média anual de 
1768 mm no município. 
 

Quadro III. 7 – Projeção das anomalias da precipitação média anual (mm) para ambos os  
modelos e cenários, até ao final do século 

 
 
 
As anomalias projetadas até ao final do século relativamente às médias sazonais da 
precipitação, apontam para reduções na primavera (com variações entre 4% a 18%), 
verão (4% a 50%) e outono (6% a 29%). Em relação ao inverno, as projeções não 
apresentam um sinal inequívoco, com as anomalias para o final do século a variarem 
entre uma diminuição de até 17% e um aumento de 10%. 
 
Considerando ambos os modelos e cenários futuros, as projeções da média anual da 
velocidade máxima (diária) do vento apontam para uma diminuição entre 0,2 e 1,5 km/h 
até ao final do século. No entanto, esta tendência deve ser encarada com prudência, uma 
vez que existe uma grande incerteza relativa à modelação climática do vento, e porque 
não foi possível validarem-se os resultados a partir de dados observados devido à sua 
indisponibilidade em tempo útil. Portanto, a diminuição da média anual da velocidade 
máxima do vento (diária) não deve ser admitida de forma inequívoca, mas considerar-se 
que esta variável pode manter-se constante até ao final do século. 
 

Quadro III. 8 – Projeção das anomalias da média anual da velocidade 
máxima (diária) do vento (km/h), para ambos os modelos e cenários, até ao final do século 
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Projeções Climáticas (Indicadores e Índices de Extremos) 
 
Tal como para a temperatura média anual, ambos os modelos e cenários projetam, ao 
longo do século, um aumento dos valores extremos de temperatura, com exceção do 
número de dias de geada para os quais se projeta uma diminuição. 
 
Consoante o cenário, é projetado um aumento do número médio de dias de verão (entre 
19 e 63 dias) e do número médio de dias muito quentes (entre 0 e 22 dias), para o final 
do século. 
 
Em relação ao número total de ondas de calor (para períodos de 30 anos), ambos os 
modelos e cenários apontam para um aumento da sua frequência já no período de 2041-
2070 (anomalia entre 56 e 105) com o cenário RCP8.5 a projetar um agravamento ainda 
superior até ao final do século. No entanto, no que diz respeito à duração média destas 
ondas de calor, as projeções não apresentam uma tendência clara ao longo do século. 
 
As projeções em ambos os modelos e cenários apontam ainda para um estabilização ou 
aumento do número médio de noites tropicais (entre 1 e 10 noites), e uma diminuição do 
número médio de dias de geada (entre 29 e 53 dias) até ao final do século. 
 
Em termos de precipitação, em ambos os modelos e cenários é projetada uma 
diminuição (entre 10 e 36 dias) no número médio anual de dias com precipitação. Em 
termos sazonais, é projetado um decréscimo do número de dias com precipitação em 
todas as estações, sendo esta diminuição mais acentuada no verão e no outono (até 10 
dias). 
 
 
Síntese dos principais eventos climáticos 
 
Com base nas projeções apresentadas para o município de Montalegre, e tendo em vista 
a caracterização dos impactes climáticos futuros, foram identificados os principais 
eventos climáticos que poderão afetar este município e a sua evolução até ao final do 
século, que se poderá sintetizar da seguinte forma: 
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Vulnerabilidades e Impactes das Alterações Climáticas no Município de Montalegre 
 
Com base no documento relativo à Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas (EMAAC) do Município de Montalegre é apresentada no quadro seguinte uma 
análise de algumas variáveis climáticas, e suas respetivas vulnerabilidades, com 
potenciais impactes futuros neste município. 
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Quadro III. 9 – Impactes Potenciais Negativos das Alterações Climáticas no Município de Montalegre 

Variáveis Projeções Climáticas Impactes Futuros 

Precipitação 

Diminuição da 
precipitação média anual 

até ao final do século. 

Diminuição no número 
médio anual de dias com 
precipitação, até ao final 

do século. 

Menor probabilidade de 
ocorrência de cheias 

lentas. 

Aumento da frequência 
de inundações rápidas 
devido ao aumento de 

intensidade da 
precipitação em períodos 

curtos. 

- Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil devido 
à intensidade do fenómeno num curto espaço de tempo. 

- Maior n.º de danos em edifícios causados por eventos 
intensos de precipitação  

- Menor produtividade do solo (devido ao aumento de 
processos erosivos);  

- Menor fertilização dos terrenos devido à menor ocorrência 
de cheias lentas;  

- Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas;  

- Subdimensionamento das redes pluviais face aos 
fenómenos de precipitação intensa. 

- Alterações no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia 
e de água, vias e acessos cortados, entre outros). 

- Maior predisposição para o deslizamento de vertentes 
causados por eventos intensos de precipitação 

Vento forte 

Aumento de fenómenos 
extremos em termos de 

número de ocorrências e 
intensidade. 

- Aumento da ocorrência de danos em edifícios devido à 
ocorrência de fenómenos extremos de vento forte (Ex: 
coberturas, quebras de vidros, entre outros). 

- Aumento do custo de manutenção e proteção de 
infraestruturas;  

- Condicionamento da mobilidade e comunicação (Ex: 
encerramento de vias, falhas de energia, entre outros). 

Secas 

Secas progressivamente 
mais frequentes e 

intensas até ao final do 
século. 

- Menor disponibilidade hídrica, quer para o uso agrícola e 
pecuário, quer para abastecimento público;  

- Aumento do consumo de água; 

- Menor produtividade do solo;  

- Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos;  

- Condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios 
(vegetação seca, Humidade Relativa reduzida); 

- Diminuição da área florestal e agrícola e dos seus produtos. 
Menor disponibilidade de produtos agrícolas e florestais; 

- Perda de biodiversidade; 

- Maior mortalidade da população idosa (população mais 
vulnerável); Aumento de doenças respiratórias; 
Agravamento dos efeitos de alguns poluentes atmosféricos 
(O3 e PM10); Desconforto térmico; 

- Possibilidade de aumento da taxa de desemprego devido à 
menor atividade agrícola e florestal. 

Temperaturas 
elevadas / 
Ondas de 

Calor 

Aumento significativo da 
temperatura média anual 

até ao final do século. 

Aumentos significativos 
das temperaturas 

máximas e mínimas. 

Aumento do número 
médio de dias de verão, 

do número médio de dias 
muito quentes e do 

número médio de noites 
tropicais. 
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2.2.3 Atuais emissões atmosféricas locais percursoras de Alterações Climáticas 

Conforme apresentado com maior detalhe no Ponto 1.13, no que respeita às principais 
fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos, estão referenciados para a área de 
estudo apenas a UPBO – Unidade de Produção de Boticas – Resinorte (Aterro e 
Triagem), abrangida pelo Regulamento PRTR (“Pollutant Release and Transfer 
Register”). 
 
Em termos de principais fontes de emissão, verifica-se que os incêndios florestais e a 
agricultura têm grande influência na emissão de GEE. Ao nível da emissão de 
substâncias precursoras do ozono troposférico os incêndios florestais apresentam-se 
como o setor mais relevante. 
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3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

3.1 Enquadramento Regional 

A área de concessão “Romano” localiza-se nos limites do concelho de Montalegre (Trás-
os-Montes ocidental) compreendendo a Folha 6-B de Chaves da Carta Geológica de 
Portugal à escala 1:50 000 (Teixeira et al., 1969), Folha 2 da Carta Geológica de Portugal 
à escala 1:200 000 (Pereira et al., 2006) e as folhas topográficas da Carta Militar de 
Portugal Continental M888 à escala 1:25 000, n.º 33 – Sarraquinhos (Montalegre) e n.º 46 
– Boticas (CIGeoE - Centro de Informação Geoespacial do Exército). 
 
Do ponto de vista socioeconómico, a área de interesse insere-se na denominada região 
do Barroso, correspondente aos territórios circunscritos pelos municípios de Montalegre e 
Boticas. 
 
 
 
3.1.1 Enquadramento geomorfológico 

A região natural do Barroso é essencialmente uma zona de montanha de elevada 
altitude. Limitada a oeste pela serra do Gerês, com 1 434 m de altitude máxima, sendo 
esta uma das três mais altas de Portugal, estendendo-se por 30 km desde Espanha até 
ao Cávado e à província do Minho; a nordeste pela serra do Larouco, com 1 525 m de 
altitude, com cerca de 10 km de extensão, marcada pelos miradouros com vistas 
panorâmicas sobre Portugal e Espanha; a sudoeste a serra da Cabreira, que atinge os 
1 262 m e é uma das serras mais extensas do norte de Portugal; a sul pela serra das 
Alturas, também conhecida por serra do Barroso, com 1 279 m de altitude e uma 
extensão de 8 km; por fim, a menor das cinco principais serras da região Barrosã, a serra 
do Leiranco, com uma altitude de 1 156 m, que divide as bacias hidrográficas dos rios 
Beça e Terva. 
 
O Barroso é uma região abundante em nascentes de água, dividindo-se pelas duas 
bacias hidrográficas do Cávado e do Tâmega. O rio Cávado nasce na serra do Larouco, 
passa na Vila de Montalegre, atravessa o distrito de Braga em direção ao oceano 
Atlântico até Esposende, percorrendo uma extensão de 118 km. Ao rio Cávado 
acrescentam-se o rio Rabagão, o segundo rio do Barroso, o rio Beça e o rio Terva. Os 
principais rios presentes no território marcam de forma incontestável a orografia do alto e 
baixo Barroso, criando vales com uma orientação Sudoeste-Nordeste. A partir destes, 
desenvolvem-se sistemas montanhosos aproximadamente com a mesma orientação, 
com maior relevância na parte Norte e central da região do Barroso.  
 
No concelho de Montalegre, o intervalo de altitudes é extremamente alargado variando 
entre os 200 m ao nível do rio Cávado (em Cabril, no extremo ocidental da região sendo 
já integrante do Parque Nacional da Peneda-Gerês) e os 1 500 m do pico mais elevado 
da Serra do Gerês. Mais a leste, a sede do município na Vila de Montalegre, encontra-se 
a uma cota de aproximadamente 1 000 m. Como é percetível no mapa da figura anterior, 
por um lado, o setor do Gerês-Larouco é o que apresenta as maiores e menores altitudes 
considerando respetivamente os picos das serras homónimas e o vale escavado pelo rio 
Cávado. Por outro lado, o resto do concelho regista cotas mais homogéneas em torno 
dos 1 000 - 1 100 m de altitude, o que é também em parte imputável às relevantes 
albufeiras na região. 
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A concessão mineira do Romano, onde se insere o projeto, desenvolve-se no extremo 
nascente da Serra do Barroso, em altitudes que variam entre os 800 e os 1 000 m (ver 
Desenho 10 [TOMO 2]). O ponto mais alto situa-se nos 1 002 m, na Fieira de Rebordelo, 
ao longo da linha de festo que se prolonga desde São Domingos até ao Alto dos 
Perdões. As altitudes mais baixas registam-se nos limites norte e sul da concessão, já 
nos vales do ribeiro de Lama e Beça, respetivamente, aproximadamente aos 800 m. A 
área de projeto fica assim repartida por 3 quadrantes, delimitados por duas linhas de 
festo principais (eixo São Domingos – Alto dos Perdões e eixo Fieira de Rebordelo – 
Varejela). O quadrante norte, que se posiciona na vertente norte da Fieira de Rebordelo, 
que abre para o vale do ribeiro de Lama e cabeceira da Albufeira do Alto Rabagão. O 
quadrante sudoeste, inserido no vale do ribeiro do Candedo (Corgo do Couce). E o 
quadrante sudeste, no vale de um afluente do Beça, onde se destaca a povoação de 
Rebordelo. 
 
A área de concessão mineira em análise apresenta um relevo maioritariamente 
moderado (declives entre 5 e 15%) a inclinado (declive entre 15 e 25%). Os declives mais 
acentuados encontram-se posicionados nas vertentes mais inclinadas concessão, e nos 
fundos de vale encaixados dos cursos de água (ver Desenho 11 [TOMO 2]). Destacam-
se zonas particularmente muito inclinadas (declives entre 25 e 45%), e pontualmente 
escarpada (declive superior a 45%), nomeadamente, a sudoeste, na vertente oposta à 
povoação de Rebordelo, mas também a norte, na zona de Fieira de Rebordelo. 
 
 
 
3.1.2 Enquadramento geológico 

Em termos geológicos, a área da mina do Romano localiza-se na Zona da Galiza Trás-
os-Montes (ZGTM) do orógeno Varisco Ibérico (Arenas, 1986; Farias et al., 1987; Ribeiro 
et al., 1990), mais precisamente no seu bordo meridional, próximo do limite com a Zona 
Centro-Ibérica (ZCI), verificado pela FIG. III. 3. A ZGTM é cavalgante sobre os terrenos 
autóctones da ZCI, com os quais contacta a NE, a S e a W, e caracteriza-se pela 
sobreposição de unidades estruturais com carácter alóctone e/ou parautóctone (mantos 
ou escamas), separadas por planos de carreamento (Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 
2008). 
 
Com base em critérios estratigráficos, estruturais e metamórficos, é possível distinguir na 
ZGTM dois grandes domínios: 
 

• Domínio xistoso da ZGTM (parautóctone); 

• Domínio dos complexos alóctones. 

 
As litologias parautóctones que se encontram na base dos conjuntos carreados são 
agrupadas num importante conjunto denominando de Complexo de Mantos 
Parautóctones (CMP) (Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 2008; Rodrigues et al., 2013), que 
corresponde ao Domínio xistoso da ZGTM. Na ZGTM afloram rochas com idades 
compreendidas entre o Neoproterozóico e o Devónico. 
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(Pérez-Estaún et al. 2004) 

FIG. III. 3 – Mapa Geológico com Zonamento do Maciço Ibérico Orógeno Varisco 

 
O CMP corresponde à unidade estrutural que regista o menor grau de aloctonia e 
encontra-se tectono-estratigraficamente subdividido em dois importantes domínios 
(Rodrigues et al., 2013): 
 

• Domínio Parautóctone Superior (DPS); 

• Domínio Parautóctone Inferior (DPI). 

 
O bloco concessionado alvo do presente estudo está compreendido num setor onde 
afloram sequências metassedimentares do Paleozoico Superior (Silúrico), intruídas por 
rochas graníticas de duas micas sin-tectónicos (e.g. granitos de Chaves e de 
Montalegre). 
 
Na Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000 (Folha 2; Pereira et al., 2006), as 
rochas metassedimentares aflorantes dentro dos limites da concessão são pertencentes 
a duas sequências distintas do Domínio Superior do CMP: (a) Formação Pelito-
Grauváquica (SPX) constituída por micaxistos com intercalações de quartzo-filitos, xistos 
negros, liditos e rochas calcossilicatadas. O bloco A da concessão “Romano”, 
presentemente alvo de avaliação, insere-se na região ocupada por litologias xistentas de 
afinidade pelítico-grauváquica (SPX) (FIG. III. 4). 
 
Na cartografia à escala 1:50 000 (6-B Chaves; Teixeira, 1969), que serviram de base aos 
trabalhos de campo, os litótipos da zona de concessão foram designados por xistos 
metamórficos e grafitosos (FIG. III. 5). 
  

Localização aprox. da área de concessão 
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FIG. III. 4 – Enquadramento regional da área em estudo e principais unidades litológicas 

na região de Montalegre 

(a) Domínios tectónicos no norte de Portugal. (b) Numeração das cartas geológicas na escala 1:50 000. 
(c) Extrato Folha n.º 2 da Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000. O retângulo em (b) e (c) 

indica a área de estudo. Adaptação feita por DIpe Martins (2020) 
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3.2 Geologia Local 

Na ZGTM há evidências da ocorrência de três distintas fases de deformação dúctil – D1, 
D2 e D3 - durante a colisão varisca que originaram as respetivas foliações S1, S2 e S3 
(Ribeiro et al., 2006). Contudo, essas fases de deformação manifestam-se de formas 
distintas nas diferentes unidades que se podem definir nesta zona geotectónica, sendo 
que, no caso do CMP, há que considerar que ele se subdivide em dois domínios (DPS e 
DPI). 
 
Na fase D3, a fase com maior destaque na área de concessão, de forma geral, o regime 
de cisalhamentos altera-se, passando de cisalhamentos tangenciais para cisalhamentos 
transcorrentes sub-verticais. Estas zonas de cisalhamento dúcteis têm 
predominantemente direção NW-SE, e indicam movimentação dextrógira. 
Concomitantemente desenvolveram-se cisalhamentos conjugados, sinistrógiros, segundo 
a direção ENE-WSW. A movimentação causada pelos cisalhamentos induziu a formação 
de dobras com planos axiais sub-verticais e charneiras sub-horizontais, sendo a 
xistosidade S3 sub-paralela aos planos axiais. 
 
 
 
3.2.1 Caracterização litológica e estrutural 

Observações de campo sugerem que, estruturalmente, micaxistos ricos em andaluzite, 
quartzo-filitos e quartzitos, constituem as litologias encaixantes dos diques ou filões 
aplito-pegmatíticos e apresentam-se quase sempre muito deformados registando os 
fortes efeitos da última fase de deformação varisca (D3), que praticamente obliterou os 
dois anteriores episódios (D1 e D2). Os dados de campo obtidos neste trabalho 
correspondem a direções entre N140ºE e N160ºE, com inclinações compreendidas no 
intervalo 70ºSW e 85ºSW, para as foliações S3, junto dos filões aplito-pegmatíticos. Mais 
a sul, no campo pegmatítico do Barroso-Alvão, de acordo com Noronha & Lima (2006), 
os filões estão instalados em planos com orientações de N130ºE e N-S a N10ºE, que 
aqueles autores consideram relacionados com a fase D3. 
 
Note-se que, Dipe Martins (2020) refere que a área em estudo é atravessada e 
influenciada por um corredor milonítico com direção NW-SE, comprovado pelos dados de 
campo, sendo uma zona de cisalhamento com comportamento dúctil e movimentação 
direita (FIG. III. 6). Esta estrutura teve uma importante influência na deformação acima 
mencionada nas rochas pegmatíticas. 
 
Assim sendo, com base na intensidade e características da D3, é possível estabelecer 
nos metassedimentos dois domínios principais, localizados a sudoeste e nordeste da 
zona estudada na dissertação do autor: 
 

• Um domínio milonítico, onde as estruturas D3 (dobras, xistosidade S3, lineação de 
estiramento) são dominantes e muito penetrativas, obliterando os “fabrics” mais 
antigos; 

• Um domínio setentrional, onde a D3 foi menos intensa e o “fabric” S2 está bem 
preservado, embora afetado pelas dobras da 3.ª fase. 
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FIG. III. 6 – (a) Localização da região estudada no contexto das zonas de cisalhamento do norte de 
Portugal. ZCDB: Zona de Cisalhamento de Douro Beira; ZCML: Zona de Cisalhamento 

Lamego. (b) Mapa estrutural de síntese da área estudada. O retângulo vermelho em (a) indica a área 
de estudo da dissertação de Dipe Martins (2020), que se insere no bloco A da concessão do 
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Os metassedimentos aflorantes na área de estudo integram o grupo de rochas 
cartografadas de idade silúrica do Complexo de Mantos Parautóctones da ZGTM que se 
caracterizam por um grau metamórfico baixo a intermédio. No seio dos metassedimentos, 
conjunto de litologias que predominam na área estudada (filitos/micaxistos, quartzo-filitos, 
quartzitos e xistos grafitosos), intruem as rochas aplito-pegmatíticas que albergam 
importantes anomalias minerais que contêm elementos químicos de elevado valor 
(petalite/lítio, espodumena/lítio, cassiterite/estanho, columbo-tantalite/nióbio-tântalo). 
 
As rochas metassedimentares de afinidades pelítica e grauvacoide ocorrem 
estreitamente associadas. Em campo, não é muito clara a distinção entre estes termos, 
mas, de acordo com os estudos petrográficos de detalhe realizados por Dipe Martins 
(2020), e conforme já era sugerido pelos dados de campo, os metagrauvaques são 
claramente mais abundantes que os metapelitos. 
 
Os níveis de filitos/micaxistos de derivação grauvacoide distinguem-se dos pelíticos pelas 
diferentes quantidades de quartzo presente nas bandas geradas através de processos de 
segregação metamórfica que estão condicionados pela mineralogia dos sedimentos 
precursores. Importa referir que, no seio destas rochas, também abundam veios de 
quartzo (maioritariamente hialino), característico da cristalização tardia de líquidos (e 
fluidos) que acompanham a fracturação tardi-varisca, ou seja, preenchem a generalidade 
das fraturas. 
 
Os metassedimentos pelíticos e grauváquicos apresentam uma matriz bandada 
lepidoblástica fina a muito fina de onde se destacam os porfiroblastos dos 
aluminossilicatos, granada e andaluzite (Foto 1 e Foto 2). Estruturalmente, os 
micaxistos/filitos/quartzo-filitos, que constituem as litologias encaixantes das rochas 
aplito-pegmatíticas, estão quase sempre muito deformados e evidenciam os efeitos das 
três fases de deformação variscas (D1, D2 e D3). Como é lógico admitir-se, à escala de 
afloramento (macroscópica), a D2 e a D3 são as fases mais reconhecíveis (Faria, 2021). 
 
 

  
Foto 1 – (a) Afloramento de micaxisto/filito pelítico (b) Micaxisto/filito pelítico, com porfiroblastos de 

andaluzite de grandes dimensões contendo inclusões de granada 
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Foto 2 – Metassedimentos com andaluzite e granada (esquerda); em pormenor (direita) 

 
Macroscopicamente, nas litologias LCT observadas no campo e também em 
testemunhos de sondagens mecânicas diamantadas, distinguem-se dois grupos texturais 
e mineralógicos: 
 

(1) Litologias com texturas muito grosseiras, devido à abundância de grãos de 
dimensões superiores a 1 cm, com cores variando de branco-sujo a bege, de 
minerais identificados como feldspatos (plagioclases e feldspatos alcalinos) ou 
petalite, frequentemente acompanhados de finos agregados de quartzo branco, de 
moscovite e de minerais escuros (presumivelmente cassiterite e/ou outros 
minerais metálicos). Adicionalmente, ressalta-se a presença de algumas manchas 
de alteração hidrotermal constituídas por minerais de cor verde, amarela, tons 
arroxeados, azulados e rosados (Foto 3); 

 
(2) Litologias com texturas aplíticas, cuja mineralogia primária seria 
essencialmente quartzo-feldspática com cassiterite e columbo-tantalite. 
Atualmente, essas litologias, encontram-se frequentemente caulinizadas - dada a 
abundância de material de aspeto sacaroidal, muito fino e de fácil desagregação - 
de onde se destacam essencialmente os feldspatos, argilas neoformadas (e.g. 
caulinite) e ainda cassiterite e columbo-tantalite. Estas texturas são 
maioritariamente observáveis nos níveis mais superficiais de certos afloramentos 
e igualmente nos testemunhos de sondagens (Foto 3). 

 

  
Foto 3 – Pegmatito com granulometria grosseira (esquerda); Aplito pegmatito (direita) 
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3.2.2 Características do jazigo aplito-pegmatítico “Romano” 

Na área da concessão “Romano”, os xistos metamórficos, referidos na cartografia 
1:50 000 (FIG. III. 5), são intruídos por importantes corpos de natureza aplito-pegmatítica 
que ocorrem sob a forma de enxames de diques ou filões. Nestes, estão contidas 
importantes ocorrências anómalas de minerais-minério que albergam elementos químicos 
de elevado valor (petalite – lítio; cassiterite – estanho; columbo-tantalite – nióbio e 
tântalo) e ainda minerais industriais como os feldspatos sódicos e potássicos e quartzo. 
 
Os campos aplito-pegmatíticos de importância económica no Norte de Portugal (e.g. 
regiões do Barroso e da Serra do Alvão) encontram-se dominantemente encaixados em 
rochas metassedimentares de idade ordovícico-silúrica com metamorfismo de grau 
intermédio a baixo, pertencentes respetivamente à ZGTM e à ZCI, e espacialmente 
associados a granitos de duas micas peraluminosos (Noronha et al., 2013). A grande 
maioria dos filões que a Lusorecursos tenciona brevemente explorar (sinónimo de 
“exploitation”) na área concessionada, correspondem aos de tipo pegmatítico de maior 
possança, heterogéneos e que constituem enxames de variados tamanhos mineralizados 
com espodumena e petalite (Noronha et al., 2013). 
 
A complexidade das rochas aplito-pegmatíticas é muito variável. As mais comuns 
apresentam uma associação mineralógica muito simples, semelhante a uma rocha de 
composição granítica, composta por quartzo, feldspatos e micas, enquanto outras são 
deveras complexas, dispostas em sequências zonadas e com paragéneses muito 
heterogéneas (Moura e Velho, 2012). Como é referido em Noronha et al. (2013), estes 
filões com elementos raros (marcados a azul na FIG. III. 7 e a encarnado na FIG. III. 8), 
pertencem à família de pegmatitos LCT (Li – lítio, Cs – césio, Ta – tântalo) do tipo 
complexo e subtipo petalite de acordo com o sistema de classificação de Černý (1991) e 
Černý e Ercit (2005) dado que a espodumena se encontra em menor proporção. 
 
A investigação em curso que incide sobre a génese e classificação dos pegmatitos já 
teve o seu início no séc. XIX. Alguns dos pioneiros nestas matérias favoreceram uma 
origem inteiramente ígnea ou magmática enquanto outros realçaram exclusivamente o 
hidrotermalismo, culminando na hipótese, defendida por muitos, de uma complexa 
conjugação de ambos os processos. Nos últimos anos, é consensual a  
importância destas rochas como fontes de metais raros, mas a sua génese continua algo 
controversa.  
 
De uma forma simples, existem atualmente duas (2) perspetivas sobre o assunto relativo 
à petrogénese de pegmatitos mineralizados em lítio e outros elementos de interesse 
económico: (1) cristalização fracionada intensa e contínua de um magma granítico à 
escala de um plutão; (2) processos de anatexia com baixas taxas de fusão de rochas 
crustais na presença de fluidos (Shaw et al., 2016). Estas duas correntes representam 
ideias opostas, sendo que, na prática, é possível admitir que os pegmatitos possam ser 
originados pela combinação da fusão crustal e da subsequente cristalização fracionada, 
alicerçada pela cristalização de fluidos pós-magmáticos ou da ação metassomática de 
fluidos residuais. 
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FIG. III. 7 – Mapa Geológico Simplificado da área de concessão inicial 2012 
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FIG. III. 8 – Mapa Geológico da Concessão “Romano” 
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A distribuição do elemento lítio – Li nas rochas magmáticas é controlada parcialmente 
pela razão (MgO + FeO) / Li2O (Moura e Velho, 2012). Nos primeiros estádios de 
cristalização magmática, esta razão é muito elevada e como os elementos magnésio – 
Mg e ferro – Fe tendem a ocupar preferencialmente a estrutura dos minerais 
ferromagnesianos, o Li, mais incompatível, vai-se concentrando progressivamente no 
magma residual mais evoluído e félsico (Moura e Velho, 2012). Com efeito, a 
incorporação de Li na estrutura de vários silicatos ocorre nas fases mais tardias da 
diferenciação de líquidos magmáticos (e.g. cristalização fracionada). 
 
O trabalho pioneiro sobre os filões aplito-pegmatíticos mineralizados em lítio – Li e 
estanho – Sn da região do Barroso-Alvão deve-se a Noronha (1987). Anteriormente, já 
tinham sido reportadas ocorrências de minerais de lítio, mais concretamente 
espodumena, na região do Minho, em Gelfa, concelho de Vila Praia de Âncora no distrito 
de Viana do Castelo por Torre de Assunção (1954). Desde então, vários trabalhos de 
índole académica foram realizados com o objetivo de caracterizar os processos 
responsáveis pela sua ocorrência, génese e instalação, dos quais se destacam Charoy et 
al. (1992), Lima (2000), Charoy et al. (2001), Lima et al. (2003), Noronha e Lima (2006), 
Martins (2009), Lima et al. (2010), Martins e Lima (2011), Noronha et al. (2013), Gomes 
Dias (2016), Lopes Dias (2016) e Faria (2021). 
 
De acordo com Martins e Lima (2011), os filões aplito-pegmatíticos que instruem os 
metassedimentos do CMP foram subdivididos em 4 grupos ou tipos distintos: 
 

• Estéreis; 

• Espoduménios; 

• Petalíticos; 

• Lepidolíticos. 
 
Na área concessionada ocorrem os filões petalíticos ou os mais ricos em petalite (minério 
de lítio – Li) e em cassiterite (minério de estanho – Sn) em proporções que são, de 
grosso modo, similares às descritas por Lima et al. (2003), Noronha e Lima (2006), 
Martins (2009), Lima et al. (2010), Martins e Lima (2011), Noronha et al. (2013) e Silva et 
al. (2018). É importante salientar que as regiões modalmente mais relevantes em petalite 
são texturalmente mais grosseiras (granítico-pegmatíticas) que as restantes, ligeiramente 
mais ricas em cassiterite (aplíticas revelando texturas sacaroidais e até caulinizadas/com 
caulinite). 
 
O principal minério de lítio – Li na concessão “Romano” é efetivamente a petalite, que 
corresponde a um tectossilicato de fórmula geral LiAlSi4O10 com um conteúdo teórico de 
78,4% em SiO2, 16,7% em Al2O3 e 4,9% em Li2O (cf. Klein e Hurlbut, 1998). 
 
Estruturalmente, os micaxistos com andaluzite e quartzo-filitos, que constituem as 
litologias encaixantes no bloco A da concessão “Romano” estão quase sempre muito 
deformados e registam os fortes efeitos da última fase de deformação Varisca (D3), que 
praticamente obliterou os dois (2) anteriores episódios (D1 e D2), observáveis apenas 
petrograficamente. De acordo com Noronha e Lima (2006), os filões aplito-pegmatíticos 
LCT na região do Barroso-Alvão estão instalados em planos relacionados com a fase D3, 
com orientações de N130ºE e N-S a N10ºE, evidenciados pela FIG. III. 8. 
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Os pegmatitos LCT mineralizados em Li, no contexto da concessão “Romano” (bloco A), 
são efetivamente leucocratas (de cor clara) e encontram-se dispostos em enxames ou 
aglomerados de filões alojados em rochas encaixantes de natureza metassedimentar do 
Silúrico (micaxistos andaluzíticos) e que se distinguem claramente dos restantes litótipos 
LCT pela sua coloração bem mais escura, elevada xistosidade e deformação, como 
aferido pela Foto 4. 
 

 
Foto 4 – Contraste litológico entre as rochas LCT de cor clara e os 

micaxistos encaixantes mais escuros 

 
Macroscopicamente, nas litologias LCT, são percetíveis dois (2) grupos texturais e 
mineralógicos distintos: 
 

(1) Texturas ígneas grosseiras que se caracterizam pela ocorrência de minerais 
com dimensões consideráveis (superiores a 1cm), variando de branco-sujo a 
bege, identificados como feldspatos (plagioclases e feldspatos alcalinos) ou 
petalite, frequentemente acompanhados de finos agregados de quartzo branco, 
moscovites que se destacam pelo brilho e minerais escuros que se presumem ser 
cassiterites. Adicionalmente, ressalta-se a presença de algumas manchas de 
alteração hidrotermal constituídas por minerais de cor verde, amarela e com tons 
arroxeados e rosados. 
 
(2) Texturas aplíticas frequentemente caulinizadas dada a matriz de aspeto 
sacaroidal, muito fina e de fácil desagregação, de onde se destacam 
essencialmente os feldspatos, argilas neoformadas (e.g. caulinite) e a cassiterite. 

 
Estes dois (2) grupos texturais ocorrem, segundo as amostras colhidas ao longo do 
período de prospeção e pesquisa “SEPEDA” (2012-2017), quer intercalados em bandas, 
quer fortemente interpenetrados ou misturados. 
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Microscopicamente, as rochas LCT de interesse económico revelam texturas tipicamente 
magmáticas e são essencialmente constituídas pelas seguintes fases minerais principais: 
albite (feldspato/plagioclase sódica), petalite, quartzo, ortóclase (feldspato potássico) e 
moscovite. Como minerais acessórios mais comuns, destaca-se a presença de 
montebrasite (fosfato de lítio) e apatite (fosfato de cálcio), dos metálicos cassiterite e 
columbo-tantalite (minérios de estanho – Sn e nióbio-tântalo – Nb-Ta respetivamente) e 
ainda espodumena, eucriptite, biotite e cookeíte (silicatos de lítio).  
 
Em termos modais, a albite, a petalite e o quartzo são as fases mais relevantes nestas 
rochas embora em algumas secções a petalite efetivamente predomine sobre as 
restantes (Foto 5 a Foto 10). 
 

  

Foto 5 – Textura típica das secções 
maioritariamente ocupadas por petalite (Pet) 

Foto 6 – Mesmo aspeto da figura anterior 

  

Foto 7 – Agregado de cristais de petalite mais 
grosseiros 

Foto 8 – Mesmo aspeto da figura anterior 
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Foto 9 – Cristal de cassiterite (Cst) isolado matriz 
quartzo-feldspática (Qz-Plg-Kfs) 

Foto 10 – Grão de montebrasite igualmente 
disperso na matriz leucocrática (Qz-Plg) 

 
 
De cerca de meia centena de lâminas delgadas polidas provenientes de várias 
profundidades foram confecionadas nos Laboratórios de Petrologia da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Sala de Preparação de Lâminas Delgadas da 
Universidade de Aveiro (UA). Para efeitos de descrição petrográfica usou-se o 
microscópio petrográfico (Olympus BX50) do Laboratório de Petrologia e Mineralogia do 
Departamento de Geociências da UA que está equipado com máquina fotográfica com 
alta resolução. Selecionaram-se oito (8) lâminas para a obtenção de dados de química 
mineral recorrendo a microssonda eletrónica (CAMECA SX-100), instalada nos Serviços 
Técnicos e Científicos da Universidade de Oviedo (Astúrias, Espanha). 
 
A microssonda CAMECA SX-100 encontra-se equipada com cinco espectrómetros de 
dispersão de comprimento de onda (WDS) e um espectrómetro de dispersão de energia 
(EDS). Acoplado à microssonda, existe um Microscópio Eletrónico de Varrimento, 
equipado com detetores de BSE e ABS para aquisição de imagens de eletrões 
retrodifundidos e absorvidos, o que permite selecionar pontos, usando microscopia ótica 
de transmissão e de reflexão, num circuito fechado de televisão. As determinações foram 
realizadas sob uma corrente de emissão de 15nÅ, um potencial de aceleração de 15kV e 
um diâmetro de feixe eletrónico de 2µ. Os dados obtidos foram corrigidos 
automaticamente pelo método ZAF e calibrados em função dos padrões, após as 
contagens. 
 
Relativamente às análises de química mineral obtidas, estas incidiram principalmente nas 
principais fases minerais presentes e já petrograficamente discriminadas (plagioclase – 
Plg; feldspato potássico – Kfs; petalite – Pet) bem como em minerais considerados para 
já como acessórios (montebrasite – Mbr e eucriptite – Ecr). A média dos resultados 
analíticos adquiridos para cada umas destas fases encontram-se distribuídas no 
Quadro III. 10. 
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Quadro III. 10 – Média dos Resultados Analíticos EPMA - “Electron Probe MicroAnalysis” das 
principais fases minerais presentes no jazigo “Romano (vol. %) 

 
Plg Kfs Pet Mbr Ecr 

SiO2 68,35 64,03 78,67 0,04 47,60 

TiO2 0,01 0,00 0,01 0,24 0,02 

Al2O3 19,66 17,94 16,58 35,34 38,62 

FeO 0,02 0,00 0,01 0,02 0,49 

MnO 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 

MgO 0,01 0,00 0,01 0,01 0,13 

CaO 0,06 0,00 0,01 0,01 0,18 

Na2O 11,08 0,27 0,02 0,00 0,08 

K2O 0,09 15,90 0,01 0,00 0,07 

P2O5 0,17 0,20 0,01 53,93 0,14 

Cr2O3 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

BaO 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

NiO 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 

Rb2O 0,13 0,55 0,16 0,01 0,11 

SrO 0,05 0,02 0,04 0,02 0,06 

Nb2O3 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

SnO2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

F 0,05 0,03 0,06 1,43 0,02 

Ta2O5 0,00 0,05 0,05 0,02 0,00 

Total 99,71 99,06 95,68 91,14 87,61 

Li2O
(1) - - 4,32 9,86 12,39 

(1) Calculado a partir da seguinte fórmula: 100-total = %Li2O 

 
 
Destaca-se a fase modalmente relevante que contém lítio – Li na sua estrutura cristalina, 
ou seja, a petalite. Como já foi referido anteriormente, as observações petrográficas 
revelaram os elevados volumes de petalite (LiAlSi4O10) comparativamente aos restantes 
constituintes minerais dos aplito-pegmatitos LCT. É importante ainda mencionar a 
ocorrência muito pontual (~0,01-0,10%) de outros minerais que foram detetados na 
microssonda eletrónica (EPMA – “Electron Probe MicroAnalysis”) e que não apresentam 
qualquer relevância económica no jazigo “Romano”: (i) o sulfureto esfalerite (Zn, Fe) S; 
(ii) goyazite SrAl3(PO4)2(OH)5.H2O; fosfato de estrôncio hidratado e; (iii) o zeólito bikitaite 
(Li2(Al2Si4O12).2H2O; aluminossilicato de lítio hidratado; este último mineral nunca foi 
antes documentado na região do Barroso e Serra do Alvão por todos os autores 
anteriormente citados. 
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As microanálises EPMA confirmaram outras evidências testemunhadas através da 
petrografia, pelo que se obtiveram igualmente resultados conclusivos para a montebrasite 
(fosfato de lítio de ocorrência comum em aplito-pegmatitos LCT; LiAl(PO4)(OH,F)) e 
eucriptite (mineral secundário resultante da alteração da petalite; LiAlSiO4). 
 
Conclui-se que o principal minério de lítio no jazigo “Romano” (petalite) foi claramente 
detetado nestas análises e que os seus conteúdos em Li2O são bastante plausíveis e 
importantes tendo em consideração os parcos resultados de química mineral de alguns 
dos trabalhos académicos desenvolvidos na região do Barroso-Alvão (e.g. Lima, 2000; 
Charoy et al., 2001; Lima et al., 2010; Martins e Lima, 2011). 
 
O Quadro III. 11 mostra três (3) análises geoquímicas por ICP-AES (espetrometria de 
emissão atómica por plasma acoplado indutivamente) e ICP-MS (espetrometria de massa 
por plasma acoplado indutivamente) representativas do recurso a explorar, das quais 
uma (1) é representativa de rocha alterada ou mais oxidada que de grosso modo exibe 
texturas mais aplíticas e que normalmente ocorre nas áreas mais superficiais enquanto 
que as restantes duas (2) amostras do jazigo “Romano” são relativas às áreas mais 
frescas e menos superficiais não sendo abrangidas pelo manto de 
alteração/meteorização/oxidação. 
 

Quadro III. 11 – Análises Químicas em dois (2) Centros de Pesquisa Privados do  
Recurso a Explorar (aplito-pegmatito LCT) 

Elemento Unidade 
Lab. 1 Lab. 2 

Fresca Fresca Alterada 

SiO2 % 74,5 74,0 69,7 

Li2O % 0,99 0,95 0,06 

BeO % 0,03 - - 

B2O3 % 0,07 - - 

Na2O % 4,35 4,09 3,28 

MgO % 0,03 <0,01 0,05 

Al2O3 % 14,66 15,7 17,6 

P2O5 % 0,48 0,3 0,53 

K2O % 2,52 3,8 5,38 

CaO % 0,29 0,12 0,40 

TiO2 % 0,01 0,01 0,01 

Cr2O3 % 0,01 - - 

MnO % 0,05 0,06 0,02 

Fe2O3 % 0,63 0,17 0,60 

BaO % - <0,01 <0,01 

PbO % - <0,01 <0,01 

SO3 % - <0,01 <0,01 

Cu % - - - 

Zn % 0,01 - - 

As % - - - 
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Elemento Unidade 
Lab. 1 Lab. 2 

Fresca Fresca Alterada 

Sr % - - - 

Zr % 0,01 0,01 0,01 

Sn % 0,05 - - 

C % 0,03 - - 

LOI % 0,79 0,6 2,2 

Nb Ppm 34 - - 

Ta Ppm 12 - - 

Rb Ppm - 885 1115 

 
 
As rochas frescas amostradas e analisadas rondam os 200 kg enquanto a alterada ronda 
os 20 kg e daí se poder assumir uma considerável representatividade do depósito mineral 
“Romano”, como verificado na figura abaixo. Amostras estas que foram submetidas para 
a execução de ensaios de processamento mineral e de metalurgia em Centros de 
Pesquisa Privados, os quais estão abrangidos por acordos de confidencialidade com a 
Lusorecursos. 
 
Os dados que constam no Quadro acima revelam concentrações em óxido de lítio (Li2O) 
entre 0,95 e 0,99% em amostras frescas LCT, enquanto que na alterada ou oxidada, o 
valor é muito baixo (0,06%), sendo sugestivo que, a partir destes dados, os teores de lítio 
– Li nas regiões mais mineralizadas em petalite rondarão em média o intervalo 
compreendido entre os 0,8 e 1,2% de Li2O. 
 

 
Foto 11 – Fotografias de parte das amostras analisadas nos Centros de Pesquisa Privados: 

à esquerda a rocha fresca e à direita a rocha oxidada/alterada 
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Em relação aos resultados referentes aos óxidos de sódio – Na2O e potássio – K2O, 
estes são sustentados pela abundante presença de feldspatos sódicos e potássicos, ou 
seja, albite e ortóclase. Na rocha alterada, os valores de óxido de potássio – K2O e de 
alumínio – Al2O3 são consideravelmente superiores às amostras frescas, sendo 
admissível que o feldspato alcalino e seus produtos de meteorização sejam efetivamente 
mais abundantes nas regiões mais oxidadas ou até mais aplíticas texturalmente. 
 
Realça-se também a reduzida abundância dos teores de óxido de ferro – Fe2O3 (~0,6%) e 
óxido de fósforo – P2O5 (~0,5%), que estão documentados como possíveis elementos 
penalizadores no processamento mineral ou mineralurgia dos aplito-pegmatitos LCT que 
visam a concentração de petalite. Paralelamente, o que estes dados também nos indicam 
é que o fosfato litinífero ambligonite-montebrasite e os restantes fosfatos (a maioria sob a 
forma de apatite) não são de todo abundantes comparativamente aos aluminossilicatos 
de lítio. Desse modo, é completamente plausível supor que a maioria do elemento lítio – 
Li, que aqui se representa sob forma de óxido, se encontra na fase petalítica de acordo 
com a análise modal conhecida (cerca de 20% do total das litologias pegmatíticas 
contrariamente aos restantes aluminossilicatos identificados como espodumena, 
eucriptite, cookeíte e bikitaite, que respondem apenas por uns parcos 0,5%). 
 
As concentrações de zinco – Zn (0,01% = 100ppm) deverão com toda a certeza estar 
associadas à residual ocorrência de esfalerite/blenda. É também possível verificar no 
Quadro III. 10 que as análises não revelaram a presença ou estão abaixo do limite de 
deteção de arsénio – As, cobre – Cu e chumbo – Pb, elementos que normalmente estão 
associados ao enxofre – S, que por sua vez, sob a forma de SO3 não foi detetado ou é 
inferior a 0,01%. Relativamente ao estanho – Sn, elemento de interesse económico, os 
teores médios são de 0,05%, ou seja 500 ppm ou 50 g por tonelada.  
 
Está presente na cassiterite que foi intensamente explorada durante cerca de 20 anos no 
passado séc. XX no denominado Antigo Couto Mineiro do Bessa, que albergava o filão 
“Romano”, o mesmo que deu o nome à concessão da Lusorecursos, situado nas 
freguesias de Morgade (Montalegre) e Beça (Boticas). Neste antigo Couto Mineiro, 
também se exploraram columbo-tantalites, mas em menor escala e conforme é 
perfeitamente percetível no Quadro III. 11, os valores de nióbio – Nb e tântalo – Ta são 
de todo reduzidos, logo esta fase mineral é pouco abundante no jazigo “Romano”. 
 
Por fim, relativamente ao valor de LOI (“Loss On Ignition”), que significa “perda ao rubro”, 
existe uma discrepância clara entre as análises de rocha fresca e a rocha alterada, muito 
provavelmente devido ao facto de na rocha alterada poderem estar presentes minerais 
resultantes de alteração meteórica (e.g. caulinite após hidrólise de feldspatos). Estes 
minerais, habitualmente designados como minerais argilosos (e.g. caulinite, ilite, 
montmorilonite), integram na sua estrutura cristalina quantidades significativas de água – 
H2O e uma determinada amostra que os contém, ao ser exposta a altas temperaturas 
liberta sob forma gasosa componentes voláteis que servem para aferir o parâmetro LOI. 
Os minerais que se encontram na associação mineralógica do recurso aplito-pegmatítico 
LCT a explorar e que poderão efetivamente ser responsáveis pelos valores apresentados 
do parâmetro LOI são a moscovite, biotite, cookeíte e os minerais de argila caulinite e 
montmorilonite. Apenas a título de exemplo, a cookeíte, uma mica resultante da alteração 
de outras fases litiníferas, incorpora na sua estrutura cristalina cerca de 14% de H2O. 
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De testemunhos provenientes de sondagens mecânicas diamantadas (“Diamond Drilling”) 
e de materiais trazidos por circulação inversa (“Reverse Circulation”; maioria), foram 
amostrados os segmentos com fortes suspeitas da ocorrência de mineralizações de lítio – 
Li com o objetivo de se obterem dados geoquímicos de rocha-total significativos. As 
análises foram encomendadas e realizadas em laboratórios certificados (e.g. Laboratório 
de Geoquímica ALS – Australian Laboratory Services), usando as técnicas analíticas de 
ICP-MS e ICP-AES. 
 
Em termos geoquímicos, foram obtidas 2 614 análises químicas de rocha-total ao longo 
do tempo em que decorreu a prospeção “SEPEDA” dos elementos maiores SiO2, Al2O3, 
Fe2O3T, K2O, Na2O, Li2O e traço Cs, Ta, Sn, Be e Rb durante um período de cinco (5) 
anos compreendido entre dezembro de 2012 e 2017 sendo que a grande maioria 
corresponde a litologias aplito-pegmatíticas. Já na fase final, em acréscimo aos 
elementos mencionados, destaca-se a obtenção de concentrações de elementos terras-
raras (ETR; do lantânio – La ao lutécio – Lu) em trinta e sete (37) aplito-pegmatitos, dois 
(2) xistos hospedeiros e uma (1) amostra de mistura. 
 
Com o objetivo de se avaliarem as possíveis relações entre as numerosas amostras de 
pegmatitos, aplito-pegmatitos e aplitos e de alguns metassedimentos encaixantes, 
projetam-se as suas composições nos elementos químicos de superior interesse, ou seja, 
em Li2O (%), Cs (ppm), Ta (ppm) e Sn (ppm) em gráficos bivariados, usando o teor em 
sílica (% de SiO2) como parâmetro de discriminação química (eixo das abcissas). Com 
efeito, é possível verificar que muitas das amostras que apresentam teores consideráveis 
de óxido de lítio (% de Li2O > 1) se situam no intervalo entre os 65 e os 75% de SiO2, o 
que é perfeitamente compatível com uma petrogénese a partir de líquidos magmáticos 
félsicos de afinidade granítica. Constata-se igualmente que apenas cerca de uma dezena 
de amostras apresentaram teores iguais ou superiores a 3% de Li2O, mas, no entanto, 
são imensos os resultados superiores a 1%. 
 
Também, nos diagramas de variação química (Gráfico III. 5), é bem notório que algumas 
amostras se encontram empobrecidas em Li2O (%), sendo sugestivo que caracterizem as 
litologias mais misturadas com a rocha encaixante e as aplíticas mais superficiais 
comparativamente às pegmatíticas de ocorrência mais profunda. Portanto, é possível 
assumir que diferenças texturais, litológicas e espaciais podem ser indicativas da maior 
ou menor preponderância de petalite e das restantes fases minerais que incorporam 
algum lítio na sua estrutura (e.g. eucriptite, montebrasite e também espodumena, 
cookeíte e bikitaite). 
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Gráfico III. 5 – Diagramas bivariados Li2O, Cs, Ta e Sn vs. SiO2 para 2614 amostras de aplito-

pegmatitos LCT da concessão “Romano” 

 
É também importante assinalar que uma grande parte das amostras contém teores 
superiores a 1% de Li2O, o que é perfeitamente cabível e relevante tendo em 
consideração a diluição promovida pelas restantes fases silicatadas não litiníferas 
presentes nestes litótipos (e.g. albite, feldspato potássico e o quartzo). O comportamento 
dos restantes elementos de importância económica (estanho – Sn, tântalo – Ta e césio – 
Cs), que se encontram igualmente projetados na figura seguinte, são compatíveis com a 
mineralogia observada macroscopicamente e analisada petrograficamente, mas, 
aparentemente, com valor económico pouco expressivo de momento para tântalo e césio. 
Com efeito, realça-se a abundância de amostras com teores de Sn superiores a 1 000 
ppm (0,1% ou 1kg/ton) que estão de acordo com a presença regular de cassiterite que se 
pretende extrair, libertar e concentrar. 
 
Por fim, no Gráfico III. 6, apresentam-se os padrões de terras raras (ETR), normalizados 
para o condrito de McDonough e Sun (1995), das 40 amostras do furo LRS05 (última 
campanha de sondagens que decorreu no segundo semestre de 2017). É possível 
constatar que a maioria das amostras (37), que correspondem a aplito-pegmatitos LCT, 
apresentam teores mais baixos em ETR (ΣETR = 1,37 – 5,61ppm) que os micaxistos com 
intercalações de veios de quartzo (ΣETR = 144,47 – 518,45ppm) enquanto uma amostra 
de "mistura" de micaxisto + aplito-pegmatito apresenta teores de ETR intermédios (ΣETR 
= 36,37 ppm).  
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As rochas aplito-pegmatíticas mostram padrões de ETR heterogéneos que se 
caracterizam por um enriquecimento moderado a elevado das ETRL (terras-raras leves) 
em relação às ETRP (terras-raras pesadas) (LaN/YbN = 5,43-74,73) e anomalias ora 
negativas ora positivas de európio (Eu) de pequena a elevada amplitude (Eu/Eu*2 = 0,36 
– 2,35).  
 

 
Gráfico III. 6 – Padrões de ETR obtidos em 40 amostras da sondagem (DD) LSR05 

 
 
 
3.3 Prospeção e Pesquisa 

No âmbito do anterior Contrato de Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 denominado de 
“SEPEDA” que decorreu entre 7 dezembro de 2012 e 2017 e que precedeu o atual 
Contrato de Concessão de Exploração C-152 “Romano” assinado em 28 de março de 
2019, a Lusorecursos desenvolveu uma série de trabalhos de investigação, desde 
levantamentos de campo de carácter geológico-estrutural a sondagens mecânicas, 
passando por levantamentos geofísicos preliminares entre outros. 
 
Durante os anos de 2016 e 2017 a Lusorecursos realizou uma série de campanhas de 
sondagens direcionada essencialmente ao já reconhecido corpo principal ou filão central 
do bloco A da atual concessão, também designado como filão “Romano”, sobre o qual 
ainda persiste uma antiga corta que foi lavrada para se obterem concentrados de 
cassiterite e tântalo-columbite no passado (no antigo Couto Mineiro de Bessa, situado 
nas freguesias de Morgade em Montalegre e Beça em Boticas e pelo Império Romano). 
Durante esse mesmo ano foram realizadas várias sondagens de circulação inversa – RC 
(a grande maioria) e com recuperação de testemunho – DD que intercetaram várias 
zonas mineralizadas com teores altos em lítio e estanho. 
  

                                                
2 Eu/Eu* = Eu/((Sm + Gd)/2) 
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Os principais resultados dos trabalhos realizados pela Lusorecursos durante o período de 
Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” foram reportados e validados pela 
DGEG na forma de relatórios técnicos. A Lusorecursos, a partir dos dados obtidos 
durante a prospeção e pesquisa, reportou recursos minerais de lítio com base na 
morfologia do depósito aplito-pegmatítico litinífero, resultantes da interpretação de perfis 
transversais e plantas de nível em que blocos delimitados por perfis adjacentes, usando 
os dados analíticos das sondagens de cada perfil, proporcionaram a determinação de um 
teor de Li2O e respetiva tonelagem, assumindo-se um teor de corte económico (e não 
mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 2,4 (densidade da petalite e não da rocha 
LCT), reportado no quadro seguinte. 
 
Refere-se que foram apresentados enquanto concessão de “SEPEDA”, à luz do recurso 
total estimado nos relatórios técnicos validados de 15,6 Mton e para lá da reserva mineira 
aí contida, os indicadores de prospeção e pesquisa apontam para a concessão atual 
“Romano” uma zona-alvo, ao longo de um eixo no setor sul do bloco A da concessão com 
cerca de 3 x 1 km, em que se venha a duplicar os recursos totais estimados de 15,6 Mton 
@ 1,09% Li2O, para a hipótese de um total de 30 Mton com teores de cerca de 1,0% Li2O 
para a concessão. A geometria do jazigo só é fidedigna e exata com o progressivo 
aumento de conhecimento que vai sendo adquirido e da evolução do grau de confiança, 
que, por sua vez, está diretamente relacionado com a densidade de informação da 
cartografia geológica e estrutural, amostragem, sondagens, dados analíticos, petrografia 
e geoquímica, que vai sendo adquirida de acordo com os procedimentos estabelecidos 
no sistema JORC. 
 

Quadro III. 12 – Avaliação de recursos da concessão “SEPEDA” 

 

Quantidade 
(Mton@%Li2O) 

Recurso Total Atual 15,6 Mton@1,09%Li2O 

Recurso Indicado 7,2 Mton@1,28%Li2O 

Recurso Inferido 8,4 Mton@0,93%Li2O 

 
 
Considerando o atual estado de conhecimento geológico do jazigo “Romano”, para atingir 
esse “target” de 30 Mton de recurso pegmatítico com teor de aproximadamente 1% de 
Li2O, em que a petalite responde por mais de 90% da moda, a Lusorecursos pretende, ao 
longo da próxima década, realizar e dar continuidade aos trabalhos de prospeção e 
pesquisa já efetuados. 
 
Estes visam essencialmente densificar a informação já existente e, com isso, poder 
contribuir para melhorar o grau de conhecimento e certeza sobre o jazigo mineral, 
nomeadamente a respeito dos valores das reservas e recursos, o grau de confiabilidade 
nas estimativas sobre diversos fatores (e.g. recuperações e diluições), nas melhores 
opções sobre métodos de exploração, processamento e tratamento mineralúrgico e 
hidrometalúrgico e, consequentemente, melhor antecipar eventuais riscos e impactes dos 
mesmos, de modo a poder confirmar opções, determinar cenários/vias alternativas e/ou 
necessárias medidas de mitigação adequadas e eficazes. 
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A Lusorecursos propôs-se a realizar uma atualização dos recursos minerais e melhorar a 
informação (e.g. geoestatítica, base de dados, modelo geológico com “cut-off” mineiro 
entre os aspetos de natureza gráfica) respeitante aos recursos litiníferos e estaníferos do 
jazigo mineral concessionado durante a vigência da concessão Romano e 
independentemente dos recursos anteriormente reportados no âmbito da concessão 
“SEPEDA”. Para isso, e para o efeito, foi adjudicada uma proposta para um trabalho de 
consultoria de modelação geoestatística-geológica, à empresa Datamine International 
Ltd. (“Datamine”). Esta é uma reputada empresa internacional de prestação de serviços 
para o setor mineiro nas mais variadas valências, sendo líder mundial em software 
geológico-mineiro e tecnologias de planeamento e gestão de operações mineiras. Com 
representação em 18 países, a Datamine fornece serviços a nível global, que vão desde 
a prospeção, modelação de recursos geológicos, planeamento mineiro e de operações, 
logística, marketing bem como serviços de implementação, formação e consultoria, o que 
para a Lusorecursos constituiu uma garantia de obter apoio e suporte rigoroso, fiável e de 
qualidade, contribuindo assim para assegurar todo o valor do seu investimento. Com isto, 
a Lusorecursos estabeleceu uma relação contratual com a Datamine, para uma 
prestação de diversos serviços, mais precisamente, a validação da base de dados de 
sondagens mecânicas, a modelação geológica e a interpolação de teores para os 
recursos de lítio e estanho. 
 
Os trabalhos de avaliação de recursos foram conduzidos entre os dias 8 de novembro e 
13 de dezembro de 2019 nos escritórios da Datamine em Reading, Reino Unido, pelos 
consultores Eduardo Yamamoto (Geologia), Paulo Maurício Dias (Geoestatística). 
 
O conjunto de dados inicial é composto por 121 furos de sondagem (circulação inversa 
na sua grande maioria e outros diamantados ou carotados), compondo um total de  
19 827,20 metros perfurados. O total de amostras originais é de 2 614 unidades. Os furos 
têm profundidades entre os 36 m e os 494,9 m na área principal da mineralização. 
Quando não verticais, são geralmente inclinados entre -50 a -80 graus e as direções na 
porção central do depósito são perpendiculares à atitude ou “strike” geral do corpo 
principal, sendo na sua grande maioria para S e SSW. 
 
Portanto, com os dados fornecidos, a Datamine validou e preparou uma nova base de 
dados compilada com os arquivos originais de sondagem e as informações contidas nos 
relatórios semestrais de prospeção e pesquisa enviados pela Lusorecursos à DGEG no 
âmbito do contrato “SEPEDA”. 
 
A base de dados de sondagem final utilizada neste trabalho é composta por 117 furos, 
compondo um total de 2 614 amostras. Para a modelação geológica, 4 furos foram 
desconsiderados pela ausência de informação suficiente para os propósitos do trabalho. 
 
A base de dados original de sondagens utilizada pela Datamine neste trabalho foi 
fornecida pela Lusorecursos em formato CSV (“Comma Separated Values”) e é 
constituída pelas tabelas: 
 

• Collar (localização dos furos); 

• Survey (direção e inclinação dos furos); 

• Geology (intervalos litológicos); 

• Assay (amostras e resultados químicos analíticos). 
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Salienta-se ainda que, os dados de sondagem originais não possuíam a informação 
completa, i.e., estavam omissos os dados referentes ao desvio das sondagens 
realizados. Nesse sentido, como trata-se de um corpo geológico heterogéneo e não 
podendo aferir os desvios das sondagens, o cálculo das reservas mensurados pela 
Datamine recebem a nomenclatura de recursos prováveis ou na terminologia inglesa 
designado como “total estimated resource (non-categorised)”. Os técnicos especializados 
da Datamine referem que, devido à confiabilidade dos dados geológicos (principalmente 
dados das sondagens), não existem recursos minerais para o depósito “Romano” que 
cumpram os requisitos dos códigos internacionais de mineração. Nesse caso, os 
recursos devem ser considerados apenas como “potential resources”, para qualquer 
relatório público, o qual se atribui a designação de reserva provável. 
 
Embora a maioria dos furos de sondagem sejam furos inclinados, não há dados de 
levantamento relativos ao posicionamento do fundo da sondagem. De acordo com 
relatórios públicos da empresa Dakota Minerals, os dados foram adquiridos com recurso 
a um equipamento de giroscópio Reflex. Porém, os dados permanecem omissos perante 
a Lusorecursos, que à data de execução dos trabalhos de prospeção tinha uma parceria 
estabelecida com a entidade referida. 
 
Averiguando os trechos verticais e planos horizontais disponíveis em relatórios públicos, 
é possível reconhecer que alguns furos de sondagem inclinados apresentam um desvio 
significativo (vertical e horizontal), principalmente as sondagens mais longas. Como 
referido, os dados de desvio de sondagem são cruciais para modelação e estimativa 
geológica certificada. Como os dados originais não estariam disponíveis, para a 
realização deste estudo, para a maioria dos furos de sondagem, a Datamine usou a 
direção e inclinação fornecidas pela Lusorecursos, e usou os planos horizontais e seções 
verticais dos relatórios públicos da empresa que estabeleceu um acordo com a 
Lusorecursos, para recriar os desvios de furos de sondagens usando ferramentas 
geoestatísticas de previsão de desvio do Studio RM. Assim, apesar da possibilidade de 
recriar o desvio destes mesmos furos, estes dados contribuíram para uma interpretação 
da zona mineralizada, mas não substitui os dados adquiridos acerca do desvio das 
sondagens efetuados aquando dos trabalhos de prospeção, e por isso, não se pode 
afirmar como recursos medidos. 
 
Após a validação dos dados de sondagem, os arquivos foram importados para o software 
de modelação Datamine Studio RM e os furos criados em ambiente 3D. Com a utilização 
das ferramentas de preparação de dados para a modelação implícita do Studio RM as 
intersecções do envelope mineralizado do minério de 0,3% de Li2O foram marcadas 
manualmente como minério nos furos positivos e definidas 9 Zonas, Z1 a Z7 no corpo 
principal ou “Romano” e Z8 e Z9 a sul do mesmo, na referida área potencial para 
prospeção e pesquisa nos próximos anos. 
 
Foram utilizados diversos variogramas aplicados aos valores de Li2O, Fe2O3 e Sn, 
eliminando a influência dos altos teores. Os teores de Li2O, Sn e Fe2O3 foram estimados 
por krigagem ordinária (ordinary kriging -OK). Por outro lado, outros teores como SiO2, 
Al2O3, Ta, Be, Rb e Cs foram estimados por IPD (Inverse power of distance). 
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3.3.1 Descrição corpo geológico 

As rochas pegmatíticas que albergam o minério encontram-se hospedadas em uma 
unidade de rochas metassedimentares com orientação noroeste, geralmente de 
inclinação abrupta. Esta sequência metassedimentar é intensamente dobrada, com uma 
forte foliação axial. 
 
Os pegmatitos são dobrados em dobras abertas a apertadas, ligeiramente reclinadas a 
verticais, com pegmatito mais espesso comumente desenvolvido nas dobras dos 
anticlinais. Alguns corpos pegmatíticos maiores, como o do Romano encontra-se menos 
dobrados. O corpo principal denominado de Romano tem uma direção entre 30º a 60º 
para WNW (Oeste- Nordeste) e uma inclinação de 50º a 90º para o NNE (Norte- 
Nordeste). Outras pequenas intrusões de pegmatito apresentam direções NNW-SSE na 
área de Romano. As intrusões pegmatíticas geralmente apresentam uma ondulação 
suave que pode ser resultado de alguma força tectônica rúptil-dúctil afetando a área de 
Romano, no caso específico, um corredor milonítico afeta fortemente a área de 
concessão e por isso mesmo, as rochas pegmatíticas apresentam esses indícios. 
 
A prospeção dos corpos pegmatíticos indica interseções de aproximadamente 80 m x  
50 m orientada para 200º em pegmatitos da concessão do “Romano”, que resultam em 
espessuras significativas (até 60 m de largura real) de pegmatito com petalite como 
principal minério. O corpo mineralizado é de granularidade média a grosseira e 
estendendo-se por aproximadamente 800 m de Este a Oeste. O pegmatito mineralizado 
mais profundo intercetado por furos de sondagem está a cerca de 450 m de profundidade 
relativamente à superfície. 
 
 
 
3.3.2 Litologia e Assay (amostras e resultados geoquímicos) 

O registo litológico ou geológico original dos furos de sondagem não está disponível e a 
informação do intervalo litológico recebida pela Datamine foi determinada pela 
Lusorecursos com base nos resultados geoquímicos do ensaio através de um algoritmo 
que permite distinguir as diferentes litologias com base principalmente nos valores em 
análise de SiO2, AL2O3, Fe2O3, que dão fortes indicações para diferenciação litológica.  
 
Existem três litótipos descritos para este conjunto de dados: 
 

• APEG – aplito-pegmatitos (principalmente tipo LCT com Li - petalite e Sn – 
minerais de cassiterite); 

• MSC – micaxisto (rocha hospedeira); 

• MIX – rocha mista/contacto (assinaturas geoquímicas combinadas do micaxisto e 
aplito-pegmatito LCT). 

 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

181

 
 
A Datamine criou os códigos acima e usou a classificação litoquímica para gerar os furos 
de sondagem no Studio RM. Os intervalos litológicos, neste caso, foram usados apenas 
para orientar a modelagem geológica. O envelope de minério foi criado usando classes. 
O conjunto de dados original recebido pela Datamine contém 2 614 amostras. As 
amostras foram coletadas através dos dados das sondagens RC (reverse circulation) e 
de DD (diamond drilling) a cada metro na maioria dos casos e enviadas aos laboratórios 
para preparo e análises químicas. As amostras dos furos de diamante não estão 
continuamente com intervalo de 1,0 m e parecem ter sido quebradas nos limites 
litológicos. No entanto, não há registos litológicos originais para validar este facto. Os 
laboratórios analisaram as amostras para um espectro de 10 elementos (Cs, Be, Ta, Sn, 
Rb, Li2O, SiO2, Al2O3, Fe2O3 e K2O) pelos métodos FRX e ICP-MS. Alguns valores de 
zero, que possivelmente são relatados como abaixo do limite de deteção analítico pelo 
laboratório, foram encontrados, mas não corrigidos, pois os certificados originais do 
laboratório não estão disponíveis, não havendo acesso a nenhum certificado laboratorial 
original nem até acesso aos dados de QA/QC, portanto não foi possível validar a 
qualidade dos resultados dos ensaios. Nesse mesmo seguimento, sabe-se, no entanto, 
que foi executado um programa de QA/QC pela Dakota Minerals, mas os dados ou 
qualquer relatório não foram fornecidos à Lusorecursos. Para além da informação omissa 
relatada previamente, a Lusorecursos também não recebeu da Dakota Minerals, os 
dados de ensaio de alguns furos específicos, especialmente os das sondagens 
diamantadas (DD). Alguns deles eram sondagens replicadas "gêmeas", perfuradas perto 
de sondagens RC mineralizadas e tinham a finalidade de serem precedidas para 
executar testes metalúrgicos. Não se sabe se eles foram analisados para ensaios de 
rotina ou se todas as amostras foram coletadas apenas para testes metalúrgicos. 
 
Para alguns furos, a Lusorecursos não teve os resultados dos ensaios disponíveis, mas 
foi possível reconhecer que eles possuíam interseções mineralizadas conforme declarado 
nos relatórios públicos da Dakota Minerals. As interseções nesses casos foram 
consideradas para o banco de dados para referência apenas para a modelação do 
minério. Mesmo assim, as notas não foram usadas para a estimativa e não há registo de 
deformação, registo geotécnico ou medições de densidade disponíveis para este 
conjunto de dados. 
 
 
 
3.3.3 Conjunto de dados validados 

O conjunto de dados final validado usado para a modelação geológica 3D e estimativa de 
teores tem cerca de apenas 95 furos de sondagem, dos quais 26 furos de sondagem 
foram removidos do banco de dados de modelação devido aos motivos abaixo 
explanados: 
 

1) Furos de sondagem com confiança de dados muito baixa, como discrepâncias na 
coordenada Z; 

2) Furos de sondagem sem resultados disponíveis (possivelmente furos 
metalúrgicos) próximos aos furos mineralizados; 

3) Furos de sondagem sem resultados disponíveis, nem mesmo interseções de 
minério ou registo geológico. 
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FIG. III. 9 – Mapa da Área do Jazigo do Romano e Localização das Sondagens 

 
 

 
FIG. III. 10 – Secção Geológica da Lusorecursos de 2017, nível 900 m 
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3.3.4 Modelação geológica 

Após a validação dos dados de sondagem, os arquivos foram importados para o software 
de modelação Datamine Studio RM e os furos criados em ambiente 3D. Com a utilização 
das ferramentas de preparação de dados para a modelação implícita do Studio RM as 
intersecções mineralizadas em Li2O foram marcadas manualmente como minério nos 
furos positivos e definidas 9 Zonas, Z1 a Z7 no corpo principal ou “Romano” e Z8 e Z9 a 
sul do mesmo, na referida área potencial para prospeção e pesquisa nos próximos anos. 
 
A Zonas mineralizadas foram definidas como Z1, a principal e mais contínua lateralmente 
e as outras Zonas até a Z7, menores e paralelas à Z1. A interpretação das zonas foi 
realizada manualmente em diversas secções verticais, utilizando ferramentas do Studio 
RM e tendo em consideração os seguintes critérios gerais: 
 

• Modelo de minério apenas, definido por amostras e teores de Li2O; 

• Teor mínimo de 0,3% de Li2O para o envelope de minério ou intersecção 
mineralizada; 

• Mínimo de 2 m para definir como uma interseção e máximo de 3 m de diluição 
interna; 

• Presença de Zona mineralizada na secção vizinha para definição da continuidade 
lateral. 

 
Estes critérios foram definidos como guia para a definição do envelope de minério, de 
modo geral, porém em diversos casos, algumas tolerâncias foram utilizadas, como por 
exemplo: 
 

• Amostras com teores menores que 0,3% de Li2O, porém muito próximos deste 
valor foram incluídos no envelope de minério; 

• Amostras com valores menores que 0,3% de Li2O que compuseram uma 
intersecção média acima de 0,3% de Li2O foram incluídas na mineralização, 
sendo diluição interna ou de limite de zona; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O, porém com espessura 
aparente, ou comprimento, menor que 3 m que estivessem marcando 
continuidade de corpos podem ter sido incluídos na mineralização; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O com espessura aparente 
igual ou maior que 2 m, porém muito distantes e isoladas não foram interpretados 
como parte do envelope de minério. 

 
Após a revisão de cada Zona em cada secção vertical os envelopes de minério foram 
criados por modelagem implícita no Studio RM, mas com o auxílio de interpretação em 
secção, por poli-linhas – polylines, para definição de limites, bordas e tendência do corpo 
mineralizado, definindo a continuidade lateral e a atitude estrutural, ou seja, a sua direção 
e inclinação, conforme comprovado pela FIG. III. 11. 
 
Foram realizadas as estimativas dos teores de óxido de lítio (Li2O), estanho (Sn), óxido 
de ferro, (Fe2O3), tântalo (Ta), rubídio (Rb), óxido de potássio (K2O), berílio (Be), césio 
(Cs), alumina (Al2O3) e sílica (SiO2) em cada uma das unidades mineralizadas 
identificadas pelos campos Z1 a Z9. 
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FIG. III. 11 – Sólido 3D do Modelo Geológico (cut-off de 0,3 Li2O) 

 
 
No modelo geológico do Romano, é possível ver na parte mais profunda à esquerda 
(como demostrado na FIG. III. 12, uma extrapolação na continuidade do corpo do 
minério. Esta interpretação, deve-se à presença de um furo mineralizado com cerca de 
60 m de intercetação no qual os teores não foram analisados. Em geral, aquela porção 
esquerda do corpo de minério está a extrapolar a continuidade em relação aos furos de 
sondagem, mas está em total concordância com outras evidências de continuidade 
geológica. 
 

 
FIG. III. 12 – Distribuição das Amostras dentro do Wireframe do Jazigo Mineral 
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3.3.5 Estimativa de teores 

Os teores de Li2O, Sn e Fe2O3 foram estimados por krigagem ordinária como já referido 
anteriormente. As demais variáveis de elementos, tais como: SiO2, Al2O3, Ta, Be, Rb e Cs 
foram estimadas por IPD (potência inversa da distância). Todas as interpolações de 
teores foram realizadas com controlo nas diferentes zonas. 
 
Para cálculo geoestatístico relacionado com um corpo de minério, realiza-se um modelo 
geológico de blocos, que permite aferir várias informações em cubos infinitesimais. 
 
O dimensionamento destes blocos leva em conta as características da mineralização e a 
quantidade de informações disponíveis, quanto menor for o tamanho do bloco, maior será 
o erro na estimativa daquela área, consequentemente menor será a confiabilidade de um 
determinado modelo. A cada bloco são atribuídas informações relativas a geologia, 
mecânica de rochas, processamento mineral e custos, sendo todos os blocos de 
tamanhos iguais, num modelo geológico. 
 
O modelo geológico de blocos considerado possui “células-mãe” de 10 m x 4 m x 10 m 
sem rotação. Para efeitos geoestatísticos, foi admitida ainda uma sub-célula mínima de 
1,0 m x 0,5 m x 1,0 m. Os outros parâmetros do modelo de blocos são apresentados a 
seguir no quadro abaixo. 
 

Quadro III. 13 – Parâmetros Modelo Geológico de Blocos 

Origem Número de células Dimensão da célula  
(m) 

X 32,640 260 10 

Y 227,910 1037 4 

Z 450 56 10 

 
 
Os volumes em questão têm os intervalos baseados em 90% do total sill do variograma. 
A razão de usar 90% do total sill é evitar a influência de alguma extrapolação arbitrária na 
modelação dos variogramas.  
 
Como o algoritmo de krigagem requer um modelo positivo definido de variabilidade 
espacial, o variograma experimental não pode ser usado diretamente. Em vez disso, um 
modelo deve ser ajustado aos dados para descrever aproximadamente a continuidade 
espacial dos dados. Certos modelos (ou seja, funções matemáticas) que são conhecidos 
como positivos definidos são usados na etapa de modelação. O Quadro III. 14 apresenta 
os intervalos considerados. 
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Quadro III. 14 – Expansão de volumes consideradas ao estimar teores 

 
 
Além disso, os teores foram estimados considerando três expansões do volume, de 
acordo com as etapas mencionadas na tabela acima. O número de amostras retidas para 
estimar um único bloco é apresentado no Quadro III. 15. 
 

Quadro III. 15 – Número de amostras a considerar para estimar valores 

 
 
A terceira expansão foi usada principalmente para garantir que todos os blocos dentro da 
mineralização sejam estimados. Foi utilizada uma discretização 3x3x3, sendo esta uma 
forma de transformar uma distribuição contínua em unidades individuais. Outro aspeto 
importante considerado no processo de estimativa foi a influência dos outliers, que neste 
caso se limita a uma influência espacial definida pelo alcance e orientação do variograma 
conforme Quadro III. 16. 
 

Quadro III. 16 – Influência espacial de outliers 

 
 
 
O Quadro III. 16 demonstra que, cada amostra considerada como um outlier pode ser 
usada para estimar apenas os blocos que não estão acima da distância espacial daquela 
amostra. Caso contrário, a amostra outlier não será usada, mas sim será utilizada o teor 
de top cut. De facto, esta abordagem restringe a influência desses teores, sem 
negligenciar os valores elevados associados. 
 
Além disso, a anisotropia dinâmica para o volume foi aplicada, em que esta técnica ajusta 
à elipse de acordo com a forma do corpo mineral e permite uma melhor seleção de 
amostras melhorando a qualidade da estimativa. 
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3.3.6 Cálculo de reservas 

O recurso total estimado para o depósito do jazigo do “Romano” é de 11 Mt com @0,95% 
Li2O. O volume de minério estimado deve ser considerado como a tonelagem total 
aproximada não classificada e o teor da zona mineralizada, representado no Gráfico III. 7. 
 

 
Gráfico III. 7 – Distribuição teores-tonelagem do modelo geológico 

 
 
Os teores de lítio, estanho, ferro, alumínio, potássio e sílica foram estimados por 
krigagem ordinária. As estimativas foram validadas de acordo com a reprodutibilidade da 
distribuição dos teores e sua disposição espacial. O Quadro III. 17 apresenta os valores 
mais atualizados de recursos minerais estimados para o depósito do jazigo do “Romano” 
e as figuras seguintes revelam as secções horizontais do modelo de blocos de referência 
para as estimativas. 
 

Quadro III. 17 – Recursos minerais estimados, classificados como reservas prováveis para o depósito 
“Romano” 

Material Ton Dens. Li2O (%) Sn (ppm) Al2O3% Fe2O3 K2O SiO2 

Minério 10.803.987 2,55 0,95 460 16,67 1,99 3,14 67,69 

Oxidado 195.023 2,18 0,93 378 17,34 2,22 3,07 67,40 

Total 10.999.010 ---- 0,95 459 16,69 1,99 3,14 67,68 
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FIG. III. 13 – Modelo de Blocos De Minério Colorido por Teores de Li2O 

 
 
 

 
FIG. III. 14 – Secção Horizontal no Modelo de Blocos com Teores de Li2O, Nível 900 m 
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FIG. III. 15 – Secção Horizontal no Modelo de Blocos com Teores de Li2O, Nível 875 m 

 
 
 

 
FIG. III. 16 – Secção Horizontal no Modelo de Blocos com Teores de Li2O, Nível 850 m 
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FIG. III. 17 – Secção Horizontal no Modelo de Blocos com Teores de Li2O, Nível 825 m 

 
 
 

 
FIG. III. 18 – Secção Horizontal no Modelo de Blocos com Teores de Li2O, Nível 800 m 
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3.4 Passivo Ambiental da Concessão da Mina do Romano 

3.4.1 Histórico mineiro 

A área concessionada denominada de “Romano” à Lusorecursos, foi no passado, durante 
períodos compreendidos antes e após a segunda grande guerra mundial (1939-1945) e 
outros que se presumem bem mais antigos, possivelmente do tempo da ocupação da 
Península Ibérica pelo Império Romano, alvo de exploração. Esses trabalhos mineiros, 
decorreram no que designa por antigo Couto Mineiro do Bessa, onde ocorreram 
explorações de concentrados de óxido de estanho – SnO2 (cassiterite) e de óxido de 
tântalo – Ta2O5 (columbo-tantalite). 
 
O contexto apresentado está identificado e classificado pela DGEG (Direção Geral de 
Geologia e Energia) como minas abandonadas e com risco de segurança. No território, 
encontram-se várias cavidades/depressões topográficas que estão atualmente expostas 
e a que se associam a reconhecidas frentes de escavação, tendo em conta os diferentes 
documentos consultados. Esses documentos consultados no Arquivo Distrital da 
Delegação Norte da DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia) na cidade do Porto, 
destacam, um plano de lavra contendo a descrição do método de exploração mineira e os 
respetivos mapas de galerias de extração para o período previsto de atividade das 
concessões de exploração de cassiterite e nióbio-tantalatos no século passado. 
 
Os trabalhos extrativos que tiveram lugar no antigo Couto Mineiro de Bessa estão 
associados a um plano de lavra datado de 1947 reportando atividades desde o final da 1ª 
Guerra Mundial até ao ano de 1926 e até outros que remontam ao tempo da ocupação do 
Império Romano na Península Ibérica, como referido anteriormente. O plano de lavra 
comtempla a localização geográfica, vias de comunicação, cartografia geológica, formas 
de transporte dos minérios ao longo das galerias subterrâneas até à superfície, a 
ventilação e iluminação, etc.  
 
Outros documentos datados de 1942 a 1945 referem outros trabalhos de índole mineiro 
junto da área de concessão atual da Lusorecursos. São referidas 31 concessões mineiras 
situadas na freguesia de Morgade. 
 
Apresenta-se de seguida num quadro, o registo das referidas concessões mineiras do 
“Couto Mineiro do Bessa”, ordenadas cronologicamente das mais recentes para as mais 
antigas. 
 

Quadro III. 18 – Síntese das Concessões Existentes na Área Referida como “Couto Mineiro do Bessa” 

Código Nome Mineralização Registo Código Nome Mineralização Registo 

2231 Morgade n.º 1 W - Sn 13-03-1947 2116 
Corga da 
Lomba Sn 06-01-1945 

2232 Morgade n.º 2 W - Sn 13-03-1947 2107 Chão Novo Sn 05-01-1945 

CM45 Bessa Sn 23-07-1946 2108 
Lomba da 
Corga do 
Moinho 

Sn 05-01-1945 

2126 Veiga Sn 10-01-1945 2109 Alto da Corga 
da Mulher 

Sn 05-01-1945 

2127 Alto de São 
Domingos n.º 1 Sn 10-01-1945 2110 Estilheiros Sn 05-01-1945 
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Código Nome Mineralização Registo Código Nome Mineralização Registo 

2128 Alto do Malhão 
n.º 1 Sn 10-01-1945 2111 Pedra do 

Posadouro Sn 05-01-1945 

2121 Soutos Sn 09-01-1945 2102 Vale escuro Sn 04-01-1945 

2122 Carvalhais Sn 09-01-1945 2103 Figueira de 
Rebordelo Sn 04-01-1945 

2123 Lama da Mó Sn 09-01-1945 2104 Cruz Sn 04-01-1945 

2124 Alto de São 
Domingos n.º 2 Sn 09-01-1945 2105 Cova do Forno Sn 04-01-1945 

2125 Alto do Malhão 
n.º 2 Sn 09-01-1945 2106 

Encosta da 
Corga da 

Lenha 
Sn 04-01-1945 

2118 Rebordelo Sn 08-01-1945 1114 Lavradona Sn 05-04-1922 

2119 Fontão Sn 08-01-1945 1115 Salgueiro Sn 05-04-1922 

2120 Chão da Poça Sn 08-01-1945 1116 Seara Sn 05-04-1922 

2112 Coussas Sn 06-01-1945 952 Felgueiras Sn 28-05-1920 

2113 Carvalho Sn 06-01-1945 951 Cova da Meda Sn 27-05-1920 

2114 Pedra do 
Moinho Velho 

Sn 06-01-1945 945 Corga das 
Domingas 

Sn 17-05-1920 

 
 
Salienta-se ainda que na concessão mineira da Lusorecursos, resultante dos trabalhos 
de lavra do passado, existem algumas escombreiras presentes e de dimensão 
considerável. Encontram-se documentadas pelo trabalho de campo, no qual se executou 
a delimitação das mesmas, assim como, uma estimativa de altura das mesmas. Estas 
estimativas são apresentadas no  
 

Quadro III. 19 – Estimativa das Volumetrias das Escombreiras Passadas Resultantes dos Trabalhos de 
Exploração do Antigo Couto Mineiro do Bessa 

Estimativa 

Volume e 
Massa 

5 m 7,5 m 10 m 

Volume 
(m³) 

Massa 

(ton) 
Volume 

(m³) 
Massa 

(ton) 
Volume 

(m³) 
Massa 

(ton) 

Escombreira A 
realista 28720 76108 43080 114162 57440 152216 

Escombreira A 
otimista 44460 117819 66690 176729 88920 235638 

Escombreira B 1720 4558 2580 6837 3440 9116 

Escombreira C 2545 6744 3817 10116 5090 13489 
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Os relatórios produzidos no âmbito do Couto Mineiro de Bessa mencionam a existência 
de uma galeria à cota de 900 m e que, em trabalhos futuros, quando fosse atingida essa 
profundidade, os trabalhos subterrâneos seguiriam até 200 m abaixo, ou seja, até à cota 
de 700 m. Contudo, não existe uma confirmação efetiva da consumação dessa lavra em 
toda a documentação consultada, sendo sugestivo que, até ao momento, foi tida como 
uma mera intenção. 
 
É conhecida a existência de antigas galerias na atual área da concessão “Romano”. 
Como forma descritiva e de enquadramento, explana-se de forma síntese alguns dos 
trabalhos mineiros explícitos no plano de lavra sob consulta. As galerias, tanto 
transversais como longitudinais relativamente aos principais corpos filonianos, estão 
descritas por apresentarem um formato trapezoidal com 1,80 m de base e altura. Já as 
duas chaminés referidas exibem um formato retangular de 1,00 x 0,90 m. Uma serviria os 
propósitos de circulação de trabalhadores e a outra para circulação de material 
desagregado. 
 
O poço, com uma secção retangular de 4,00 x 2,00 m, encontrava-se dividido em três 
partes em que uma primeira parte, a jaula, ocupava a maior dimensão com 2,00 x 1,90 m, 
seguindo-se a segunda parte com 2,00 x 1,00 m onde serviria para a instalação de 
escadas de acesso e tubarias de ventilação e esgotos. A terceira e última parte servia 
única e exclusivamente para a circulação do contrapeso da jaula e tinha 
aproximadamente 2,00 x 0,40 m. Esta infraestrutura foi realizada com um simples 
cavalete de madeira e um pequeno guincho com o objetivo de operar em terreno firme 
deixando sempre maciços de proteção para segurança. 
 
Descrevem-se de seguida, também o que poderá ser discriminado como chaminés de 
ventilação presentes na concessão do Romano, que são indicativo de trabalhos em mina 
subterrânea. Essas infraestruturas, atualmente representam um perigo iminente, não 
sabendo quais as condições e dimensões das mesmas. Refere-se a existência de duas 
chaminés identificadas que distam entre si de cerca de 20 m e localizam a cerca de  
170 m da principal depressão expressa na concessão denominada de “Romano”, 
representados pelas duas figuras seguintes. Menciona-se ainda que, existem algumas 
infraestruturas localizadas na vizinhança, que aparentam ser essencialmente para 
concentração dos minerais extraídos no passado. Assim, após a extração do minério 
através destes poços ou chaminés de ventilação, não sendo possível discriminar com 
precisão, o material seria beneficiado ali próximo. 
 
Na FIG. III. 19 apresentam-se as galerias e acessos que constam na DGEG na forma de 
mapas elaborados à mão, cartografados num sistema de referência agora obsoleto 
denominado de Bessel-Bonne, Datum Lisboa. Foram então convertidos para o sistema 
atual ETRS89-PT/TM06 e redesenhadas todas as estruturas existentes nos mapas 
consultados, de modo a direcionar e tirar melhor proveito da campanha de prospeção 
geofísica prevista, que contribuirá em muito para o detalhe de conhecimento sobre a 
efetiva localização dessas mesmas cavidades e galerias. 
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FIG. III. 19 – Antigas Galerias e Acessos na Concessão “Romano” 

 
 
 
3.4.2 Passivo ambiental 

Como relatado anteriormente, como resultado das explorações do passado Couto Mineiro 
do Bessa, onde ocorreu principalmente a exploração de minerais metálicos, existem 
evidências de extração que perduram até à atualidade. Alguns desses testemunhos de 
exploração são frentes de escavação, que para além de paisagisticamente 
representarem conceitos negativos da indústria extrativa, retratam também um perigo no 
que diz respeito à segurança nas respetivas áreas. 
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Assim, e com base no referido acima, a obrigação de recuperação no século passado, 
era inexistente, o que nos dias ocorrentes não se sucede. Essas principais frentes de 
escavação são detalhadamente descritas abaixo, sendo enumeradas de 1 a 4 segundo a 
sua localização de norte para sul, conforme figura abaixo. 
 

 
FIG. III. 20 – Preenchimento Digital da Cavidade para Cálculo de 

Volumetria da Depressão Topográfica 
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A cavidade/depressão topográfica principal e numerada como 1 na FIG. III. 20, apresenta 
uma dimensão de 244,78 m de comprimento, sendo que a largura varia ao longo do eixo 
longitudinal, sendo máxima no seu centro com 55,09 metros e vai estreitando conforme o 
deslocamento para as suas extremidades, com larguras obtidas de 37,20 e 47,75 m e 
uma profundidade média de cerca de 15,68 m. As particulares dimensões expressas, dão 
origem a uma área superficial de 19 677,5 m2 e um volume de preenchimento de cerca 
de 72 564,5 m3. 
 
Relativamente às outras cavidades/depressões topográficas de menor expressão são 
sumarizadas em termos de dimensão e área superficial no quadro seguinte. 
 

Quadro III. 20 – Estimativa das Volumetrias das Cavidades de Exploração Resultantes dos Trabalhos 
de Exploração do antigo Couto Mineiro do Bessa 

Nº cavidade Largura (m) Comprimento (m) Área (m2) Volume (m3) 

1 33 - 55 245 19 668 - 72 565 

2 15 114 918 - 

3 20 156 1694 - 

4 35 240 5784 - 

 
 
De facto, as cavidades expostas são a maior expressão do histórico mineiro associado ao 
passivo ambiental que permanece por recuperar, por outro lado, outras atividades 
paralelas carecem de preocupação, como por exemplo, as atividades aí desenvolvidas 
associadas a riscos de instabilidade dos terrenos e possíveis acidentes, assim como, a 
própria gestão florestal terá sido desprezada, não havendo qualquer tipo de intervenção 
nestas áreas. 
 
 
 
3.5 Neotectónica 

As regiões de maior estabilidade tectónica na Península Ibérica traduzem-se 
morfologicamente pela presença de extensos planaltos elevados, constituindo uma 
importante unidade morfológica designada por Meseta Setentrional Ibérica. As áreas 
desta unidade correspondem a regiões de plataforma estável, em que o Maciço 
Hespérico sofreu poucas deformações tectónicas no decorrer da Orogenia Alpina. 
 
A morfologia arrasada que se observa sobre o soco hercínico resultou de retoques 
sucessivos numa aplanação antiga, com episódios de fossilização por uma cobertura 
detrítica e de exumação parcial ou total, com rejuvenescimento em algumas áreas. 
 
Com base na Carta Neotectónica de Portugal Continental (FIG. III. 21) verifica-se que a 
região do Barroso não apresenta registo de atividade neotectónica, pese embora a sua 
proximidade (limite nascente) ao grande ao grande acidente tectónico tardi-hercínico 
Penacova-Régua-Verin, orientado NNE-SSO. 
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O fosso tectónico referido conduz à existência de depressões ou vales preenchidos por 
depósitos de cobertura de natureza aluvionar ou resultantes da meteorização, sendo a 
depressão de Chaves um exemplo deste fenómeno. 
 

 
FIG. III. 21 – Neotectónica 

 
 
Localmente, assinala-se, no vale do rio Rabagão, uma provável falha com componente 
de movimento vertical de tipo inverso. 
 
Tendo por base, a carta geológica 1:50 000 (FIG. III. 5) não se verificam falhas na zona 
de projeto. 
 
 
 
3.6 Sismicidade 

A região em estudo é ainda caracterizada por uma sismicidade baixa, estando a área 
afeta ao projeto, segundo o Atlas do Ambiente, na zona de intensidade sísmica V 
(FIG. III. 22). 
 
De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados do Instituto de 
Meteorologia, a área de estudo está localizada na zona de intensidade V (escala de 
Mercalli Modificada de 1956). 
 



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

198

 
FIG. III. 22 – Intensidade Sísmica e Sismicidade Histórica 
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De acordo com o “Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e 
Pontes”, o país foi dividido em quatro zonas sísmicas que, por ordem decrescente de 
sismicidade, são designadas por A, B, C e D e cuja influência é traduzida por um 
determinado valor para o coeficiente de sismicidade. 
 
A área de implantação do projeto situa-se na zona D, α, ou seja, de risco sísmico 
reduzido, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade de 0,3 (FIG. III. 23). 
 

 
FIG. III. 23 – Zonas Sísmicas 
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3.7 Recursos Minerais 

O levantamento de situações relevantes relativas a recursos geológicos com interesse 
económico e/ou conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos ou outros, 
efetuou-se com base nas informações disponíveis nas entidades competentes neste 
domínio, nomeadamente o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
Atendendo à tipologia de projeto em análise, como é natural, toda a área de projeto e sua 
envolvente apresenta elevado interesse em termos de recursos minerais. Conforme 
referido anteriormente (ver ponto 3.4.1), a área de concessão mineira do Romano 
apresenta um histórico de exploração, tendo sido atribuídas várias concessões de 
exploração (Quadro III. 18; FIG. III. 24). 
 
A concessão insere-se numa faixa de elevado potencial de exploração de quartzo, 
feldspato e lítio. 
 
Numa envolvente mais alargada são de assinalar algumas pedreiras em exploração 
(nascente e poente). Este tipo de atividade extrativa é frequente na região do Barroso. 
 
A sudoeste do projeto é ainda de assinalar a presença de uma concessão de exploração 
de água mineral natural, as designadas águas de Carvalhelhos. O perímetro de proteção 
das águas minerais naturais desenvolve-se ao longo de uma descontinuidade com 
orientação NW-SE, no eixo Atilhó-Lavradas-Carvalhelhos. A zona de concessão e 
respetivo perímetro de proteção não interferem com a zona de projeto. 
 
Não se destacam na área de estudo património ou valores geológicos e geomorfológicos 
com interesse conservacionista (geossítios). 
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FIG. III. 24 – Recursos Naturais 
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4. SOLOS E USOS DO SOLO 

4.1 Solos 

A região do Barroso é um território serrano, de relevo acidentado, marcado pelas 
variações bruscas de altimetria entre as cumeadas das Serras do Barroso e Larouco, e 
os vales profundos dos cursos de água principais que as recortam. As altitudes culminam 
nos 1 527 m no Larouco e 1 279 m no Barroso, que contrastam com as cotas de 400 m 
dos vales dos setores intermédios de alguns cursos de água, como o são o Tâmega e 
Rabagão. 
 
É um território de certo modo inóspito, de aspeto geral agreste, e de clima severo e 
rigoroso, com amplitude térmica acentuada, e precipitação variável (alternando entre 
períodos de precipitação intensa e prolongada, e períodos prolongados sem precipitação 
no período de estio), por vezes, em forma de neve nas altitudes mais elevadas (acima 
dos 800 m). 
 
Neste contexto orográfico e climático, desenvolvem-se neste território vários tipos de 
solo, cuja distribuição é fortemente marcada pelo relevo e a sua exposição aos 
elementos. 
 
Em zonas altas, nos cumes e vertentes pedregosas expostos ao rigor do clima, ocorrem 
solos maioritariamente pobres, cobertos por matos (giesta e urze) e matas (povoamentos 
florestais de resinosas), dadas as suas limitações. Nas zonas baixas, associadas à rede 
hidrográfica, desenvolvem-se, de um modo geral, solos mais fundos e férteis, ocupados 
por pastagens naturais e melhoradas (lameiros), e ainda, alguma agricultura de 
subsistência. 
 
Esta região distingue-se, por manter algumas formas ancestrais e tradicionais de 
trabalhar a terra e tratar do gado que, muitas vezes, devido à escassez de solo arável, 
são desenvolvidas em vales e encostas declivosas, as quais foram “moldadas” e 
trabalhadas desde a antiguidade e que, hoje em dia, são ainda utilizadas para produzir 
diversas culturas importantes e com certificação de origem protegida (designadamente, a 
batata, alguns cereais e pastagens). Sendo possível encontrar áreas relativamente 
intactas do ponto de vista ambiental. 
 
De facto, este território montanhoso está historicamente relacionado com os sistemas 
agrícolas tradicionais, em grande parte baseados na criação de gado e na produção de 
cereais. Isso deu origem a um mosaico cultural em que as pastagens antigas, as áreas 
de cultivo (campos de centeio e hortas), os bosques e as florestas estão 
interdependentes, e onde os animais constituem um elemento chave no fluxo de 
materiais entre os componentes do sistema. 
 
Por esse motivo o território do Barros foi designado como o primeiro sítio Globally 
Important Agricultural Heritage Systems / Sistema Importante do Património Agrícola 
Mundial (GIAHS) em Portugal. Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para a promoção e preservação do 
património agrícola. O Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso representa um dos três 
sítios de toda a Europa com esta classificação, a qual foi atribuída a 19 de abril de 2018. 
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4.1.1 Caracterização dos Solos Ocorrentes 

A área de estudo apresenta um relevo ondulado a acidentado, onde predominam os 
solos originários de xistos e grauvaques, onde se desenvolve, atualmente, uma ocupação 
silvícola, constituída por matos rasteiros, povoamentos florestais de resinosas e 
vegetação pioneira esparsa (em espaços de solo nu, praticamente desprovido de 
vegetação). 
 
Os solos que originalmente ocorrem na área de concessão e envolvente de projeto, são 
solos bastante pobres e esqueléticos, tendo como material originário xistos e grauvaques, 
sendo maioritariamente do tipo leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins  
(FIG. III. 253). 
 
Estes são solos limitados por rocha dura contínua e coerente, cimentada a partir de 
menos de 50 cm de profundidade, ou solos de material não consolidado muito pedregoso 
tendo menos de 20% de terra fina até a profundidade de 125 cm, sem horizontes 
diagnósticos além de um horizonte A úmbrico, sem um horizonte B câmbrico e sem 
propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da superfície. São solos característicos de 
zonas mais frias e húmidas, mas podem encontrar-se em quaisquer outras zonas, em 
áreas que não tenham sido  
 
São ainda solos com horizonte Ah ou Ap com 10 a 30 cm, pardo escuro ou negro, franco-
arenoso, franco ou franco-limoso, por vezes húmico e/ou cascalhento, em geral com 
horizonte C constituído por rocha degradada com ou sem terra, e/ou rocha contínua e 
coerente (R) a partir de 10 a 50 cm. 
 
A norte da área de concessão, na cabeceira do ribeiro da Lama, os solos são mais 
profundos, igualmente com origem em material de xisto e grauvaques, do tipo 
cambissolos úmbricos órticos de xistos e rochas afins (FIG. III. 25). 
 
Estes são solos com horizonte B câmbico e, a menos que soterrados por mais de 50 cm 
de novo material, sem outro horizonte diagnóstico a não ser um A ócrico e um A úmbrico; 
sem propriedades sálicas; sem as características de diagnóstico dos vertissolos ou 
andossolos; sem propriedades hidromórficas até 50 cm da superfície; não limitados a 
menos de 50 cm da superfície por rocha dura e coerente.  
 
São ainda solos com horizonte Ap (ou Ah) franco-arenoso ou franco, por vezes húmico; 
Bw não crómico, franco, franco-limoso ou franco-arenoso, frequentemente cascalhento; 
horizonte C constituído por material grosseiro e alguma terra resultante da alteração da 
rocha subjacente, até profundidade de 50 a 120 cm; sobre rocha contínua e coerente (R) 
a profundidade superior a 50 cm. Por esse motivo, são solos que normalmente 
apresentam menos limitações para a agricultura e pastagens permanentes. Aliás, nesta 
região apresentam uma ocupação agrícola intensiva (cereais e batata). 
 
A área de projeto é assim maioritariamente ocupada por leptossolos, localizados nos 
topos das elevações e principais vertentes, verificando-se ainda a presença de 
cambissolos em zonas aplanadas de fundo de vale, a enquadrar os principais cursos de 
água. 

                                                
3 Agroconsultores & Coba (1991). Carta de solos, carta de uso actual da terra e carta da aptidão da terra do nordeste de 
Portugal. 
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FIG. III. 25 – Solos 
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4.1.2 Capacidade do Usos do Solo 

A capacidade de uso de um determinado solo está relacionada com a sua aptidão para 
as várias utilizações humanas possíveis, estando associada às suas capacidades 
produtivas e agrícolas. 
 
A avaliação da aptidão da terra seguidamente apresentada é feita em relação a tipos 
genéricos de uso, nomeadamente: 
 

A – uso em agricultura com base nas culturas mais usuais na região, incluindo 
culturas arvenses (centeio, trigo, milho, batata, forragens para corte, entre outros) 
em regime extensivo ou intensivo com ou sem regras complementares, e culturas 
perenes, arbóreas e arbustivas. 

 
P – uso em pastagem melhorada (prado permanente), através de sementeiras 
(com preparação da terra e fertilização) ou outras práticas, como seleção, 
fertilizações, mobilizações periódicas, entre outros, incluindo também os lameiros 
(regados ou naturalmente húmidos e secadais). 

 
F – exploração florestal, silvo-pastorícia ou pastorícia em pastagens naturais, nas 
seguintes situações: resinosas (sobretudo pinheiros) em áreas com influência 
atlântica; eucaliptos em regime de talhadio, em áreas de climas relativamente 
húmidos e quentes; folhosas de zonas frias ou temperadas (bidoeiro, carvalho 
negral, castanheiro, entre outros), de terras húmidas (choupo, freixo, entre outros), 
e sobro ou azinho; pastagem natural frequentemente sob coberto; pastagem 
natural de zonas de altitude. 

 
 
A Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal4, na qual a região do Barroso se 
insere, classifica cada tipo de uso de acordo com quatro classes: aptidão elevada  
(A1, P1, F1), aptidão moderada (A2, P2, F2), aptidão reduzida (A3, P3, F3) e sem aptidão 
(A0, P0, F0). 
 
Da análise da referida Carta (FIG. III. 26) verifica-se que os leptossolos úmbricos 
presentes em toda a concessão mineira, e em parte da zona designada para o Complexo 
de Anexos Mineiros, apresentam muitas limitações em termos de utilização (A0, P0, F2). 
Apresentam-se sem aptidão para uso agrícola e em pastagens, porém, com uso florestal 
moderado. Por sua vez, e conforme anteriormente referido, os cambissolos úmbricos 
órticos, que se desenvolvem na cabeceira do ribeiro da Lama (limite norte da concessão 
e parte meridional do local designado para o Complexo de Anexos Mineiros), apresenta 
aptidão agrícola e para pastagens melhoradas, para além do uso florestal (A2, P1, F2). 
Estes solos apresentam aptidão moderada para uso agrícola e florestal, e reduzido para 
uso em pastagens. 
 

                                                
4 Agroconsultores & Coba (1991). Carta de solos, carta de uso actual da terra e carta da aptidão da terra do nordeste de 
Portugal. 
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FIG. III. 26 – Aptidão dos Solos 
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Em suma, e como é padrão global neste território, os solos presentes a maior altitude, no 
topo e vertentes de elevações são mais pobres, sendo, em consequência, dominados 
pelo uso silvícola (povoamentos de resinosas) e matos. As zonas mais aplanadas, na 
base das vertentes, que acompanham os principais cursos de água, apresentam solos 
mais férteis, ocupados por sistemas agro-silvo-pastoris. 
 
A classificação da aptidão dos solos pela Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de 
Portugal é corroborada pela Carta de Capacidade de Usos do Solos do SROA5. Os 
leptossolos enquadram-se na classe F, caracterizados por serem solos com risco de 
erosão elevado e baixa fertilidade, com limitações muito severas para o uso agrícola, 
estando assim vocacionados para o desenvolvimento de vegetação natural ou para o 
desenvolvimento florestal de proteção ou recuperação (Quadro III. 21).  
 
Por outro lado, os cambissolos presentes no vale da ribeira de Lamas enquadram-se na 
classe A, caracterizados pela ausência ou poucas limitações para uso agrícola, ligeiros 
ou nenhum risco de erosão e fertilidade elevada, sendo compatíveis com uso agrícola 
intensivo. 
 

Quadro III. 21 – Classes da Capacidade de Uso dos Solos (SROA, 1980) 

Classe Características 

A 

− poucas ou nenhumas limitações 

− sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

− suscetível de utilização agrícola intensiva  

B 

− limitações moderadas 

− riscos de erosão no máximo moderados 

− suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva  

C 
− limitações acentuadas - riscos de erosão no máximo elevados 

− suscetível de utilização agrícola pouco intensiva  

D 

− limitações severas - riscos de erosão no máximo elevados a muito 
elevados 

− não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

− poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de 
matos e exploração florestal  

E e F 

− limitações muito severas - riscos de erosão muito elevados 

− não suscetível de utilização agrícola 

− severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal 

− ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de 
recuperação 

− ou não suscetível de qualquer utilização  

 
  

                                                
5 SROA (1980). Esboço Geral de Ordenamento Agrário 
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4.2 Usos do Solo 

A área de estudo desenvolve-se na vertente norte da Serra do Barroso, que confronta 
com a albufeira do Alto Rabagão, mais precisamente no extremo montante da mesma, 
junto à povoação de Morgade. A Concessão Mineira do Romano coincide com uma 
elevação, que culmina nos 1 002 m, e que se encontra enquadrado por três cursos de 
água principais, designadamente, a norte, pelo ribeiro de Lama, a poente, pelo ribeiro de 
Candedo, e a sul e nascente pelo rio Beça. A área de estudo desenvolve-se portanto num 
relevo ondulado a acidentado, que se aplana para norte (zona planáltica), na cabeceira 
da albufeira. 
 
É uma área essencialmente rural, fortemente marcada pelas atividades silvícolas. Esta 
área integra o Perímetro Florestal da Serra do Barroso, pelo que predomina o uso 
florestal. Os espaços florestais encontram-se intercalados por matos rasteiros (urzais, 
urzais-tojais e carquejais) a médios (giestais), que ocupam, temporariamente, zonas de 
corte e/ou de gestão de combustíveis, ou que resultam da ocorrência de incêndios na 
região. Na base das encostas, a acompanhar as principais linhas de água afluentes ao rio 
Beça, em terrenos mais aplanados e de solos mais profundos, predomina o uso 
agrícola, caracterizado pelo tradicional sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, 
organizado num mosaico de policulturas que inclui pastagens naturais e melhoradas 
(lameiros), culturas cerealíferas e ainda culturas de regadio (em estreita relação com os 
espaços florestais adjacentes).  
 
É ainda de salientar que toda a envolvente alargada do projeto é marcada pela rede 
viária e rede de caminhos florestais existentes, sendo de destacar a EN103, a EM525, a 
CM1007 e CM1029, como principais eixos rodoviários. Destaca-se ainda a rede de 
caminhos que se desenvolve na área da concessão mineira, que estabelece ligação entre 
a povoação de Morgade e o aglomerado habitacional de “Minas do Beça”, presente no 
limite sul. Esta rede viária estabelece conexão entre um conjunto de povoações serranas, 
que circundam a área de concessão, nomeadamente, a norte, Morgade e Barracão, a 
poente, Carvalhais, a nascente Rebordelo, e a sul, Vilarinho da Mó. Saliente-se ainda a 
presença de edificado disperso, no limite sul da concessão, algumas das quais 
correspondentes a antigas “camaratas” da antiga mina do Beça. 
 
No Desenho 05 [TOMO 2] apresenta-se a Carta de Usos do Solo para a área da 
Concessão Mineira do Romano e sua envolvente próxima, elaborada com base na 
fotografia aérea e nos levantamentos de campo realizados, na qual apenas se 
representou a ocupação do solo na área em estudo.  
 
A sua elaboração considerou ainda a COS2018 (Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018) 
na definição de manchas e designação das mesmas. A correspondência entre as classes 
de ocupação da COS2018 e as classes de uso do Desenho 05 [TOMO 2] é efetuada no 
Quadro III. 22. A carta do presente estudo foi contudo desenvolvida a uma escala muito 
maior, e portanto, com limites de manchas de ocupação mais precisa e detalhadas, e 
representando tipos de ocupação geralmente omissas da COS2018, como caminhos 
florestais, rede viária nacional e municipal, vegetação ribeirinha, entre outros. O 
levantamento de campo permitiu ainda corrigir algumas imprecisões do COS2018, 
nomeadamente na localização de alguns lameiros erradamente designadas como de 
culturas temporárias de regadio e sequeiro, e não como pastagens melhoradas, entre 
outras situações. 
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Da respetiva análise constata-se que na área de projeto e envolvente próxima existem, 
no essencial, os seguintes tipos de ocupação do solo: 
 

• Uso florestal 

− Floresta de resinosas – povoamento estreme ou misto de pinheiro-silvestre e 
pinheiro-bravo. Inclui plantações relativamente recentes e povoamentos maduros 
em altura de corte. Apresentam forte expressão no quadrante nordeste e noroeste 
da área de concessão mineira, na Fieira de Rebordelo e no cabeço de Gateira, e 
ainda no cabeço próximo da Cova do Forno. Estão ainda presentes no extremo 
sul da área de concessão, próximo de Felgueira e Alto da Queimada. Ocorre 
ainda no extremo da área de projeto designada a norte da concessão. 

− Floresta de eucalipto – povoamentos estreme de eucalipto nitens, presentes na 
vertente sul da área da concessão, na proximidade ao Alto da Queimada. 
Apresenta pouca representatividade na área de estudo, onde os espaços 
florestais são dominados por espécies resinosas, apesar desta espécie de 
eucalipto apresentar boa resistência às condições climatéricas das elevadas 
altitudes. 

− Floresta de carvalhos – pequenas bolsas florestais de carvalhos, normalmente 
associadas a cursos de água e lameiros. Apresentam-se distribuídos de forma 
particularmente fragmentada ao longo da área de estudo. As manchas mais 
importantes, frequentemente em mosaico com lameiros e matos, encontram-se 
associados à base das encostas do vale do ribeiro de Candedo, a poente da área 
de concessão mineira. 

− Floresta de castanheiro – com pouca representatividade dentro da área estudada, 
corresponde a uma plantação recente de castanheiro. Os castanheiros 
encontram-se dispostos de forma equidistante e esparsa, com subcoberto 
herbáceo esparso (e frequentemente mobilizado). Posiciona-se na vertente sul da 
Fieira de Rebordelo.  

− Vegetação ribeirinha – bidoais ripícolas que acompanham os principais cursos de 
água envolvente a área de concessão mineira. Caracterizam-se, maioritariamente, 
por uma cortina arbórea que se desenvolve na margem das linhas de água, 
enquadrada por espaços de uso agrícola. Estas galerias ripícolas estão 
particularmente bem preservadas ao longo do ribeiro de Lama, mas também nos 
ribeiros de Candedo, e no afluente do rio Beça que se desenvolve a poente de 
Rebordelo. 

− Matos – correspondem a matos rasteiros a médios com diferentes combinações 
de espécies, das quais se destacam as urzes, carquejas, sargaço e, 
pontualmente, os tojos, nas formações rasteiras, e giesta e piorno, nas formações 
de médio porte. Em zonas depressionárias e/ou associadas a cursos de água, em 
solos mais fundos, são ainda de registar, nesta classe, silvados e, principalmente, 
fetos (feto-do-monte). Estes espaços apresentam uma distribuição alargada na 
área de estudo, sendo particularmente abundante nos topos e vertentes da área 
de concessão mineira. Surge, igualmente, no extremo norte, em enquadramento 
aos espaços agrícolas. 

− Afloramentos rochosos – espaços restritos onde o maciço rochoso aflora à 
superfície. São pouco expressivos na área de estudo, concentrando-se no limite 
nascente da área de concessão mineira, junto ao marco geodésico de Gateira e, 
mais a sul, na zona de Carvalhosa. 
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• Uso agrícola 

− Culturas temporárias – pequenas parcelas agrícolas com culturas extensivas 
tradicionais, como o são o cultivo do centeio (cerealífera) ou da batata, entre 
outras culturas (milho). Estes espaços dispõem-se em mosaico com os lameiros, 
mas também em zona de vertente, em contacto com espaços florestais e matos (é 
o caso na zona sul da concessão mineira). 

− Pastagens melhoradas (lameiros) – pastagens permanentes tradicionais, 
organizados em mosaico, e que integram o sistema agropecuário do Barroso. 
Estes prados naturais melhorados, fenados e pastoreados, desenvolvem-se em 
zonas de vale, enquadrando as principais linhas de água. Com forte presença ao 
longo do vale do ribeiro de Lamas e seus afluentes, e ainda do vale do ribeiro de 
Candedo, com ligação a Carvalhais, e no vale do curso de água afluente ao Beça, 
na envolvente a Rebordelo. 

 
 

• Uso urbano 

− Área social – na área de estudo as áreas sociais limitam-se à ocorrência de 
residências unifamiliares distribuídas de forma dispersa no limite sul da concessão 
mineira, algumas delas correspondentes a antigas residências mineiras 
(“camaratas”) da mina do Beça. 

− Subestação elétrica – Subestação de Morgade, a norte da referida localidade, 
junto ao regolfo da albufeira do Alto Rabagão. 

 
 

• Espaço canal 

− Rede viária – estes espaços integram as estradas e respetivas servidões 
presentes na área de estudo, nomeadamente a EM525, CM1007. 

− Caminhos florestais e/ou agrícolas – estradões e caminhos de macadame ou terra 
batida de acesso aos espaços agrícolas e espaços de uso florestal. Esta tipologia 
de acesso serve igualmente ao acesso a algumas habitações isoladas, ou de 
distribuição dispersa, nomeadamente a sul da concessão mineira. 

 
 
No Quadro III. 23 apresentam-se as áreas de ocupação de cada uma das classes de 
ocupação do solo anteriormente citadas, bem como proporção de ocupação, em 
percentagem, de cada uma delas. 
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Quadro III. 22 – Correspondência entre Classes COS2018 e Classes da Carta de Uso do Solo 

Classes da Carta de Uso do Solo Classes COS2018 

Floresta de resinosas 
5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas 

Floresta de eucalipto 5.1.1.5 Florestas de eucalipto 

Floresta de carvalhos 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 

Floresta de castanheiro 5.1.1.4 Florestas de castanheiros 

Vegetação ribeirinha 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 

Matos 6.1.1.1 Matos 

Afloramentos rochosos 7.1.2.1 Rocha nua 

Pastagens melhoradas (lameiros) 
3.1.1.1 Pastagens melhoradas 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

Culturas temporárias 2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 

Área social 
1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente 
horizontal 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo esparso 

Subestação elétrica Sem correspondência 

Rede Viária Sem correspondência 

Caminhos florestais e/ou agrícolas Sem correspondência 

 

Quadro III. 23 – Usos do Solo – Superfície Ocupada Dentro da Área de Estudo 

Usos do Solo 
Área de ocupação 

ha % 

Uso florestal 

− Floresta de resinosas 378,27 41,06 

− Floresta de eucalipto 2,29 0,25 

− Floresta de carvalhos 51,29 5,57 

− Floresta de castanheiro 2,93 0,32 

− Vegetação ribeirinha 11,18 1,21 

− Matos 291,98 31,69 

− Afloramentos rochosos 0,86 0,09 

Uso agrícola 

− Pastagens melhoradas (lameiros) 87,67 9,52 

− Culturas temporárias 61,33 6,66 

Uso urbano 

− Área social 2,08 0,23 

− Subestação elétrica 0,54 0,06 
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(cont.) 

Usos do Solo 
Área de ocupação 

ha % 

Espaço canal 

− Rede Viária 2,40 0,26 

− Caminhos florestais e/ou agrícolas 28,42 3,08 

 
 
Conforme referido anteriormente, a floresta de resinosas, e áreas de matos associadas, 
são claramente a ocupação dominante, com um total de 670,25 ha, o que representa 
72,76% da área estudada. 378,27 ha corresponde a floresta de resinosas (41,06%) e 
291,98 ha a matos (31,69%). Os restantes usos florestais são menos expressivos com 
ocupações entre os 2 e 3 hectares (carvalhos, castanheiros e vegetação ribeirinha). Os 
afloramentos rochosos são particularmente incipientes na zona com uma ocupação 
inferior a 1 ha (0,09%). 
 
O uso agrícola é igualmente importante na área de estudo, com uma ocupação global de 
149 ha, o que constitui cerca de 16,7% da área de estudo. As pastagens melhoradas 
(lameiros) ocupam 87,67 ha (9,52%), e as culturas temporárias (centeio, batata, entre 
outros) cerca de 61,33 ha (6,66%). 
 
O uso urbano é pouco expressivo na área de estudo, representando somente uma 
ocupação de 2,62 ha (0,29%). Os aglomerados populacionais ocupam 2,08 ha (0,23%), 
sendo que a subestação elétrica ocupa uma área de cerca de 0,54 ha (0,06%). 
 
Os espaços canais totalizam uma área de ocupação de cerca de 30,82 ha, que 
representam cerca de 3,34% da área de estudo. Os caminhos florestais e/ou agrícolas 
são os predominantes, com cerca de 28,42 ha (3,08%). A rede nacional e municipal 
ocupa por sua vez 2,40 ha (0,26%). 
 

 
Foto 12 – Floresta de resinosas e caminho florestal 
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Foto 13 – Floresta de carvalhos 

 
Foto 14 – Vegetação ribeirinha 

 
Foto 15 – Matos 
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Foto 16 – Pastagens melhoradas (lameiros) 

 
Foto 17 – Culturas temporárias (sequeiro) 

 
Foto 18 – Área social 

  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

215

 

 
Foto 19 – Subestação elétrica 

 
Foto 20 – Rede viária e área social (Barracão) 
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5. RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

5.1 Identificação e Caracterização das Massas de Água 

5.1.1 Hidrografia e massas de água 

A área do Projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Beça, mais precisamente na 
bacia de drenagem da massa de água (MA) da categoria Rio PT03DOU0184, 
correspondente ao trecho superior deste rio. O Projeto posiciona-se, portanto, no limite 
ocidental da Região Hidrográfica do Douro (RH3), onde confronta com a Região 
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), mais precisamente com a bacia de drenagem 
da MA fortemente modificada Albufeira do Alto Rabagão PT02CAV0072 (FIG. III. 27). 
 
O rio Beça é afluente da margem esquerda do rio Tâmega (desaguando no mesmo em 
proximidade de Ribeira de Pena), que por sua vez é afluente da margem esquerda do rio 
Douro (FIG. III. 27). 
 
A bacia hidrográfica do rio Douro tem uma área total de 97 603 km2, dos quais 
18 643 km2 em Portugal (19,1% do total) e 78 960 km2 em Espanha (80,1%). É a maior 
em área das bacias hidrográficas dos rios da Península Ibérica e o rio Douro é o curso de 
água mais importante do norte da Península Ibérica. A bacia do Tâmega, por sua vez, 
ocupa uma área de 3 309 km2 e parte da sua cabeceira 660 km2 ocupa território 
espanhol. Por sua vez, a bacia do Beça cobre uma área de 337 km2 (cerca de 0,35% da 
área da Região Hidrográfica do Douro e 10,2% da área da Bacia Hidrográfica do 
Tâmega). 
 
O rio Tâmega nasce na província de Orense em Espanha, e faz um percurso com 
cerca de 150 km até à foz no rio Douro em Entre-os-Rios, concelho de Penafiel. O rio 
Beça, um dos afluentes principais do rio Tâmega, tem 55,2 km de extensão. 
 
A bacia do rio Beça ocupa o lado sotavento da Serra do Barroso, onde as altitudes 
variam entre 190 e 1 270 m, com declives médios das encostas entre 5 e 20º. Para 
melhor compreensão e descrição do relevo da bacia do Beça, foram elaborados 3 perfis 
transversais e com sensivelmente o mesmo comprimento que se apresentam na 
FIG. III. 28, designadamente um no setor superior, que “corta” a área do projeto, o 
segundo no setor intermédio e o terceiro no setor inferior, próximo da foz com o Tâmega. 
 
A geologia da bacia do Beça é caracterizada por xistos negros silurianos e quartzitos, que 
foram intruidos por granitos hercínicos e fraturados por réplicas em pequena escala de 
falhas frágeis regionais NNE – SSW e zonas de cisalhamento NW – SE. 
 
Nos setores mais a montante e médios da bacia do Beça, o relevo é tendencialmente 
escarpado (ver perfis 1 e 2). Nestas zonas, a ocupação do solo é caracterizada por 
arbustos e árvores de pequeno porte, áreas de sequeiro, pastagens e pastagens naturais 
nos vales que circundam as aldeias. Já no setor a jusante, o relevo é mais suave (perfil 3) 
e o rio corre num leito mais largo e com declives menos acentuados nas vertentes 
envolventes. Nesta zona ocorrem manchas de floresta de maiores dimensões de pinheiro 
bravo que é utilizado para a indústria da madeira (Caetano et al., 2009). 
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FIG. III. 27 – Enquadramento Hidrográfico 
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Na metade do curso mais a montante, acima da cota 700 metros, o rio Beça é 
relativamente linear e segue a orientação N–S. O leito do rio é rochoso e as margens 
geralmente não acumulam sedimentos porque o rio segue um perfil de vale muito 
encaixado. Na segunda metade do curso, e especialmente a jusante depois da 
confluência com dois importantes tributários da margem direita (rio Covas e ribeira de 
Gondiães), o rio tende a serpentear e a desenvolver zonas de acumulação de 
sedimentos, devido à maior sinuosidade e largura do leito, e com a diminuição da 
velocidade de escorrência da água. Nessas zonas ribeirinhas, desenvolve-se uma 
vegetação ribeirinha frondosa e densa, pese embora limitada pela expansão agrícola em 
terrenos adjacentes. 
 

 
FIG. III. 28 – Representação por Perfis da Bacia Hidrográfica do rio Beça 

 
No Quadro III. 24 mostram-se alguns parâmetros geométricos da bacia do rio Beça.  
 

Quadro III. 24 – Parâmetros Geométricos da Bacia do Rio Beça 

Parâmetro Valor 

Área da bacia do Beça 33 713 ha 

Perímetro da bacia do rio Beça 110,64 km 

Coeficiente de compacidade(1) 1,687 

Comprimento linhas de água(2) 112,79 km 

Densidade de drenagem(3) 0,334 km/km2 

Cotas de nascente e foz 900 e 200 m 

Declive médio do rio Beça 1,27% 

(1) Coeficiente de compacidade (Kc): é a relação entre o perímetro da bacia e 
o perímetro de um círculo de mesma área que a bacia, o valor é sempre 
superior a um, e no caso de ser um é um círculo perfeito. 

(2) Comprimentos calculados com base nas massas e linhas de água 
reportadas à Comissão Europeia no âmbito da Diretiva Quadro da Água 
(DQA), 2.º ciclo de planeamento 2015-2021 (PGRH Douro). 

(3) A densidade de drenagem calculou-se pelo quociente entre o somatório do 
comprimento de todas as linhas de água e a área da bacia. O valor 
calculado de 0,334 classifica a bacia do rio Beça como de drenagem pobre. 
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Pese embora a área da Concessão Mineira Romano não intercete a MA rio Beça 
PT03DOU0184, esta última integra alguns dos seus afluentes, nomeadamente: o ribeiro 
de Lamas, a norte; o ribeiro de Candedo, a poente; e ainda uma linha de água sem 
hidrónimo definido (no índice hidrográfico e carta militar), a nascente, a que se passa a 
designar de ribeiro de Rebordelo pela proximidade a essa povoação. 
 
Como acima referido, o ribeiro de Lamas desenvolve-se a norte da zona de concessão, 
com orientação oeste sudoeste – leste nordeste. Nasce numa zona planáltica, junto à 
povoação de Morgade, onde se verifica uma densa rede de tributários (a sua maioria 
torrenciais), provenientes da vertente norte da Serra do Barroso, e a norte, do Vale de 
Giestoso. 
 
Com a sua aproximação à sua foz, no rio Beça, o vale do ribeiro de Lama torna-se mais 
encaixado, e com uma rede de tributários mais pobre. Desagua no rio Beça, na zona 
imediatamente a jusante da ponte da EN 103, em frente a Vilarinho de Arcos.  
 
O ribeiro de Candedo, desenvolve-se, por sua vez, a poente da zona de concessão, com 
uma orientação norte noroeste – sul sudeste. Nasce na vertente nascente do Alto de São 
Domingos (com designação de Corgo do Couce), ligeiramente a montante da povoação 
de Carvalhais. Após atravessa as zonas de pastagens melhoradas da referida povoação 
inflete para sul, e desenvolve-se ao longo de um vale relativamente estreito e encaixado, 
até desaguar no rio Beça, em proximidade das povoações de Beça e Carvalhelhos. 
 
O ribeiro de Rebordelo é o menos expressivo dos três. Desenvolve-se no limite nascente 
da zona de concessão mineira, com orientação norte – sul. Nasce na zona de Gateira, 
em proximidade à povoação de Rebordelo, e desenvolve-se para sul, ao longo de um 
vale relativamente encaixado, até desaguar no rio Beça, próximo da zona das antigas 
minas do Beça. 
 
 
 
5.1.2 Escoamentos 

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (2016), e 
tendo por base dados dos últimos 50 anos, a precipitação anual média na Região 
Hidrográfica do Douro é de 1 030 mm, variando entre um valor máximo de cerca de 
2 500 mm e um valor mínimo de aproximadamente 400 mm. 
 
 
Bacia do Beça 
 
Para analisar a bacia do Beça e a área circundante do projeto, foram selecionados os 
dados de precipitação mensal, desde setembro de 1950 até outubro de 2020, perfazendo 
um total de 64 anos ou 768 meses da base de dados da rede de estações 
meteorológicas do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 
Foram selecionadas 9 estações. 
 
Na FIG. III. 29 mostra-se um mapa com as suas localizações e os polígonos de Thiessen, 
no Quadro III. 25 mostram-se os principais parâmetros que podem ser extraídos destas 
estações no que respeita à precipitação mensal e no Gráfico III. 8 mostram-se a 
precipitação mensal média nas estações meteorológicas selecionadas e estimativa na 
bacia hidrográfica do rio Beça pelos polígonos de Thiessen.  
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FIG. III. 29 – Representação da Bacia do Beça e das Estações Meteorológicas Selecionadas 

 

Quadro III. 25 – Parâmetros de Localização e de Precipitação Mensal das Nove Estações Selecionadas 

Nome 
Área na 

BH 
Beça 

Meses 
(768) 

Altitude 
(m) 

Distância 
à mina 

(m) 

Precipitação mensal (mm) 

Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

Coef. 
var 

Alturas do 
Barroso 
(03K/07UG) 

32,98  608  1068  9000  1108  134  82  145  0,92 

Barracão 
(03K/06UG) 32,53  657  801  3500  877  97  60  108  0,90 

Cervos 
(03K/05UG) 27,20  749  842  3850  827  93  60  105  0,88 

Couto de 
Dornelas 
(04J/03UG) 

95,78  748  679  14250  1306  119  64  149  0,80 

Firvidas 
(03K/04UG) 20,98  692  935  6000  750  84  51  99  0,85 

Gralhós 
(03K/02UG) 0,55  699  910  5400  1507  112  65  142  0,79 

Ribeira de 
Pena 
(04K/01UG) 

30,19  720  376  23250  844  101  60  116  0,87 

São Vicente de 
Chã 
(03K/03UG) 

0,00  600  901  7500  1000  120  80  127  0,95 

Vilar do Porro 
(03K/08UG) 74,81  544  822  7500  993  132  78  149  0,89 
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Gráfico III. 8 – Precipitação Mensal Média 
Bacia Hidrográfica 

 
Estes dados mostram que:
 

• Os dados de precipitação mensal não estão registados em todas as estações para 
todos os meses, mas o registo é bastante representativo e na pior das hipóteses 
cobriu 70% do tempo.

• A precipitação ao longo do ano é muito variada, nos meses mais chuvosos de 
dezembro a fevereiro os valores variam entre 150 e um pouco mais de 200 mm, já 
no mês menos chuvoso de julho a precipitação é inferior a 20 mm. A variação 
entre estações é maior nos meses de inverno do que nos meses de verão.

• Os valores de precipitação médios de todas 
grandeza, e variam entre acumulados mensais de 84
na estação de cota mais elevada. 

• Os coeficientes de variação da precipitação mensal nas várias estações são muito 
semelhantes, com valores entre 0
coeficientes de correlação calculados entre 0,8 e 0,9 confirmam uma grande 
semelhança do padrão de precipitação na bacia do 

• A soma da precipitação anual para todas as estações, ponderada pela respetiva 
área de influência, estima a 
1 385 mm, o que corresponde a um volume de 
467 117 dam3. 
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Mensal Média nas Estações Meteorológicas Selecionadas 
Bacia Hidrográfica do Beça pelos Polígonos de Thiessen 

Estes dados mostram que: 

precipitação mensal não estão registados em todas as estações para 
todos os meses, mas o registo é bastante representativo e na pior das hipóteses 
cobriu 70% do tempo. 

A precipitação ao longo do ano é muito variada, nos meses mais chuvosos de 
vereiro os valores variam entre 150 e um pouco mais de 200 mm, já 

no mês menos chuvoso de julho a precipitação é inferior a 20 mm. A variação 
entre estações é maior nos meses de inverno do que nos meses de verão.

Os valores de precipitação médios de todas as estações são da mesma ordem de 
grandeza, e variam entre acumulados mensais de 84 mm e 134
na estação de cota mais elevada.  

Os coeficientes de variação da precipitação mensal nas várias estações são muito 
semelhantes, com valores entre 0,79 e 0,95, o que conjuntamente com os 
coeficientes de correlação calculados entre 0,8 e 0,9 confirmam uma grande 
semelhança do padrão de precipitação na bacia do rio Beça.  

A soma da precipitação anual para todas as estações, ponderada pela respetiva 
de influência, estima a precipitação anual média na bacia do rio Beça em 

, o que corresponde a um volume de precipitação total anual
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Estações Meteorológicas Selecionadas e Estimativa na 

 

precipitação mensal não estão registados em todas as estações para 
todos os meses, mas o registo é bastante representativo e na pior das hipóteses 

A precipitação ao longo do ano é muito variada, nos meses mais chuvosos de 
vereiro os valores variam entre 150 e um pouco mais de 200 mm, já 

no mês menos chuvoso de julho a precipitação é inferior a 20 mm. A variação 
entre estações é maior nos meses de inverno do que nos meses de verão. 

as estações são da mesma ordem de 
mm e 134 mm, esta última 

Os coeficientes de variação da precipitação mensal nas várias estações são muito 
,79 e 0,95, o que conjuntamente com os 

coeficientes de correlação calculados entre 0,8 e 0,9 confirmam uma grande 

A soma da precipitação anual para todas as estações, ponderada pela respetiva 
na bacia do rio Beça em 

precipitação total anual de 
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Para analisar os caudais do rio Beça foram selecionados dados das estações 
hidrométricas Vale Giestoso (03K/01H), hidroelétrica do Canedo (04K/03AE) e Cunhas 
(04J/04H) no site do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) 
(FIG. III. 30). A estação Vale Giestoso é a mais próxima para jusante da área de Projeto, 
e dista cerca de 3 km da concessão mineira, já a estação Cunhas situa-se na foz do rio 
Beça, próximo do Rio Tâmega, recebe todo o caudal da bacia exceto o caudal que faz 
transvase. Foram analisados os parâmetros caudal médio diário (m3/s) e escoamento 
mensal total (dam3). 
 

 
FIG. III. 30 – Localização das Estações Hidrométricas Selecionadas 

 
 
Importa referir que os dados mais recentes são de 2012 e para a estação do Canedo 
estão bastante incompletos. Para a estação Vale Giestoso, existem dados entre outubro 
1957 e setembro 2011, para a Hidroelétrica do Canedo os dados existem entre janeiro 
2009 e março 2012 e finalmente para a estação Cunhas existem dados entre os anos 50 
e setembro 2011. No Quadro III. 26 apresentam-se os estatísticos básicos condicionais 
por mês dos caudais médios diários nas estações hidrométricas Vale Giestoso e Cunhas. 
  



 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 

 

Quadro III. 26 – Caudais Médios Diários 

Mês 
VALE GIESTOSO (R.E.) (03K/01H)

N.º dias Média

Out. 1674  0,61 

Nov. 1620  1,52 

Dez. 1674  3,14 

Jan. 1674  3,64 

Fev. 1525  3,91 

Mar. 1674  2,85 

Abr. 1620  2,01 

Mai. 1674  1,34 

Jun. 1620  0,80 

Jul. 1674  0,37 

Ago. 1674  0,20 

Set. 1620  0,21 

Total 19723  1,72 

 
 
No Gráfico III. 9 mostra-se o escoamento mensal acumulado nas estações hidrométricas 
selecionadas e no Quadro III. 
mensal. Por fim, a análise de escoamentos, no 
estimativas anuais do escoamento em dam
 

Gráfico III. 9 – Escoamento 
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Médios Diários (m3/s) nas Estações Hidrométricas Vale Giestoso e Cunhas

VALE GIESTOSO (R.E.) (03K/01H) CUNHAS (R.E.) (04J/04H)

Média Mínimo Máximo N.º dias Média 

0,61  0,00  32,00  1922  4,17  

1,52  0,01  40,20  1860  9,42  

3,14  0,03  89,80  1922  16,52  

3,64  0,14  60,90  1922  18,99  

3,91  0,21  65,20  1751  18,45  

2,85  0,23  75,20  1922  14,16  

2,01  0,31  43,30  1860  9,43  

1,34  0,24  15,10  1922  6,49  

0,80  0,07  9,58  1860  3,69  

0,37  0,01  2,11  1922  1,50  

0,20  0,00  3,23  1922  0,73  

0,21  0,00  6,23  1860  1,06  

1,72  0,00  89,80  22645  8,72  

se o escoamento mensal acumulado nas estações hidrométricas 
Quadro III. 27 os respetivos dados estatísticos básicos do escoamento 
a análise de escoamentos, no Quadro III. 28 

scoamento em dam3. 

Escoamento Mensal Acumulado nas estações hidrométricas selecionadas
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Vale Giestoso e Cunhas 

(R.E.) (04J/04H) 

Mínimo Máximo 

0,34  214,00 

0,42  165,00 

0,48  258,00 

0,46  251,00 

0,50  209,00 

0,41  311,00 

0,55  211,00 

0,47  75,40 

0,42  103,00 

0,10  18,30 

0,32  5,06 

0,23  56,30 

0,10  311,00 

se o escoamento mensal acumulado nas estações hidrométricas 
estatísticos básicos do escoamento 

 apresentam-se as 

 
nas estações hidrométricas selecionadas 



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

224

 

Quadro III. 27 – Parâmetros de Localização e de Escoamento Mensal nas Estações Hidrométricas 
Consideradas 

Nome Meses 
Altitude 

(m) 

Área 
drenada 

(km2) 

Escoamento mensal (dam3) 

Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

Coef. 
var 

Desde 
1950 

Vale 
Giestoso 648 758 77,72 54727 4490 2054 6385 0.70 

Cunhas 732 222 337.28 210526 22893 11139 30694 0.75 

Desde 
2009 

Vale 
Giestoso 33 758 77,72 25144 5439 2373 7074 0.77 

Cunhas 33 222 337.28 189334 25322 2211 45796 0.55 

 

Quadro III. 28 – Escoamento Anual Médio (dam3) nas Estações Hidrométricas Vale Giestoso e Cunhas 

Estimativa 
com Escoamento anual médio 

Vale Giestoso 
(03K/01H) 

Cunhas 
(04J/04H) 

Dados diários 
Total (dam3) 54 163 274 921 

Por área (dam3/km2) 696,9 815,1 

Dados 
mensais 

Total (dam3) 53 876 274 719 

Por área (dam3/km2) 693,2 814,5 

 
 
Pode assim afirmar-se o seguinte: 
 

• Estes dados mostram grandes variações de caudais entre os meses de inverno e 
de verão, e também grandes variações de ano para ano. Na série temporal 
disponível, o ano hidrológico 2000/01 foi o mais chuvoso e foi observado um pico 
de caudal médio diário de 90 m3/s na estação Vale Giestoso, que tem 
correspondência na estação Cunhas com mais de 300 m3/s. Nos restantes anos 
hidrológicos, os picos são mais baixos e variam entre um pouco menos de 10 m3/s 
até 60 m3/s na estação Vale Giestoso e 100 a 200 m3/s na estação Cunhas. Nos 
meses mais secos, o caudal é residual na estação Vale Giestoso (< 0,01 m3/s), e 
muito baixo na estação Cunhas (da ordem de 0,5 m3/s). 

• O rio Beça pode ser classificado de perene porque mesmo na estação seca 
mantém um caudal ainda que reduzido na sua foz. 

• A proporção de escoamento entre as estações Vale Giestoso e Cunhas, é de 3,85 
vezes para o escoamento máximo mensal, 5,1 vezes para o escoamento médio 
mensal e 5,4 vezes para a mediana do escoamento mensal. Esta proporção de 
escoamentos é muito semelhante à proporção entre as áreas drenadas, o que é 
indicador de que as características de circulação superficial da água, infiltração e 
evapotranspiração são relativamente homogéneas na bacia do Beça. 

• O escoamento anual médio na estação de Cunhas foi estimado em 274 921 dam3, 
e o volume de precipitação total anual da bacia hidrográfica do rio Beça foi 
estimado em 467 117 dam3. O quociente entre o escoamento e a precipitação 
total, ou seja, o coeficiente de deflúvio na bacia hidrográfica do rio Beça, é de 
0,589. 
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Bacia do Rabagão 
 
Para analisar a bacia da Albufeira do Alto Rabagão onde se prevê que o projeto em 
análise faça a extração de água, foram selecionados os dados de precipitação mensal, 
desde setembro de 1950 até outubro de 2020, perfazendo um total de 64 anos ou 768 
meses da base de dados da rede de estações meteorológicas do Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Foram selecionadas 6 estações. 
 
Na FIG. III. 31 mostra-se um mapa com as suas localizações e os polígonos de Thiessen, 
no Quadro III. 29 mostram-se os principais parâmetros que podem ser extraídos destas 
estações no que respeita à precipitação mensal e no Gráfico III. 10 mostra-se a 
precipitação mensal média nas estações meteorológicas selecionadas e estimativa na 
bacia hidrográfica da Albufeira do Rabagão pelos polígonos de Thiessen. 
 

 
FIG. III. 31 – Representação da Bacia do Rabagão e das Estações Meteorológicas Selecionadas 
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Quadro III. 29 – Parâmetros de localização e de precipitação mensal das seis estações selecionadas

Nome 
Área na 

BH 
Rabagão 

Meses
(768)

Alturas do 
Barroso 
(03K/07UG) 

10,82 616

Firvidas 
(03K/04UG) 5,03 680

Gralhós 
(03K/02UG) 12,51 765

São Vicente 
de Chã 
(03K/03UG) 

34,79 694

Telhado 
(03J/06UG) 18,45 732

Viade 
(03J/04UG) 21,52 761

 

Gráfico III. 10 – Precipitação mensal média nas estações meteorológicas selecionadas e estimativa na 
bacia hidrográfica do Rabagão pelos polígonos de Thiessen
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Parâmetros de localização e de precipitação mensal das seis estações selecionadas

Meses 
(768) 

Altitude 
(m) 

Distância 
à mina 

(m) 

Precipitação mensal (mm)

Máximo Média Mediana

616 1068 8500 1108 133 82

680 935 7250 750 83 50

765 910 6500 1507 107 61

694 901 8250 1000 117 75

732 1042 11000 990 137 82

761 919 12250 1347 163 97

Precipitação mensal média nas estações meteorológicas selecionadas e estimativa na 
bacia hidrográfica do Rabagão pelos polígonos de Thiessen
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Parâmetros de localização e de precipitação mensal das seis estações selecionadas 

Precipitação mensal (mm) 

Mediana Desvio 
Padrão 

Coef. 
var 

82 144 0,92 

50 99 0,83 

61 137 0,78 

75 129 0,91 

82 151 0,91 

97 185 0,88 

 
Precipitação mensal média nas estações meteorológicas selecionadas e estimativa na 

bacia hidrográfica do Rabagão pelos polígonos de Thiessen 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

227

 
Estes dados mostram que: 
 

• Os dados de precipitação mensal não estão registados em todas as estações para 
todos os meses, mas o registo é bastante representativo e na pior das hipóteses 
cobriu 80% do tempo. 

• A precipitação ao longo do ano é muito variada, nos meses mais chuvosos de 
novembro a fevereiro os valores variam entre 115 e um pouco mais de 300 mm, já 
no mês menos chuvoso de julho a precipitação é inferior a 30 mm. A variação 
entre estações é maior nos meses de inverno do que nos meses de verão. 

• Os valores de precipitação médios de todas as estações são da mesma ordem de 
grandeza, mas entre estas sobressai a estação Viade com valores mensais 
sempre mais altos e para todos os meses do ano, principalmente nos meses de 
dezembro a março. Importa ainda referir que a estação Viade é a que representa 
a maior segunda maior área de influência entre todas as estações. 

• Os coeficientes de variação da precipitação mensal nas várias estações são muito 
semelhantes, com valores entre 0,78 e 0,92, o que conjuntamente com os 
coeficientes de correlação calculados entre 0,8 e 0,9 confirmam uma grande 
semelhança do padrão de precipitação na bacia da Albufeira do Alto Rabagão. 

• A soma da precipitação anual para todas as estações, ponderada pela respetiva 
área de influência, estima a precipitação anual média na bacia da albufeira do 
Alto Rabagão em 1553 mm (1637 mm no site do SNIRH), o que corresponde a 
um volume de precipitação total anual de 160 169 dam3. 

 
O aproveitamento hidroelétrico do Alto Rabagão é constituído por uma albufeira que se 
localiza no curso superior do rio Rabagão, que é um afluente da margem esquerda do rio 
Cávado. A barragem entrou em funcionamento em 1964, é de tipo abóboda, o 
coroamento tem o comprimento de 1970 m e está à cota 880 m e a altura da barragem 
acima da fundação é de 94 m. Os dados sobre a sua capacidade podem ser consultados 
no Quadro III. 30. 
 

Quadro III. 30 – Características da Albufeira do Alto Rabagão e Respetiva Bacia 

Parâmetros Valores 

Albufeira 

Capacidade total (dam3) 568 690 

Capacidade útil (dam3) 557 920 

Volume morto (dam3) 10 770 

Cota de pleno armazenamento (m) 880 

Cota mínima de exploração (m) 829 

Superfície máxima da água (ha) 2 212 

Relação capacidade / precipitação acumulada anual na bacia 3,55 

Bacia da 
albufeira 

Altitude máxima (m) 1 271 

Altitude mínima (m) 800 

Declive médio (%) 10,90 

Superfície (km2) 103,12 

Comprimento do rio Rabagão para montante (m) 18,6 

Declive médio do rio para montante (%) 1,7% 
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A barragem ao Alto Rabagão faz parte de um conjunto de barragens na bacia 
hidrográfica do rio Cávado que se encontram interligadas conforme se mostra na  
FIG. III. 32. Para analisar os caudais do rio Rabagão junto à albufeira do Alto Rabagão 
foram selecionados dados da estação hidrométrica Albufeira do Alto Rabagão (03J/03A) 
no site do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) (FIG. III. 33). 
 

 
Fonte: Gonçalves, 2015 

FIG. III. 32 – Ilustração dos Aproveitamentos Hidroelétricos Instalados na Bacia Hidrográfica do Rio 
Cávado e respetivas interações entre sub-bacias 

 

 
FIG. III. 33 – Localização das Estações Hidrométricas Selecionadas 
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Foram analisados os parâmetros caudal afluente médio diário (m
médio diário (m3/s) e volume armazenado mensal no final do mês (dam
caudais estão disponíveis desde 1 janeiro de 1997 e 2 de fevereiro de 1998 até junho 
2021, respetivamente para os caudais afluentes e efluentes da albufeira. Já o volume 
armazenado está disponível desde 31 janeiro 1990.
estatísticos básicos condicionais por mês destes caudais médios diários.
 

Quadro III. 31 – Caudais Efluentes e Afluentes Médios Diár

Mês 
Caudal afluente (m

N.º dias Média

Out. 634 5,36

Nov. 615 9,41

Dez. 597 14,61

Jan. 676 15,09

Fev. 590 13,71

Mar. 644 13,09

Abr. 642 10,32

Mai. 636 6,63

Jun. 594 3,81

Jul. 606 3,71

Ago. 652 2,82

Set. 629 3,77

Total 7515 8,53

 
No Gráfico III. 11 mostra-se o volume afluente médio mensal à Albufeira do Alto Rabagão 
e no Quadro III. 32 mostram
com base nos dados mensais extraídos da Base de Dados do SNIRH.
 

Gráfico III. 11 – Escoamento 
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Foram analisados os parâmetros caudal afluente médio diário (m3/s), caudal efluente 
/s) e volume armazenado mensal no final do mês (dam

caudais estão disponíveis desde 1 janeiro de 1997 e 2 de fevereiro de 1998 até junho 
2021, respetivamente para os caudais afluentes e efluentes da albufeira. Já o volume 
armazenado está disponível desde 31 janeiro 1990. No Quadro III. 
estatísticos básicos condicionais por mês destes caudais médios diários.

Efluentes e Afluentes Médios Diários (m3/s) na Estação Hidrométrica 
Albufeira do Alto Rabagão 

Caudal afluente (m3/s) Caudal efluente (m

Média Mínimo Máximo N.º dias Média 

5,36 0,00 115,89 641 7,81 

9,41 0,00 81,47 621 5,39 

14,61 0,00 225,18 608 4,31 

15,09 0,00 638,95 668 8,37 

13,71 0,00 139,88 605 6,19 

13,09 0,00 359,80 654 6,75 

10,32 0,00 74,69 656 5,13 

6,63 0,00 102,77 641 5,22 

3,81 0,00 75,69 602 8,03 

3,71 0,00 181,70 619 11,19 

2,82 0,00 33,92 653 9,21 

3,77 0,00 401,75 649 10,01 

8,53 0.00 638,95 7617 7,30 

se o volume afluente médio mensal à Albufeira do Alto Rabagão 
mostram-se as estimativas anuais do afluente à Albufeira calculados 

com base nos dados mensais extraídos da Base de Dados do SNIRH. 

Escoamento Mensal Acumulado na Estação do Alto Rabagão
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/s), caudal efluente 
/s) e volume armazenado mensal no final do mês (dam3). Os dados de 

caudais estão disponíveis desde 1 janeiro de 1997 e 2 de fevereiro de 1998 até junho 
2021, respetivamente para os caudais afluentes e efluentes da albufeira. Já o volume 

Quadro III. 31 mostram-se os 
estatísticos básicos condicionais por mês destes caudais médios diários. 

Estação Hidrométrica 

Caudal efluente (m3/s) 

Mínimo Máximo 

0,00 44,46 

0,00 38,65 

0,00 33,46 

0,00 46,91 

0,00 90,52 

0,00 156,08 

0,00 47,00 

0,00 46,43 

0,00 47,00 

0,00 46,04 

0,00 43,99 

0,00 45,21 

0.00 156,08 

se o volume afluente médio mensal à Albufeira do Alto Rabagão 
timativas anuais do afluente à Albufeira calculados 

 

 
do Alto Rabagão 
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Quadro III. 32 – Parâmetros de Localização e de Afluente Mensal para a Albufeira do Alto Rabagão 

Estação 
hidrométrica Meses 

Altitude 
(m) 

Área 
drenada 

(m) 

Escoamento mensal (dam3) 

Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

Coef. 
var 

Alto Rabagão 120 797 103,19 99611 19579 12429 19077 0,65 

 

Quadro III. 33 – Volume afluente Anual Médio (dam3) na Estação Albufeira do Alto Rabagão 

Estimativa com Escoamento Anual Médio Alto Rabagão 
(03K/01H) 

Dados mensais 
Total (dam3) 221 024 

Por área (dam3/km2) 2141,9 

 
 
Estes dados permitem as seguintes interpretações: 
 

• No período em análise, o volume armazenado na Albufeira foi sempre bastante 
significativo e só raramente desceu de metade da capacidade. Na maior parte do 
tempo o volume esteve contido no intervalo 300 000 e 500 000 dam3. Desde 
1987, em 8 anos a albufeira esteve quase à cota máxima, acima de  
500 000 dam3. Pelo contrário, só houve um ano onde o volume esteve abaixo de 
200 000 dam3. 

• Relativamente aos caudais, o caudal afluente tem variações significativas ao 
longo do ano, sendo janeiro-fevereiro os meses onde é maior e em junho-
setembro os meses onde é menor. A série temporal mostra que nos meses de 
dezembro a março ocorrem com alguma frequência episódios de caudais 
anómalos e elevados (o máximo registado é de 638,95 m3/s no dia 11 janeiro de 
2019), e ainda muito pontualmente em julho e setembro. Já o caudal efluente é 
mais estável todo o ano, fruto da gestão da albufeira e das descargas. Nos meses 
de março estão registados alguns dias de caudais anómalos, tratam-se muito 
provavelmente de descargas feitas com a albufeira praticamente cheia e depois 
de episódios de chuva intensa. 

• O rio Rabagão logo a jusante da Albufeira pode ser classificado como perene 
porque mesmo na estação seca mantém um caudal ainda que reduzido. 

• O escoamento afluente anual médio para a Albufeira do Alto Rabagão foi 
estimado em 221 024 dam3, e o volume de precipitação total anual na BH do 
Rabagão foi estimado em 160 169 dam3. Estes valores não permitem o cálculo do 
coeficiente de deflúvio porque uma fração da água que chega à albufeira é 
proveniente de outras sub-bacias. 

 
 
Bacias das ribeiras que enquadram a área de projeto 
 
A área do projeto situa-se na margem direita do rio Beça, próximo da cabeceira da bacia 
do Beça. A cota máxima é de 1 002 metros (marco geodésico na colina de Gateira) e a 
mínima de cerca de 820 metros (Corgo do Couce). 
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Do ponto de vista hidrológico, a área está repartida por 5 sub-bacias que drenam para o 
rio Beça (FIG. III. 34): ribeira de Lamas a Norte, ribeira de Candelo a Oeste e a Sul, 
ribeira de Rebordelo a Este e mais duas pequenas ribeiras sem designação na carta 
militar. No Quadro III. 34 mostram-se os parâmetros destas pequenas bacias. 
 

 
FIG. III. 34 – Representação das Bacias das Ribeiras que Intersectam a Área do Projeto 

 

Quadro III. 34 – Listagem dos Parâmetros das Bacias das Ribeiras que Intersectam a Área de Projeto 

Curso de Água Perímetro 

Área 

Contida na 
concessão 

(km2) 

Total 
(km2) 

% da bacia 
contida na 

área da 
concessão 

Repartição da 
área de projeto 

(%) 

Lama 26,225 1,459 18,780 7,8 22,872 

Candedo 15,377 2,365 10,240 23,1 37,098 

Rebordelo 8,590 2,004 3,530 56,8 31,448 

Sem nome I 3,301 0,346 0,664 52,2 5,436 

Sem nome II 5,260 0,201 1,199 16,7 3,146 

Total - 6,375 - - 100,00 
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Estes dados mostram que:
 

• As bacias das ribeiras com maior área sobreposta com a área do projeto são, por 
ordem decrescente de importância, Candelo, Rebordelo e Lamas, já os potenciais 
regos (sem nome) têm pouco significado.

• A rede de drenagem destas bacia
as linhas tributárias a distribuírem
agudos. Trata-se de um 

• A bacia da ribeira de Lamas é a maior das cinco, e vai desde a área do projeto até 
à cabeceira da bacia do Beça; já a bacia da ribeira de Rebordelo é aquela com 
maior percentagem de área dentro da área do projeto, onde 56,8% do seu 
escoamento é proveniente das águas que precipitam no seu interior.

• De entre todas as linhas de água que circulam na 
que se destacam porque têm a maior acumulação (superior a 3 km
inicial da ribeira de Lamas a Norte e (b) um troço da ribeira de Candelo a 
Sudoeste. De entre estes dois, o troço de (b) é o que tem maior acumulaç
dentro da área do projeto.

 
Tendo por base os escoamentos por área de drenagem (dam
estação hidrométrica de Vale Giestoso, 
as bacias das ribeiras que 
 

Gráfico III. 12 – Escoamento 
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Estes dados mostram que: 

As bacias das ribeiras com maior área sobreposta com a área do projeto são, por 
ordem decrescente de importância, Candelo, Rebordelo e Lamas, já os potenciais 
regos (sem nome) têm pouco significado. 

A rede de drenagem destas bacias mostra um desenvolvimento em árvore, com 
as linhas tributárias a distribuírem-se em todas as direções e segundo ângulos 

se de um padrão dendrítico. 

A bacia da ribeira de Lamas é a maior das cinco, e vai desde a área do projeto até 
ra da bacia do Beça; já a bacia da ribeira de Rebordelo é aquela com 

maior percentagem de área dentro da área do projeto, onde 56,8% do seu 
escoamento é proveniente das águas que precipitam no seu interior.

De entre todas as linhas de água que circulam na área do projeto, existem duas 
que se destacam porque têm a maior acumulação (superior a 3 km
inicial da ribeira de Lamas a Norte e (b) um troço da ribeira de Candelo a 
Sudoeste. De entre estes dois, o troço de (b) é o que tem maior acumulaç
dentro da área do projeto. 

Tendo por base os escoamentos por área de drenagem (dam3/km2

drométrica de Vale Giestoso, estima-se o escoamento mensal acumulado para 
bacias das ribeiras que enquadram o projeto (Gráfico III. 12). 

Escoamento Mensal Acumulado nas Bacias que Enquadram 
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As bacias das ribeiras com maior área sobreposta com a área do projeto são, por 
ordem decrescente de importância, Candelo, Rebordelo e Lamas, já os potenciais 

s mostra um desenvolvimento em árvore, com 
se em todas as direções e segundo ângulos 

A bacia da ribeira de Lamas é a maior das cinco, e vai desde a área do projeto até 
ra da bacia do Beça; já a bacia da ribeira de Rebordelo é aquela com 

maior percentagem de área dentro da área do projeto, onde 56,8% do seu 
escoamento é proveniente das águas que precipitam no seu interior. 

área do projeto, existem duas 
que se destacam porque têm a maior acumulação (superior a 3 km2): (a) um troço 
inicial da ribeira de Lamas a Norte e (b) um troço da ribeira de Candelo a 
Sudoeste. De entre estes dois, o troço de (b) é o que tem maior acumulação 

2) determinados na 
se o escoamento mensal acumulado para 

 
Enquadram o Projeto 
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5.2 Identificação e Caracterização das Zonas Protegidas (Lei da Água) 

Identificam-se na massa de água PT02CAV0072 (albufeira do Alto Rabagão) duas zonas 
protegidas (FIG. III. 35), delimitadas ao abrigo da legislação comunitária e nacional 
relativa à proteção das águas de superfície e subterrâneas (Lei da Água), 
nomeadamente: 
 

• Zona designada para a captação de água destinada ao consumo humano, Alto 
Rabagão (PTA721447476); 

• Zona designada para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico 
(águas piscícolas) Rabagão (PTP14). 

 

 
Fonte: SNIAmb – Sistema Nacional de Informação de Ambiente 

FIG. III. 35 – Zonas Protegidas (Lei da Água) 

 
 
A massa de água PT03DOU0184 (Rio Beça) não apresenta nenhuma área protegida no 
quadro da Lei da Água. 
 
A zona designada para a captação de água destinada ao consumo humano corresponde 
à captação das Águas do Norte do Alto Rabagão, situada na margem direita da albufeira, 
no seu setor mais a jusante, junto à povoação de Perafita. As águas captadas são 
tratadas localmente na ETA do Alto Rabagão, situada na margem junto à captação. 
 
  

Área de projeto 
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A zona designada para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico (águas 
piscícolas) abrange toda a extensão do rio Rabagão, desde a sua nascente até a foz no 
rio Cávado. Esta zona apresenta uma área de concessão de pesca num curto trecho a 
jusante da barragem do Alto Rabagão (Pisões). Como é visível, a área de projeto não 
interfere com nenhuma zona protegida da Lei da Água. 
 
 
 
5.3 Usos e Pressões nas Massas de Água de Superfície 

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro (2016-2021), as 
pressões quantificadas para a bacia de massa de água PT03DOU0184 estima-se em 
10,8 t/ano de CBO5, 24,0 t/ano de CQO, 49,1 t/ano de N e 5,7 t/ano de P (Quadro III. 35). 
 

Quadro III. 35 – Cargas por Setor de Atividade em PT03DOU0184 

Setor 
Cargas (kg/ano) 

CBO5 CQO Ntotal Ptotal 

Indústria 10800 24000 720 450 

Agrícola --- --- 30095 4372 

Pecuária --- --- 18277 875 

 
 
As principais cargas presentes na bacia deste setor do rio Beça têm origem difusa, 
designadamente na agricultura e pecuária, com cargas estimadas de N de 30,1 t/ano e 
de 18,3 t/ano, e de P de 4,4 t/ano e 0,9 t/ano, respetivamente. As cargas de origem tópica 
são essencialmente industriais, estando estimadas cargas de 10,8 t/ano de CBO5, 
24,0 t/ano de CQO, 0,7 t/ano de N e 0,5 t/ano de P. Estas cargas não se apresentam 
como de significativas para a bacia de massa de água em questão. 
 
Para a massa de água PT02CAV0072 mantêm-se as principais origens de cargas 
geradas na bacia, nomeadamente difusas (agrícola e pecuária). Estimam-se cargas de 
0,1 t/ano de CBO5, 0,3 t/ano de CQO, 30,9 t/ano de N e 3,1 t/ano de P (Quadro III. 36).  
 
Saliente-se a presença de uma origem tópica, uma aquacultura em sistema de jangada 
flutuante, próximo da margem direita da albufeira, a jusante da captação das Águas de 
Portugal. As cargas associadas a esta exploração são de 140 kg/ano de CBO5, 
279 kg/ano de CQO, 74 kg/ano de N e 19 kg/ano de P. Todas estas pressões assumem 
pouco significado na bacia de massa de água em questão. 
 

Quadro III. 36 – Cargas por Setor de Atividade em PT02CAV0072 

Setor 
Cargas (kg/ano) 

CBO5 CQO Ntotal Ptotal 

Aquicultura 140 279 74 19 

Agrícola --- --- 17138 2439 

Pecuária --- --- 13652 642 
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Ainda relativamente às pressões, são ainda de assinalar duas origens tópicas na 
envolvente alargada de estudo, nomeadamente com origem em sistemas autónomos 
domésticos (FIG. III. 36). O primeiro junto à povoação de Aldeia Nova do Barroso, na 
margem direita da albufeira do Rabagão, e a segunda, em Carvalhelhos, a sul da área de 
concessão mineira. Ambos os sistemas apresentam descarga em solo.  
 
Relativamente aos usos, são de assinalar algumas captações superficiais privadas na 
envolvente alargada de projeto, nas bacias de drenagem das massas de água 
abrangidas (FIG. III. 36), nomeadamente: 
 

• Captação na albufeira do Alto Rabagão, para fins industriais, na margem 
esquerda junto à povoação de Morgade; 

• Captação com dreno em linha de água a sul de Vilarinho da Mó, em afluente da 
margem direita da ribeira de Candedo; 

• Captação com dreno em linha de água a poente de Pinhal Novo, em afluente da 
margem esquerda do rio Beça.  

 
Os dados disponibilizados pela APA / ARH-N identificam mais uma captação superficial 
na envolvente alargada de projeto, nomeadamente a nascente de Pinhal Novo. Todavia, 
essa captação com dreno em linha de água já se situa na bacia do rio Terva, afluente de 
margem direita do rio Tâmega. 
 
Importa salientar que nenhuma das referidas captações se encontra a jusante da área de 
drenagem de projeto, e portanto, sob influência direta e indireta do mesmo. 
 
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (2016-
2021) os volumes captados nestas captações são negligenciáveis, não sendo mesmo 
assinalado nenhum volume de captação superficial expressivo na massa de água 
PT03DOU0184. Apenas na massa de água PT02CAV0072 são assinalados volumes 
anuais captados de maior expressividade. Estimam-se para a referida massa de água 
uma captação anual de cerca de 270 hm3, a sua larga maioria (99%) para produção de 
energia. Cerca de 1% é utilizado para consumo humano e uma porção ainda mais 
negligenciável para agricultura. 
 
Conforme anteriormente apresentado, o volume afluente estimado à albufeira é de cerca 
de 221 hm3/ano. De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, 
Ave e Leça, são considerados retornos anuais acumulados na massa de água de 
685 hm3. As retiradas de escoamento do sistema limitam-se portanto às captações 
agrícolas e para abastecimento, que são negligenciáveis face às disponibilidades 
existentes. 
 

Quadro III. 37 – Captação de Água por Setor de Atividade (PT02CAV0072) 

Atividade Volume Captado 
(hm3/ano)a 

Retornos acumulados 
(hm3)b 

Volume afluente 
(hm3/ano) 

Agrícola 0,15 

685 221 Urbano 2,18 

Energia 267,75 
a PGRH (2016-2021); b PGRH (2009-2015)  
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No que se refere aos consumos, há ainda a referir o desenvolvimento potencial de um 
projeto de aproveitamento hidroagrícola associado ao rio Rabagão, no seu trecho a 
montante da Albufeira do Alto Rabagão, para as localidades de Gralhós e Firvidas, que 
poderão contribuir para o aumento dos consumos de água na massa de água 
PT02CAV0072 (FIG. III. 36). 
 
 
 
5.4 Estado da Massa de Água 

5.4.1 Enquadramento 

No presente ponto é efetuada a caracterização da qualidade da água superficial na rede 
hidrográfica da área de influência do projeto. 
 
Num primeiro ponto é efetuado o enquadramento geral do estado das massas de água 
consideradas no quadro dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica publicados. 
 
Num segundo ponto é efetuada a avaliação do estado ecológico das principais massas 
de água, com base nas campanhas realizadas em 2017 e 2018 (período seco e húmido), 
que contemplaram o rio Beça (PT03DOU0184), a albufeira do Alto Rabagão 
(PT02CAV0072) e ainda no ribeiro de Lama (FIG. III. 36). 
 
 
 
5.4.2 Estado das Massas de Água de Superfície 

De acordo com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica, ambas as massas de água 
cuja bacia de drenagem são abrangidas pelo projeto (PT03DOU0184 e PT02CAV0072) 
apresentaram um Bom estado de massa de água. O Bom estado foi observado nos dois 
ciclos de planeamento o que indicia uma certa estabilidade em termos qualitativos. 
 
O facto de estas massas de água se posicionarem em zona montanhosa e de cabeceira, 
em território de ocupação e densidade populacional reduzida, traduz-se na ausência de 
fontes de poluição relevantes, tal como foi observado anteriormente. 
 
Como é visível no ponto seguinte, as amostragens realizadas no âmbito do presente 
projeto corroboram as classificações determinadas para as referidas massas de água, no 
quadro dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica. 
 
 
 
5.4.3 Amostragem de Qualidade da Água de Superfície 

A caracterização da qualidade da água superficial incidiu sobre a avaliação de elementos 
biológicos (fitobentos, macrófitas aquáticas, macroinvertebrados bentónicos e fauna 
piscícola) bem como de elementos hidromorfológicos e de elementos físico-químicos (de 
suporte aos elementos biológicos), mediante a aplicação das metodologias de 
amostragem definidas no âmbito da Diretiva Quadro da Água (DQA). No que se refere 
aos parâmetros de amostragem, a monitorização dos elementos de qualidade biológica, 
hidromorfológica e físico-química para a determinação do estado ecológico foi realizada 
de acordo com o Anexo V da Diretiva Quadro da Água (DQA). 
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Os parâmetros monitorizados tiveram em consideração o descrito na DQA para a 
avaliação do estado atual do meio aquático, para as Massas de Água Interiores, e as 
alterações introduzidas na 2ª geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, bem 
como a legislação aplicável aos recursos hídricos. 
 
Foram definidos quatro locais de amostragem, que se apresentam no Quadro III. 38. 
Totalizam-se 4 pontos de amostragem. Dois no rio Beça, na sua zona de cabeceira, a 
montante do projeto, e no seu setor intermédio, a jusante do projeto. Um ponto no ribeiro 
de Lama a jusante do projeto, e ainda um ponto no regolfo da albufeira do Alto Rabagão 
(FIG. III. 36). 
 

Quadro III. 38 – Pontos de Amostragem das Águas Superficiais 

Ponto Descrição 
Coordenadas (ETRS89 TM06) 

X Y 

1 Rio Beça a montante da área de projeto 39661 235287 

2 Rio Beça a jusante da área de projeto 35350 227024 

3 Ribeiro de Lama a jusante da área de projeto 34264 232255 

4 Albufeira do Alto Rabagão 31825 232127 

 
 
 
5.4.3.1 Elementos químicos, físico-químicos, poluentes específicos e substâncias 

prioritárias perigosas 

As técnicas e métodos de análise adotados para as determinações analíticas dos 
parâmetros físico-químicos gerais, microbiológicos, substâncias prioritárias e poluentes 
específicos nas águas superficiais são compatíveis com as exigidas no Decreto-Lei  
n.º 83/2011, de 20 de junho, Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e respetiva 
Declaração de Retificação n.º 22-C/98, que estabelece normas, critérios e objetivos de 
qualidade das águas em função dos principais usos, e a legislação que estabelece as 
Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e outros poluentes, 
nomeadamente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro. 
 
As análises laboratoriais foram realizadas por laboratório acreditado pelo IPAC, que 
utiliza os procedimentos adequados por forma a assegurar a qualidade dos resultados 
analíticos dos parâmetros, mesmo os não abrangidos pela acreditação do mesmo. 
 
A campanha de monitorização foi realizada através de recolha manual em recipientes 
próprios, sendo as amostras acondicionadas e transportadas para laboratório, 
devidamente refrigeradas no próprio dia da recolha. 
 
Os Métodos/Técnicas de análise e equipamentos utilizados para determinação dos 
parâmetros “in situ”, na monitorização da qualidade das águas superficiais são os 
descritos no Quadro III. 39. Os equipamentos utilizados encontravam-se devidamente 
calibrados e em cada dia de amostragem procedeu-se a ensaios internos de verificação, 
com recurso a soluções padrão ou a equipamentos primários devidamente calibrados. 
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Quadro III. 39 – Métodos/Técnicas de análise e equipamentos utilizados 

Parâmetros in situ Método / Técnica Equipamento 

Temperatura Termometria 

Marca: HANNA HI 98194  
Resolução: 0,01⁰C  
Gama de medição: -5,00 - 55,00 ⁰C  
Precisão: ±0,15⁰C  

pH Eletrometria 

Marca: HANNA HI 98194  
Resolução: Selecionável: 0,01 pH  
Gama de medição: 0,0 - 14,00  
Precisão: ±0,02  

Condutividade Eletrometria 

Marca: HANNA HI 98194  
Resolução: 1 μS/cm  
Gama de medição: 0 μS/cm - 200 mS/cm  
Precisão: ± 1% do valor medido ou ± 1 μS/cm  

Oxigénio dissolvido Elétrodos 
específicos 

Marca: HANNA HI 98194  
Resolução: 0,01mg/L ; 0,1%  
Gama de medição: 0,0 0- 50,00 mg/L ; 0,0- 500,0%  
Precisão: ±1,5% do valor  

 
 
Os resultados obtidos, com as amostragens, para os parâmetros medidos foram 
analisados tendo em consideração o seguinte: 
 

• Os elementos físico-químicos gerais definidos na DQA considerando as 
alterações introduzidas na 2ª geração dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica que estabelece os critérios para avaliação do estado ecológico e do 
potencial ecológico do meio aquático para os Rios do agrupamento norte  
(Quadro III. 40). 

 

Quadro III. 40 – Limiares máximos para os parâmetros físico-químicos gerais para o  
estabelecimento do Bom Potencial e Estado Ecológico em Rios do agrupamento Norte 

Elemento Parâmetro L.M. 

Condições de 
oxigenação 

Oxigénio Dissolvido (1) ≥ 5 mg O2/L 

Taxa de saturação em Oxigénio (1) Entre 60% e 120% 

Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5) 

(1) ≤ 6 mg O2/L 

Estado de acidificação pH (1) Entre 6 e 9 (3) 

Condições relativas a 
nutrientes 

Azoto amoniacal (1) ≤ 1 mg NH4/L 

Nitratos (2) ≤ 25 mg NO3/L 

Fósforo Total (2) ≤ 0,10 mg P/L 

(1) – 80% das amostras deverão respeitar o limite estabelecido se a frequência for mensal ou superior, nos restantes 
casos 100% das amostras terão que respeitar o limite estabelecido;  

(2) – Média anual. Para o cálculo da média anual e quando numa amostra os valores forem inferiores ao LQ, deverá 
utilizar-se o valor correspondente a metade do limite de quantificação (de acordo com o Decreto-Lei n.º 83/2011, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015 de 7 de outubro);  

(3) – Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente. 
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• Para as substâncias prioritárias, poluentes específicos e outros poluentes os 

valores obtidos foram comparados com os seguintes valores (Quadro III. 41): 

− Normas de qualidade para os poluentes específicos, constantes na 2ª 
geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, sendo as 
substâncias químicas enquadradas nos pontos 1 a 9 do Anexo VIII da 
DQA que não estão incluídos na lista de substâncias prioritárias, para 
águas superficiais interiores;  

− Norma de Qualidade Ambiental expressa em valor médio anual (NQA-MA) 
e a Norma de Qualidade Ambiental expressa em concentração máxima 
admissível (NQA-CMA), das águas doces superficiais e outras águas 
superficiais constante no Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de 
outubro.  

 

Quadro III. 41 – Normas de qualidade ambiental das substâncias prioritárias e poluentes  
específicos e outros poluentes 

Parâmetro Unidades NQA (PGRH 2016 / 
2021)(1) 

DL n.º 103/2010 (Ax II) 

NQA-MA(1) NQA-CMA 

Cádmio dissolvido 
(consoante a classe de 

dureza da água) (2) 
μg/l Cd  --- 

≤ 0,08 (classe 1)  
0,08 (classe 2)  
0,09 (classe 3)  
0,15 (classe 4)  
0,25 (classe 5)  

≤ 0,45 (classe 1)  
0,45 (classe 2)  
0,6 (classe 3)  
0,9 (classe 4)  
1,5 (classe 5)  

Chumbo dissolvido  μg/l Pb --- --- 14  

Cobre dissolvido μg/L Cu 7,8 --- --- 

Zinco dissolvido μg/L Zn  7,8 (3) --- --- 

Arsénio dissolvido μg/L As 50 --- --- 

Crómio dissolvido μg/L Cr 4,75,6 --- --- 

Antimónio dissolvido μg/L  --- --- 

Níquel μg/L --- --- 34 

(1) O Bom Estado não é atingido se a média aritmética anual estiver acima do valor definido para a norma;  

(2) No caso do cádmio e dos compostos de cádmio os valores NQA variam em função de cinco classes de dureza da água (classe 1: 
<40 mg CaCO3/l, classe 2: de 40 a <50 mg CaCO3/l, classe 3: de 50 a <100 mg CaCO3/l, classe 4: de 100 a <200 mg CaCO3/l e classe 
5: ≥200 mg CaCO3/l);  

(3) Depende de pH, DOC e dureza da água; Norma de Qualidade de 3.1 será aplicada se a dureza da água <24 mg/l CaCO3  
 

• Serão igualmente com os valores recomendados na legislação, de acordo com o 
uso da água, nomeadamente com os valores máximos recomendáveis (VMR) e 
máximos admissíveis (VMA) estabelecidos no Anexo X e com os valores máximos 
admissíveis constantes do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 
que dizem respeito, respetivamente, à qualidade das águas doces para fins 
aquícolas – águas piscícolas e aos objetivos de qualidade mínima para as águas 
superficiais (Quadro III. 42). Nota: de acordo com o art.º 33.º do referido diploma, 
os valores do Anexo X considerados são os respeitantes a águas de salmonídeos. 
Foram considerados estes últimos valores uma vez que a comunidade piscícola é 
dominada por Salmo trutta fario. 

  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

242

 

Quadro III. 42 – VMR e VMA para as Águas Superficiais para Fins Aquícolas (águas de salmonídeos) e 
VMA para os Objetivos de Qualidade Mínima das Águas Superficiais, de acordo com o  

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto 

Parâmetro Unidades 
Anexo X(1) Anexo XXI 

VMR VMA VMA 

Temperatura ºC --- --- 30 

pH Escala Sorensen  --- 6 – 9 (3)(4) 5 – 9 

Condutividade μS/cm --- --- --- 

Oxigénio dissolvido mg/L O2 
50%≥9 

100%≥7 
50%≥9 --- 

Saturação de oxigénio % sat. --- --- 50 

CBO5 mg/L O2 3 --- 5 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 25(3) --- --- 

Azoto amoniacal mg/L NH4 0,04 1 1 

Nitritos mg/L NO2 0,01 --- --- 

Fósforo Total mg/L P --- --- mg/L P 

Cádmio total μg/L Cd --- --- 10 

Chumbo total  μg/L Pb --- --- --- (2) 

Cobre total  μg/L Cu --- --- 100 

Cobre dissolvido  μg/L Cu 400 (6) --- --- 

Zinco  μg/L Zn --- - (5) 500 

Arsénio  μg/L As --- --- 100 

Crómio  μg/L Cr --- --- 50 

Lítio  mg/L Li 2,5 5,8 --- 

Hidrocarbonetos totais  mg/L --- --- * 

(1) De acordo com o descrito no artigo 35º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, uma água piscícola considera-se em 
conformidade com a norma de qualidade fixada se os valores dos parâmetros determinados em cada ponto de colheita cumprirem o 
seguinte:  

− 95% das amostras, ou a sua totalidade, quando a frequência da amostragem seja inferior a uma amostra por mês, deverão 
apresentar resultados de acordo com a norma de qualidade para o pH, CBO5 (a 20.o C), amoníaco, azoto amoniacal, nitratos, 
cloro residual disponível total, zinco total e cobre solúvel;  

− Para valores de dureza total diferentes de 100 mg/l, expressa em carbonato de cálcio, os VMA e VMR de zinco total, são os 
indicados no anexo XII;  

− Os parâmetros temperatura e oxigénio dissolvido deverão observar estritamente, para a totalidade das amostras, as condições 
definidas no anexo X;  

− O parâmetro SST deverá respeitar (em valor médio) a concentração fixada na norma de qualidade.  

(2) Parâmetro revogado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, artigo 14º  

(3) De acordo com o descrito no artigo 37º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, As disposições constantes podem não ser 
aplicadas quando: Ocorram circunstâncias meteorológicas excecionais ou circunstâncias geográficas especiais e o não cumprimento se 
refira apenas aos parâmetros com (O) no anexo X.  

(4) As variações artificiais do pH em relação aos valores constantes não devem ultrapassar 0,5 unidades de pH nos limites 
compreendidos entre 6 e 9, desde que essas variações não aumentem a nocividade de outras substâncias presentes na água.  

(5) 30 μg/L (dureza 10mg/L); 200 μg/L (dureza 50mg/L); 300 μg/L (dureza 100mg/L); 500 μg/L (dureza 500mg/L))  

(6) 5 μg/L (dureza 10mg/L); 22 μg/L (dureza 50mg/L); 40 μg/L (dureza 100mg/L); 112 μg/L (dureza 500mg/L))  

*Exame visual  

 
 
Na análise dos resultados obtidos, os pontos de amostragem foram classificados na 
classe em que se insere o parâmetro com pior classificação, seguindo o princípio one out 
– all out. 
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Na campanha do período húmido foram monitorizados dois locais no Rio Beça (um ponto 
a montante da área de projeto e um ponto a 1 km a jusante da área de projeto) e um 
ponto localizado num afluente do Rio Beça localizado na proximidade da área de projeto. 
Na campanha do período seco, para além dos locais referidos, foi monitorizado um ponto 
na Albufeira do Alto do Rabagão. 
 
Os parâmetros (físico-químicos gerais, parâmetros microbiológicos, poluentes específicos 
e outros poluentes) determinados foram os que se preveem ser potencialmente afetados 
nas fases de obra e exploração (Quadro III. 43), por forma a ser possível avaliar o 
potencial estado ecológico e químico da água e comparar com os valores recomendados 
na legislação, de acordo com o uso da água, nomeadamente com os valores 
estabelecidos no Anexo X, com os valores constantes do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto e da Norma de Qualidade (NQA), das águas doces superficiais 
constante no Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro. 
 
Os resultados obtidos na monitorização da qualidade das águas superficiais nas 
campanhas do período húmido e seco encontram-se, nos pontos analisados, de acordo 
com os valores legalmente definidos e com os valores definidos para classificação das 
massas de água. No Quadro III. 43 são apresentados os valores obtidos para os 
parâmetros monitorizados nos diferentes pontos de amostragem nas campanhas 
realizadas no período húmido e no período seco. 
 

Quadro III. 43 – Resultados Obtidos nas Campanhas de Outono/Inverno (período húmido) e Verão 
(período seco) 

Descrição DQA 
Valências 

Parâmetros Unid. 
Período Húmido Período Seco 

1 2 3 1 2 3 4 

Físico-
químicos 

gerais 

Condições 
Térmicas Temperatura  ºC 4,5 3,8 4,3 14,4 13,8 13,3 21,6 

Condições de 
Oxigenação 

Oxigénio 
Dissolvido mg/L O2 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 

Saturação de 
Oxigénio  % sat. 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 114,9 

CBO5 mg/L O2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Salinidade Condutividade μS/cm 31,1 44,1 73,4 23,0 27,0 26,0 22,0 

Transparência 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
mg/L <3,0 <3,0 <3,0 7,5 3,3 <3,0 <3,0 

Turbidez NTU 0,71 0,95 0,60 1,21 0,94 2,60 4,16 

Estado de 
Acidificação 

pH Escala 
Sorensen 5,8 6,1 6,5 6,6 6,7 6,3 6,8 

Dureza mg/L 4,5 6 5 4,5 4,5 7 3,4 

Condições 
relativas aos 

nutrientes 

Azoto 
amoniacal mg/L NH4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Nitritos mg/L NO2 <0,0039 0,0063 0,0044 <0,0039 0,013 <0,0039 <0,0039 

Nitratos mg/L 0,33 3,77 2,23 <0,27 0,90 0,91 <0,27 

Azoto total mg/L N <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0,5 

Fósforo Total mg/L P <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Sílica Mg/L SiSO2 7,37 4,64 4,89 5,79 5,10 3,83 1,11 
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Descrição DQA 
Valências 

Parâmetros Unid. 
Período Húmido Período Seco 

1 2 3 1 2 3 4 

Micro-
biológicos --- 

Coliformes 
totais 

ufc/100mL 

210 168 120 14 280 14 14 

Coliformes 
fecais 1 1 5 11 210 8 3 

E. coli 3 4 11 17 22 11 3 

Substâncias 
Prioritárias e 

Outros 
Poluentes 

--- 

Cádmio total μg/L Cd <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Cádmio 
dissolvido μg/L Cd <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Chumbo total μg/L Pb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Chumbo 
dissolvido μg/L Pb <0,05 <0,05 <0,05 0,057 <0,05 0,08 <0,05 

Cobre total μg/L Cu <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Cobre 
dissolvido μg/L Cu <1 <1 <1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ferro total μg/L Fe 90 50 80 44 150 60 160 

Zinco μg/L Zn <2 <2 6,3 <0,02 <0,02 <0,002 <0,002 

Zinco dissolvido μg/L Zn <2 <2 2,2 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Arsénio μg/L As <1 <1 <1 <1 1,0 <1 <1 

Arsénio 
dissolvido μg/L As 0,903 0,634 0,284 0,562 0,938 0,483 0,546 

Crómio μg/L Cr <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Crómio 
dissolvido μg/L Cr <0,020 <0,020 <0,020 <0,20 <0,020 <0,20 <0,20 

Antimónio 
dissolvido μg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Níquel 
dissolvido μg/L 0,285 <0,2 0,311 <0,2 0,232 0,516 <0,2 

 
A avaliação da qualidade físico-química dos elementos gerais, tendo em conta os limiares 
máximos e critérios especificados no documento Critérios para a Classificação do Estado 
das Massas de Água – Rios e Albufeiras e as alterações introduzidas na 2ª geração dos 
PGRH, é apresentada no Quadro III. 44. 
 

Quadro III. 44 – Classificação de acordo com os Limiares Máximos, para os Parâmetros Físico-
Químicos Gerais para o Estabelecimento do Bom Estado / Potencial Ecológico 

Parâmetros Unid. 
Período Húmido Período Seco Limite para 

o Bom 
Estado 1 2 3 1 2 3 4 

Oxigénio Dissolvido (1) mg O2/l 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 ≥ 5 

Taxa de saturação em 
Oxigénio (1) % 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 114,9 Entre 60 e 

120% 

CBO5 
(1) mg O2/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 ≤ 6 

pH (1) E. Sorensen 5,8 6,1 6,5 5,8 6,1 6,5 6,6 Entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal (1) mg NH4/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ≤ 1 

Nitratos (2) mg NO3/l 0,33 3,77 2,23 <0,27 0,90 0,91 <0,27 ≤ 25 

Fósforo Total (2) mg P/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 ≤ 0,10 

Classificação Final Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom  

(1) 80% das amostras se a frequência for mensal ou superior  

(2) Média Anual  

(3) Os limites indicados poderão ser ultrapassados caso ocorram naturalmente  
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Da análise dos resultados verifica-se que em todos os pontos, os elementos físico-
químicos gerais conferem à água um Bom estado. 
 
No Quadro III. 45 apresenta-se a avaliação dos elementos físico-químicos segundo os 
limites legais das Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e 
outros poluentes, definidos na 2ª geração dos PGRH e no Anexo II do Decreto-Lei  
n.º 103/2010, de 24 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, 
de 07 de outubro. 
 
No que se refere às substâncias prioritárias e poluentes específicos e outras substâncias, 
verifica-se que todos os parâmetros determinados, em todos os pontos de amostragem, 
conferem um estado químico de Excelente a Bom, visto que, são cumpridos os valores 
da NQA definidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010. Quanto ao estado ecológico, 
em todos os pontos, obteve-se classificação de Bom, sendo cumpridos os NQA definidos 
na 2ª geração dos PGRH. 
 

Quadro III. 45 – Classificação de acordo com as Normas de Qualidade para as Substâncias Prioritárias 
e Poluentes Específicos, apresentados na 2.ª geração dos PGRH e no Anexo II do  

Decreto-Lei n.º 103/2010 para águas superficiais interiores 

Parâmetros Unid. 
Período Húmido Período Seco 

1 2 3 1 2 3 4 

Cádmio dissolvido μg/L  <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Chumbo dissolvido μg/L  <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,08 <0,050 

Cobre dissolvido μg/L  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Zinco dissolvido μg/L  <2 <2 2,2 <2 <2 <2 <2 

Arsénio dissolvido μg/L  0,903 0,634 0,284 0,562 0,938 0,483 0,546 

Crómio dissolvido μg/L  <0,020 <0,020 <0,020 <0,20 <0,020 <0,20 <0,20 

Antimónio dissolvido μg/L  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Níquel dissolvido μg/L  0,285 <0,200 0,311 <0,2 0,232 0,516 <0,2 

Dureza μg/L  4,5 6 5 4,5 4,5 7 3,4 

Classificação Final  
(Estado Químico) 

Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

 
 
No Quadro III. 46 apresenta-se a avaliação dos elementos físico-químicos segundo os 
limites legais definidos pelos Anexos X e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
Analisando os resultados das análises físico-químicas das águas recolhidas, verifica-se 
que, para todos os parâmetros determinados em todos os locais de amostragem, os 
valores obtidos encontram-se em conformidade com os valores legalmente estabelecidos 
no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, nomeadamente os estabelecidos no Anexo X 
e Anexo XXI, considerando-se portanto serem cumpridos os requisitos estabelecidos 
para a boa qualidade das águas para fins piscícolas e os objetivos de qualidade mínima 
das águas superficiais, uma vez que, são cumpridos os VMA dos respetivos anexos. 
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Quadro III. 46 – Análise da Qualidade das Águas Superficiais para Fins Aquícolas e Objetivos de 
Qualidade Mínima das Águas Superficiais de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98 

Parâmetros Unid. 

Período Húmido Período Seco DL n.º 236/98 

1 2 3 1 2 3 4 
X XXI 

VMR VMA VMA 

Temperatura ºC 4,5 3,8 4,3 14,4 13,8 13,3 21,6 - - 30 

pH E.Sorensen 5,8 6,1 6,5 6,6 6,7 6,3 6,8 6 – 9  5 – 9 5,8 

Condutividade μS/cm 31,1 44,1 73,4 23,0 27,0 26,0 22,0    

Oxigénio 
dissolvido mg O2/l 7,9 11,2 11,8 5,8 9,5 9,7 9,1 

50% ≥ 9 

100% ≥ 7 
50% ≥ 9  

Saturação de 
Oxigénio % Sat, 68,0 68,0 92,2 92,4 63,8 99,5 101,6 - - 50 

CBO5 mg O2/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 - 5 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
mg/l <3,0 <3,0 <3,0 7,5 3,3 <3,0 <3,0 25 - - 

Azoto 
amoniacal mg/l NH4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,04 1 1 

Cumprimento (C/NC) C C C C C C C    

 
 
 
5.4.3.2 Elementos biológicos 

As comunidades de fitobentos e macroinvertebrados têm sido utilizadas como 
ferramentas biológicas para avaliar a qualidade de ecossistemas lóticos. Isto deve-se não 
só à sua sensibilidade a diferentes factores de impacto, mas também à sua ubiquidade e 
diversidade, possuindo estratégias específicas para a ocupação de diferentes habitats 
num dado sistema lótico. Assim sendo, a autoecologia dos organismos, associada ao seu 
nível de tolerância à degradação da qualidade aquática, permite usá-los como 
indicadores biológicos de poluição. Os bons bioindicadores são os organismos mais 
sensíveis à presença de poluição. Baseada nestas conceções, a União Europeia 
recomenda a utilização de índices de avaliação da qualidade biótica para uma gestão 
integrada dos recursos hídricos, nomeadamente os índices que recorrem às 
comunidades de fitobentos e invertebrados enquanto organismos indicadores. 
 
Fitobentos 
 
Para o fitobentos, em cada ponto de amostragem, rasparam-se cinco superfícies 
(amostra composta, totalizando 100 cm2) duras e submersas, com uma escova, seguindo 
as recomendações propostas por INAG (2008). As pedras foram selecionadas ao acaso 
em zonas de fluxo turbulento, preferencialmente não ensombradas, entre aquelas que 
possuíam uma película de tonalidade acastanhada (com diatomáceas) e excluindo todas 
as que estavam cobertas com algas filamentosas. Todos os procedimentos seguiram as 
recomendações propostas pelos documentos técnicos de INAG (2008). Foram utilizadas 
umas gotas de fixador (solução de Lugol 0,33%) até a amostra adquirir uma cor de chá 
forte, para fixar e conservar as amostras. Foram também seguidas as recomendações de 
Sournia (1978) para o tratamento das amostras e seu estudo. 
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Para o estudo taxonómico, as amostras foram processadas de acordo com protocolos 
padrão (APHA et al., 1989; Sournia, 1978; Krammer e Lange-Bertalot, 2000) e 
metodologias de referência (APHA et al., 1989; Sournia, 1978; Lund et al., 1958). No 
estudo taxonómico das microalgas foram utilizadas várias floras (Germain, 1981; 
Krammer e Lange-Bertalot, 1986-1991; 2000; Lange-Bertalot, 2001; Round et al., 1990; 
Simonsen, 1987; Sims, 1996) e o manual IBD (Prygiel & Coste, 2000), tendo-se 
procedido à identificação e contagem em microscopia óptica até à categoria taxonómica 
mais baixa possível (nível de espécie e/ou categorias infra-específicas). Os resultados 
foram expressos em abundância relativa (n.º ou percentagem de valvas). 
 
Os resultados das contagens de diatomáceas foram introduzidos no programa 
OMNIDIA® (versão 5.1) para o cálculo do Índice diatomológico IPS e do Índice de 
Diversidade de Shannon- Weaver (H’). Os índices diatomológicos referidos baseiam-se 
na comunidade de diatomáceas como um todo, tendo em conta as características 
ecológicas de cada taxon. O índice IPS foi desenvolvido com o objetivo de avaliar 
globalmente a qualidade das massas de água doce (poluição orgânica e inorgânica). O 
IPS baseia-se na fórmula de Zelinka e Marvan (1961) e engloba mais de 13 000 taxa na 
sua base de dados. É considerado um índice de referência dada a extensão da base de 
dados, o que permite incluir, geralmente, todos os taxa contados, resultando disso, uma 
visão mais clara e realista da qualidade da água. É ainda importante salientar que o IPS é 
atualizado regularmente, pelos seus autores, não só com a introdução de novos taxa 
como pela correção dos seus valores de sensibilidade à poluição e valores indicadores. 
 
O IPS dá um valor numérico que pode variar entre zero (0) ou 1 (má qualidade) e 20 
(excelente qualidade). As classes de qualidade da água definidas de acordo com esses 
valores numéricos estão registadas no Quadro III. 47. 
 

Quadro III. 47 – Classes de Qualidade da Água em função do Valor 
Numérico apresentado pelos Índices Diatomológicos IPS 

Classe IPS 

Excelente IPS≥18,72 

Bom 18,72>IPS≥14,13 

Razoável 14,13>IPS ≥9,36 

Medíocre 9,36>IPS ≥4,78 

Mau IPS<4,78 

 
 
Os Rácios de Qualidade Ecológica (RQE) obtêm-se através da normalização do IPS 
obtido, relativamente ao valor de referência respetivo (INAG, 2009). Transcreve-se na 
tabela seguinte (Quadro III. 48) os valores de fronteira para a classificação dos Rios do 
Norte de Pequena Dimensão, assumindo um valor de referência para o IPS de 19,00 
(PGRH). 
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Quadro III. 48 – Classes de Qualidade da Água em Função do RQE, 
calculado a partir do IPS (Fonte: PGRH) 

Classe IPS 

Excelente ≥0,97 

Bom [0,73 -0,97[ 

Razoável [0,49 -0,73[ 

Medíocre [0,24 -0,49[ 

Mau [0 -0,24[ 

 
 
A estrutura das comunidades pode ser avaliada utilizando, entre outros, os índices de 
diversidade. A relação entre o número de taxa e o número de indivíduos em cada taxon 
designa-se por índice de diversidade de espécies (Washington, 1984). O termo 
diversidade tem tido diferentes interpretações consoante o autor. Washington (1984) 
apresenta um resumo histórico completo sobre este assunto e conclui que a diversidade, 
também denominada “diversidade ecológica” ou “diversidade específica”, é um parâmetro 
de estrutura da comunidade, envolvendo espécies e as suas abundâncias. Ao longo dos 
anos, várias definições têm sido dadas para o “índice de diversidade “e existe um ponto 
de convergência quanto à necessidade do índice ter uma componente relativa ao número 
de espécies e outra que meça a abundância dos indivíduos nas espécies, e de traduzir 
num único número, a relação entre estas duas componentes. Esta diversidade tende a 
ser pequena nos ecossistemas poluídos. 
 
A listagem dos taxa identificados por estação de amostragem, encontram-se no  
Quadro III. 49. 
 

Quadro III. 49 – Listagem de taxa de Fitobentos Identificados e Contados nas Estações de 
Amostragem 

Em negrito as 3 espécies mais frequentes em cada local (pelo menos 5% de frequência de ocorrência) 

Taxa P1 P2 P3 

Achnanthes hungarica  0,25  2,40  0,00  
Achnanthidium minutissimum  3,22  3,65  24,22  

Achnanthidium subhudsonis  3,96  4,74  0,00  
Adlafia minuscula  0,25 0,00 0,00 
Amphora pediculus  0,50 0,73 3,60 
Amphora veneta  0,00 0,00 0,00 
Asterionella formosa  0,00 0,00 0,00 
Aulacoseira granulata  0,00 0,00 0,24 
Cocconeis pediculus  0,00 0,00 0,24 
Cocconeis placentula var. euglypta  11,88 5,94 0,00 
Cocconeis placentula var. lineata  0,25 6,24 5,04 
Cocconeis placentula var. pseudolineata  15,10 11,99 4,08 
Cyclotella atomus  0,25 0,00 0,24 
Cyclotella meneghiniana  0,25 0,12 0,48 
Cymbella tumida  0,25 0,00 0,00 
Encyonema minutum  0,50 0,49 0,00 
Eolimna minima  5,45 8,60 5,52 
Epithemia adnata  0,00 0,00 0,24 
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Taxa P1 P2 P3 

Epithemia sorex  0,00 0,00 0,00 
Eunotia bilunaris var. bilunaris  0,25 0,12 0,00 
Eunotia pectinalis var. undulata  0,00 0,12 0,00 
Eunotia soleirolii  0,99 0,50 0,00 
Fallacia subhamulata  0,00 0,00 0,24 
Fragilaria bidens  0,00 0,00 0,00 
Fragilaria brevistriata  0,00 0,00 0,00 
Fragilaria capucina var. rumpens  0,25 0,24 0,00 
Fragilaria capucina var. vaucheriae  1,49 1,10 0,00 
Fragilaria construens  0,00 0,00 5,04 
Fragilaria construes  2,72 1,36 3,12 
Fragilaria parasitica var. subconstricta  0,00 0,84 0,00 
Fragilaria ulna var. ulna  0,74 0,49 0,00 
Frustulia vulgaris  0,50 0,25 0,00 
Gomphonema clavatum  0,00 0,00 0,24 
Gomphonema parvulum var. parvulum  3,22 2,81 0,00 
Gomphonema productum  0,00 0,12 0,00 
Gomphonema pumilum  0,00 0,00 0,72 
Gomphonema rhombicum  0,00 0,00 0,72 
Hantzschia amphioxys  0,25 0,00 0,00 
Hipodonta capitata  0,25 0,96 0,00 
Mayamaea atomus var. permitis  0,50 1,45 0,00 
Melosira varians  1,24 0,74 0,00 
Navicula atomus var. atomus  0,00 0,00 0,48 
Navicula capitatoradiata  0,00 0,00 0,96 
Navicula cari  0,00 0,00 0,00 
Navicula cryptocephala  2,97 2,32 0,48 
Navicula cryptotenella  0,25 0,84 1,92 
Navicula gallica  0,25 0,00 0,00 
Navicula gregaria  1,24 1,34 0,00 
Navicula lanceolata  0,25 0,00 0,00 
Navicula menisculus var. grunowii  0,50 0,25 0,00 
Navicula menisculus var. menisculus  0,00 0,00 1,68 
Navicula minuscula  0,00 0,00 0,96 
Navicula radiosa  0,74 0,00 2,64 
Navicula rhynchocephala  0,99 1,21 0,00 
Navicula schroeteri var. schroeteri  0,00 0,00 0,00 
Navicula stroemii  0,25 0,12 0,00 
Navicula tripunctata  0,00 0,00 0,24 
Navicula veneta  0,50 0,00 0,00 
Navicula viridula rostellata  0,00 0,00 0,72 
Navicula viridula var. germainii  0,74 0,49 0,00 
Nitzschia amphibia  0,00 0,00 1,92 
Nitzschia archibaldii  0,74 0,85 0,48 
Nitzschia capitellata  0,25 0,00 0,96 
Nitzschia debilis  0,00 0,00 0,24 
Nitzschia dissipata  0,00 0,36 3,12 
Nitzschia flexa  0,00 0,00 0,00 
Nitzschia fonticola  0,50 0,25 9,35 
Nitzschia frustulum var. frustulum  1,49 1,94 4,08 
Nitzschia gracilis  0,00 0,00 0,48 
Nitzschia inconspicua  0,00 0,00 0,96 
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Taxa P1 P2 P3 

Nitzschia linearis var. linearis  0,50 0,37 2,16 
Nitzschia linearis var. subtilis  0,00 0,00 1,44 
Nitzschia palea  0,25 0,00 1,44 
Nitzschia paleacea  0,00 0,48 2,64 
Nitzschia recta  0,00 0,00 0,72 
Pinnularia gibba  0,99 0,00 0,00 
Planothidium frequentissimum  4,46 3,31 2,40 
Planothidium lanceolatum  23,51 15,83 0,24 
Reimeria sinuata  0,99 0,61 0,72 
Rhoicosphenia abbreviata  0,25 5,88 0,48 
Sellaphora seminulum  2,72 3,16 2,16 
Stauroneis thermicola  0,25 0,00 0,00 

 
 
O número de espécies de diatomáceas (Quadro III. 50) foi o mais elevado no ponto de 
amostragem no rio Beça, a montante do projeto (49 espécies). Da análise da composição 
específica da amostra (Quadro III. 49) obtiveram-se os índices de diversidade (índice de 
Shannon-Wiener H’) de 4,26 e de Equitabilidade de 0,79 (Quadro III. 50), que 
corresponderam a valores intermédios em relação aos obtidos nos restantes pontos.  
 

Quadro III. 50 – Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’), Índice de 
Equitabilidade de Pielou e Número de Espécies de Diatomáceas 

Estação de 
amostragem H’ Equitabilidade N.º Espécies 

P1 4,13 0,74 49 

P2 4,26 0,79 42 

P3 4,40 0,81 44 

 
 
Neste ponto de amostragem uma dominância de 4 espécies (com mais de 5% de 
ocorrência), perfazem 55,89% de frequência de ocorrência: Planothidium lanceolatum, 
Cocconeis placentula var. pseudolineata, Eolimna minima e Rhoicosphenia abbreviata. 
 
O IPS foi de 14,9, com RQE de 0,78 (Quadro III. 51), sendo considerada por isso uma 
pouca contaminação orgânica deste local, com uma classe de Qualidade de Bom. 
 

Quadro III. 51 – Rácio de Qualidade Ecológica relativo ao Fitobentos 

Estação de 
amostragem 

IPS (Valor 
registado) 

IPS (Valor 
referência) RQE 

Classe de 
Qualidade 

P1 14,9 

19,00 

0,78 Bom 

P2 13,8 0,73 Bom 

P3 13,7 0,73 Bom 
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Na estação de amostragem do rio Beça, a jusante do projeto, o número de espécies de 
diatomáceas (Quadro III. 50) foi o mais reduzido de todos os pontos amostrados (42 
espécies). Da análise da composição específica da amostra obtiveram-se os índices de 
diversidade (índice de Shannon-Wiener H’) de 4,13 e de Equitabilidade de 0,74 (Quadro 
III. 50). Para o ponto Beça Jusante, verificou-se uma dominância de um maior número de 
espécies, com mais de 5% de ocorrência (6 espécies), as quais perfazem 56,98% de 
frequência de ocorrência: Planothidium lanceolatum, Cocconeis placentula var. 
pseudolineata, Cocconeis placentula var. lineataI, Cocconeis placentula var. euglypta, 
Eolimna minima e Rhoicosphenia abbreviata. 
 
O Índice Diatomológico IPS foi de 13,8 com um RQE de 0,76 (Quadro III. 51), sendo 
considerado por isso um ponto com pouca contaminação orgânica e com uma classe de 
Qualidade de Bom. 
 
No ribeiro de Lama foram registadas 44 espécies de diatomáceas (Quadro III. 50) e da 
análise da composição específica da amostra obtiveram-se os índices de diversidade 
(índice de Shannon-Wiener H’) de 4,40 e de Equitabilidade de 0,81, que foram os mais 
elevados de todos os pontos de amostragem. Neste curso de água, verificou-se uma forte 
dominância de Achnanthidium minutissimum e de mais 4 espécies com mais de 5% de 
ocorrência, que perfazem 48,81% de frequência de ocorrência: Achnanthidium 
minutissimum, Nitzschia fonticola, Eolimna minima, Cocconeis placentula var. lineata e 
Fragilaria construens. 
 
O IPS foi de 13,7, com um RQE de 0,75 (Quadro III. 51), sendo também considerado um 
ponto com pouca contaminação orgânica e com uma classe de Qualidade de Bom. 
 
 
Macroinvertebrados bentónicos 
 
Na prospeção realizada, a captura de macroinvertebrados bentónicos seguiu as 
recomendações propostas por INAG (2008). Assim, para a captura dos 
macroinvertebrados bentónicos utilizou-se a técnica semi-quantitativa de kick-sampling, 
definindo-se um troço de amostragem de cerca de 50 m de comprimento para cada 
estação. Sempre que as condições o permitiram, este troço foi representativo de todos os 
tipos de habitats existentes [macrófitas e algas, matéria orgânica particulada grosseira, 
substrato (blocos, pedras, cascalho, areia, silte e argila)] e das diferentes situações de 
hidrodinamismo (unidades de transporte e de sedimentação). A amostragem foi realizada 
com uma rede de mão (abertura do saco de 25 cm x 25 cm e malha de 0,5 mm), sendo 
efetuados 6 arrastos de 1 m de comprimento (e 25 cm de largura), distribuídos de forma 
proporcional aos habitats existentes. Após a recolha, as amostras foram conservadas em 
etanol a 70-80% e transportadas para o laboratório para posterior lavagem, triagem e 
identificação. 
 
A inventariação dos taxa, até ao nível taxonómico de família, foi efetuada com o auxílio 
dos guias de Macan (1959 e 1977), Richoux (1982), Tachet et al. (1996), Reis (2006) e 
Serra (2009).  
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Seguindo a Decisão da Comissão 2008/915/CE, foram calculadas as métricas 
necessárias para a determinação do Índice de Invertebrados do Norte de Portugal (IPtIN), 
no seguimento dos estudos de intercalibração europeus (Buffagni et al., 2005) e 
portugueses (INAG, 2009). 
 
Os Rácios de Qualidade Ecológica (RQE) obtêm-se através da normalização do IPtIN 

obtido, relativamente ao valor de referência respetivo (INAG, 2009). Transcreve-se no 
Quadro III. 52 os valores de fronteira para a classificação dos Rios do Norte de Pequena 
Dimensão (em baixo), assumindo um valor de referência para o IPtIN de 1,02 (PGRH). 
 

Quadro III. 52 – Classe de Estado Ecológico Expresso em RQE, calculado a partir do IPTIN 

Classe RQE (IPtIN) 

Excelente ≥0,87 

Bom [0,68 -0,87[ 

Razoável [0,44 -0,68[ 

Medíocre [0,22 -0,44[ 

Mau [0 -0,22[ 

 
O número de famílias descritas nos locais de amostragem variou entre 20 no ponto do 
ribeiro de Lama, 25 no ponto do Beça a montante do projeto e 21 no ponto do Beça a 
jusante do Beça (Quadro III. 53). Em termos do n.º de famílias seria de esperar um 
número mais elevado, podendo o reduzido número de taxa detetados dever-se aos 
efeitos de um Verão prolongado e seca extrema que afetou Portugal em 2017. 
 

Quadro III. 53 – Listagens de Todos os Macroinvertebrados Identificados, 
e Respetivas Abundâncias 

Taxa Família P1 P2 P3 

Bivalvia Sphaeriidae 11 175 25 

Coleoptera Dysticidae     23 

Coleoptera Elmidae 35 19 15 

Coleoptera Gyrinidae 7     

Coleoptera Haliplidae     1 

Coleoptera Helodidae 15 4   

Diptera Athericidae 3 4 14 

Diptera Ceratopogonidae 13     

Diptera Chironomidae 427 258 239 

Diptera Simuliidae 12 1   

Diptera Tabanidae 2     

Ephemeroptera Baetidae 53 24 12 

Ephemeroptera Caenidae     400 

Ephemeroptera Heptageniidae 23 12   

Ephemeroptera Leptophlebiidae 15 9 98 

Ephemeroptera       2 

Gastropoda Ancylidae 4   3 
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Taxa Família P1 P2 P3 

Gastropoda Lymnaeidae   14   

Gastropoda Physidae   28   

Gastropoda Planorbidae     63 

Heteroptera Corixidae     18 

Heteroptera Gerridae     55 

Hirudinea Erpobdellidae 1     

Hydrachnidia   3   10 

Megaloptera Sialidae 1 35   

Odonata Coenagrionidae   9   

Odonata Coenagrionidae 75 28 2 

Odonata Gomphidae 23 11 33 

Plecoptera Nemouridae 4 1   

Trichoptera Hydropsychidae 23 10   

Trichoptera Leptoceridae     75 

Trichoptera Molannidae 53 41   

Trichoptera Psychomyiidae 30 15   

Trichoptera Sericostomatidae 2   9 

 
 
O ponto do rio Beça, a montante do projeto, foi o segundo ponto com maior ocorrência de 
indivíduos (835), com dominância das famílias Chironomidae, Cordulegasteridae, 
Baetidae e Molannidae (Quadro III. 53). O Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) 
foi de 2,08 e o índice de equitabilidade foi de 0,74 (Quadro III. 54). 
 

Quadro III. 54 – Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’), Índice de Equitabilidade de Pielou e 
Número de Famílias de Macroinvertebrados Bentónicos 

Estação de 
amostragem H’ Equitabilidade N.º Famílias 

P1 2,08 0,74 23 

P2 2,01 0,79 19 

P3 2,08 0,81 19 

 
As famílias dominantes neste ponto de amostragem mostram uma mistura entre famílias 
associadas a locais perturbados, como o caso dos Chironomidae, mas também famílias 
que apenas se encontram em ecossistemas com boa integridade ecológica, como é o 
caso dos Cordulegasteridae e Molannidae que são muito pouco tolerantes as 
perturbações no meio aquático.  
 
Os Chironomidae surgem neste ponto, porque é um grupo dominante da nossa fauna e 
por isso pode ocorrer em águas de baixa integridade ecológica, mas também como é o 
caso do presente Ponto, que apresenta boa integridade ecológica. Os valores dos índices 
IPtIN e RQE (Quadro III. 55) revelaram que a qualidade da água do Ponto Beça Montante 
indica um valor de Bom, apesar de a amostragem ter ocorrido depois de um período de 
seca extrema e muito calor outonal. 
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Quadro III. 55 – Valor de IPtIN, RQE e Estado Ecológico 

Estação de 
amostragem IPtIN RQE Estado 

Ecológico 

P1 0,757 0,750 Bom 

P2 0,716 0,709 Bom 

P3 0,665 0,659 Bom 

 
 
O Ponto Beça Jusante foi o ponto que apresentou menor ocorrência de indivíduos (698), 
com uma dominância das famílias Chironomidae, Sphaeriidae, Molannidae e Sialidae 
(Quadro III. 53). O Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) foi de 2,01 e o índice 
de equitabilidade foi de 0,79 (Quadro III. 54). 
 
Tal como no ponto anterior, as famílias dominantes neste ponto de amostragem mostram 
uma mistura entre famílias associadas a locais perturbados, como o caso dos 
Chironomidae, mas também famílias que apenas se encontram em ecossistemas com 
boa integridade ecológica, como é o caso dos Molannidae que são muito pouco 
tolerantes as perturbações no meio aquático. Neste ponto surge também uma forte 
ocorrência de famílias que estão associadas a águas com uma integridade ecológica 
razoável. Sendo, o ponto mais a jusante e apesar de já influenciado por zonas 
degradadas devido a povoações, incêndios, perda da vegetação ribeirinha, este ponto 
revelou-se ainda com uma boa integridade ecológica, associada, possivelmente ao fato 
que a disponibilidade hídrica neste ponto era mais elevada, do que nos restantes pontos. 
 
Os valores dos índices IPtIN e RQE (Quadro III. 55) revelaram que a qualidade da água 
do Ponto Beça Jusante indica um valor de Bom, apesar de a amostragem ter ocorrido 
depois de um período de seca extrema e muito calor outonal. 
 
Apesar da menor ocorrência de famílias, no ribeiro de Lama verificou-se a maior 
ocorrência de indivíduos (1097), com uma dominância dos taxa Caenidae, Chironomidae, 
Leptophlebiidae e Leptoceridae (Quadro III. 53). Tal como nos pontos anteriores, as 
famílias dominantes neste ponto de amostragem mostram uma mistura entre famílias 
associadas a locais perturbados, como o caso dos Chironomidae, mas com um claro 
domínio de famílias que apenas se encontram em ecossistemas com boa a excelente 
integridade ecológica, como é o caso dos Leptophlebiidae e Leptoceridae que são muito 
pouco tolerantes a perturbações no meio aquático. Este ponto corresponde a um afluente 
do Rio Beça, de pequenas dimensões, mas com uma galeria ripícola muito diversificada. 
Neste caso, a comunidade de macroinvertebrados, poderá ter sido influenciada pela 
baixa disponibilidade hídrica, mas também por alguma contaminação de origem animal 
proveniente das pastagens associadas às margens da Ribeira. Os valores dos índices 
IPtIN e RQE (Quadro III. 55) revelaram que a qualidade da água do ribeiro de Lama 
também indica um valor de Bom. 
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Ictiofauna 
 
Com base nas recomendações do manual do INAG (2008) as épocas de amostragem 
preferenciais devem ser efetuadas quando já não se verifiquem caudais elevados e ainda 
quando não se observe a forte redução estival de caudais e se mantém uma elevada 
diversidade física no curso. O troço a amostrar visa ser representativo do sector do curso 
de água englobando a máxima diversidade física existente. Em todas as situações, a 
amostragem pretende englobar todos os tipos de habitats existentes no troço com 
exceção das zonas muito profundas. Os troços de amostragem são fotografados e 
georreferenciados com recurso a um GPS, de modo a que possam ser facilmente 
reconhecidos (INAG, 2008). O comprimento mínimo do troço a amostrar foi de pelo 
menos 20 vezes a largura do rio no ponto de amostragem e nunca inferior a 100 m 
(INAG, 2008). 
 
As colheitas foram efetuadas com os operadores a percorrer lentamente a pé o curso 
para montante descrevendo um zig-zag entre as 2 margens, cobrindo todos os habitats 
existentes e fazendo sair os peixes que se encontrem abrigados. 
 
Nos casos em que são vistos peixes, mas não se efetuam capturas, apesar da adoção 
das estratégias de pesca mais eficazes, é registada nas fichas a ocorrência de peixes, 
discriminando-se os taxa (espécie ou família) se tal for possível (INAG, 2008). 
 
O Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal Continental (F-
IBIP), desenvolvido pela AFN, baseia-se nos pressupostos acima referidos, estando 
assim de acordo com o conceito de estado ecológico da DQA. 
 
O Rio Beça e seus afluentes na zona de Montalegre pertencem ao Grupo 1 – 
Salmonícola da Região Norte: Rios com uma distribuição potencial relativamente 
alargada, limitada a sul pela região montanhosa do centro do país, com troços fluviais de 
pequena área de drenagem (<50 km2), declive acentuado e regime hidrológico 
permanente. 
 
O F-IBIP, à semelhança de outros índices de integridade biótica, é constituído por 
diversas métricas que tentam refletir características estruturais e funcionais básicas das 
comunidades ictiofaunísticas dos sistemas lóticos de Portugal Continental. As métricas 
podem diminuir ou aumentar em função da intensidade da perturbação antrópica e estão 
incluídas em dois grandes grupos: riqueza e composição específica (e.g. número de 
espécies nativas, percentagem de indivíduos exóticos) e factores ecológicos 
(relacionados, por exemplo, com a alimentação ou a reprodução). Deste modo, numa 
fase inicial, as várias espécies da fauna piscícola existentes nos nossos cursos de água 
foram caracterizadas quanto ao seu estatuto (nativa e exótica) e, de acordo com o 
conceito de guilda ecológica/funcional, quanto aos seguintes aspetos ecológicos: 
tolerância à degradação, hábitos alimentares, hábitos reprodutivos, uso de habitat e 
comportamento migrador. Com base nesta caracterização, definiu-se um conjunto 
alargado de métricas por agrupamento, tendo-se posteriormente selecionado as métricas 
finais que compõem o F-IBIP através de vários filtros estatísticos. No Quadro III. 56 
apresentam-se as métricas que integram o F-IBIP para Grupo 1. 
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Quadro III. 56 – Métrica para o Grupo 1 que Compõem o Índice Piscícola de Integridade Biótica para 
Rios Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP) 

Agrupamento Métrica Tipo de métrica 

Grupo 1 

% de indivíduos intolerantes Tolerância 

% de indivíduos exóticos Composição 

% de indivíduos omnívoros Trófica 

 
 
O valor do F-IBIP é obtido através da média aritmética das métricas consideradas em 
cada agrupamento piscícola, sendo que o valor individual de cada métrica varia, numa 
escala contínua, entre 0 (zero) e 1 (um). 
 
O resultado final do F-IBIP varia entre 0 (zero), correspondente a má qualidade, e 1 (um) 
correspondente a excelente qualidade. Deste modo, o seu valor é expresso sob a forma 
de rácios de qualidade ecológica. A qualidade é expressa numa de cinco classes de 
qualidade, sendo que os valores de variação de cada classe são iguais para todos os 
agrupamentos. No Quadro III. 57 apresentam-se esses valores expressos em rácios de 
qualidade ecológica. Salienta-se que os valores apresentados foram já sujeitos a 
intercalibração, refletindo deste modo os resultados obtidos na 2a fase do Exercício de 
Intercalibração. 
 

Quadro III. 57 – Valores de Variação das Classes de Qualidade do F-IBIP 

Classe RQE (F-IBIP) 

Excelente [0,850 -1,000[ 

Bom [0,675 -0,850[ 

Razoável [0,450 -0,675[ 

Medíocre [0,225 -0,450[ 

Mau [0 -0,225[ 

 
O Rio Beça, na zona de Montalegre, é um rio salmonícola e, por conseguinte, a 
diversidade de espécies de peixes é baixa, podendo em alguns pontos ocorrer apenas 
uma espécie: Salmo trutta (Truta-de-rio). Nas partes mais a jusante, há possibilidade de 
ocorrerem algumas espécies de ciprinídeos como por exemplo: Squalius carolitertii 
(Escalo-do-Norte), Pseudochondrostoma duriensis (Boga-comum), Achondrostoma 
oligolepis (Ruivaca) e Luciobarbus bocagei (Barbo-do-Norte). 
 
Nas campanhas realizadas, apenas foi possível confirmar a ocorrência de 2 espécies: 
Salmo trutta e Pseudochondrostoma duriensis, sendo que a segunda espécie apenas foi 
registada no Ponto mais a jusante (P2). 
 
No conjunto dos 3 locais de amostragem monitorizados foram capturados um total de 40 
indivíduos (Quadro III. 58). 
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O local de amostragem que apresentou uma maior abundância relativa foi o Beça 
Jusante, seguido do Ribeiro de Lama, sendo que o ponto mais a montante, devido a 
carência hídrica foi o que apresentou menor abundância. 
 

Quadro III. 58 – Espécies de Peixes, n.º de Indivíduos e Abundância Relativa 

Local de 
amostragem 

Abundância relativa N.º Total de 
indivíduos 

Riqueza 
S. trutta S. carolitertii P. duriense 

P1 7 
(0,467) 0 0 7 1 

P2 17 
(0,567) 

1 
(0,033) 

16 
(0,533) 34 3 

P3 4 
(0,400) 0 0 4 1 

 
 
No Quadro III. 59, apresentam-se as classificações obtidas para o estado ecológico das 
massas de água determinadas de acordo com a comunidade de ictiofauna presente, em 
cada local de amostragem. 
 

Quadro III. 59 – Comparação das classificações do estado ecológico 

Locais Métricas de Qualidade 
Ecológica Resultados F-IBIP 

P1 

% de indivíduos intolerantes 1,00 

Excelente % de indivíduos exóticos 1,00 

% de indivíduos omnívoros 1,00 

P2 

% de indivíduos intolerantes 0,50 

Excelente % de indivíduos exóticos 1,00 

% de indivíduos omnívoros 1,00 

P3 

% de indivíduos intolerantes 1,00 

Excelente % de indivíduos exóticos 1,00 

% de indivíduos omnívoros 1,00 

 
 
 
5.4.3.3 Elementos hidromorfológicos 

Ao longo do rio Beça e num dos seus afluentes (Ribeira de Lamas) foi realizada a 
caracterização dos elementos hidromorfológicos de suporte aos elementos biológicos 
tendo por base a metodologia adotada pelo INAG (INAG I.P., 2009a) no âmbito da 
aplicação da DQA, designada por River Habitat Survey (RHS). 
 
A inventariação de campo foi efetuada de acordo com a metodologia definida no manual 
da EA para aplicação do método (EA, 2003) e de acordo com as condições ótimas para 
realização da amostragem. 
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O método RHS considera ainda a posterior aplicação de 2 índices que pretendem avaliar 
a qualidade dos habitats fluviais e o grau de artificialidade do canal. 
 
O cálculo dos índices Habitat Quality Assessment (HQA) e Habitat Modification Score 
(HMS) foi efetuado recorrendo ao software RAPID 2.1 desenvolvido pelo Centre for 
Ecology & Hydrology – Natural Environment Research Council. 
 
Este software constitui uma base de dados que permite, após a inserção dos dados de 
campo, obter de forma automática os valores dos índices do HQA e HMS para cada um 
dos RHS efetuados. 
 
O Habitat Modification Score (HMS) permite avaliar o grau de artificialização da estrutura 
física do canal (leito e margens do rio). O sistema de pontuação é uma aplicação objetiva 
de um conjunto de regras definidas que, no caso do HMS, estimam a magnitude do 
impacte de estruturas e intervenções transversais e longitudinais nos habitats fluviais. O 
valor do HMS corresponde ao somatório das pontuações ponderadas nas diferentes 
escalas espaciais consideradas no RHS. 
 
O valor de HMS não depende do carácter do rio, possibilitando a comparação de 
resultados obtidos em cursos de água de tipologias distintas. As pontuações para as 
diferentes categorias de artificialização do leito e margens do rio são apresentadas no 
Quadro III. 60. 
 

Quadro III. 60 – Pontuação e Respetiva Categoria do Índice Referente ao Grau de Artificialidade do Rio 
(HMS) 

HMS Pontuação Descrição da Categoria Classe 

0-16 Pristino/Seminatural Excelente 

17-199 Predominantemente não modificado 

Bom ou inferior 
200-499 Obviamente modificado 

500-1399 Significativamente modificado 

>1400 Severamente modificado 

 
 
O Habitat Quality Assessment (HQA) corresponde a uma medida de riqueza, raridade, 
diversidade e naturalidade da estrutura física do sistema fluvial, integrando os atributos 
do leito e do corredor ribeirinho. O sistema de pontuação do HQA é baseado no 
consenso de opiniões periciais sobre a presença de características do habitat fluvial 
relevantes para as comunidades biológicas. 
 
O valor do HQA é dado pela soma das pontuações dos 9 sub-índices. A pontuação obtida 
para o índice HQA deverá apenas ser utilizada para comparar rios do mesmo tipo. 
 
Os valores limites do índice HQA para as classes abaixo de Excelente para os diferentes 
tipos de rios de Portugal Continental ainda se encontram em desenvolvimento não 
estando ainda definidos os valores para os Tipos de Rios presentes em Portugal, e 
consequentemente, na área de estudo (Quadro III. 61). 
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Quadro III. 61 – Classes do Índice de Qualidade dos Habitats 
Fluviais (HQA), atributos e cor para os rios do Norte (Tipo N1) 

Pontuações do Índice HQA Classe 

≥46 Excelente 

<46 Bom ou inferior 

 
 
Em alguns casos, durante o trabalho de campo, alguns parâmetros são registados como 
nulos ou não visíveis (NV), sendo que estas situações ocorrem quando por 
características inerentes ao canal não é possível observar determinada característica ou 
aceder a um troço de rio para aferir os parâmetros a registar. O número de registos nulos 
ou NV podem afetar significativamente o valor final do HQA, sendo que para aferir essa 
questão pode obter-se um nível de confiança do índice baseado no número de registos 
nulos e NV (Quadro III. 62). 
 

Quadro III. 62 – Nível de Confiança Atribuído ao HQA Consoante 
o Número de Registos Nulos (RN) e Não Visíveis (NV) 

Nível de confiança N.º de RN/NV 

Muito elevada 1 

Elevada 2 a 3 

Aceitável 4 a 9 

Baixa 10 a 19 

Muito Baixa >20 

 
 
A caracterização do regime hidrológico foi avaliado nas massas de água rios tendo por 
base a metodologia River Habitat Survey (RHS), tendo-se registado as características 
físicas, a ocupação do solo e estrutura da vegetação nas margens, e o tipo de vegetação 
aquática presente nos locais de observação de cada troço. 
 
Os dados recolhidos permitiram o cálculo dos índices Habitat Quality Assessment (HQA) 
e Habitat Modification Score (HMS). 
 
Com base nos valores de HMS obtidos verifica-se que tanto o rio Beça como a Ribeira de 
Lamas (afluente do rio Beça) apresentam uma reduzida artificialização do leito e margens 
que se traduzem em alterações ligeiras na sua morfologia.  
 
Verificou-se, no entanto, um reduzido hidrodinamismo, como consequência do período de 
seca que precedeu as amostragens realizadas na época de outono. 
 
Ainda assim, a qualidade ambiental, funcionalidade e naturalidade do ecossistema 
existente dos locais amostrados, permitiu obter uma classificação de Excelente no HQA. 
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5.4.3.4 Classificação final 

A classificação final da qualidade biológica com os elementos disponíveis da presente 
campanha resultam que todos os pontos se encontravam num estado de qualidade 
Ecológica de Bom. 
 

Quadro III. 63 – Síntese da Classificação do Estado de Massa de Água 

Ponto Biológicos Hidromorfológicos 
Químicos e 

Físico-
Químicos 

Estado de 
Massa de 

Água 

P1 Bom Excelente Bom Bom 

P2 Bom Excelente Bom Bom 

P3 Bom Excelente Bom Bom 
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6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

6.1 Identificação e Caracterização das Massas de Água 

A área de Projeto insere na área de influência da massa de água do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3), no seu limite noroeste, que confronta 
com a massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado 
(PTA0x1RH2_ZV2006), no seu limite oriental (FIG. III. 37). Ambas as massas de água 
integram uma unidade hidrogeológica única, o designado Maciço Antigo Indiferenciado, 
sendo os sistemas aquíferos em presença seguidamente caracterizados. 
 
 
 
6.1.1 Caracterização dos Estratos Geológicos 

Em termos regionais, a área em questão enquadra-se na designada região das bacias 
hidrográficas do Norte de Portugal (Minho, Lima, Cávado, Ave, Leça e Douro) (Carvalho, 
2003), que se integram no Maciço Hespérico, o qual é constituído, essencialmente, por 
um substrato rochoso de idade paleozóica e pre-câmbrica. Esta região insere-se na Zona 
Centro-Ibérica (ZCI) e na Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM).  
 
Em termos gerais, a depressão tectónica de Régua-Verín (“FVR”, FIG. III. 38) estabelece 
uma grande compartimentação hidrogeológica. A área em estudo inclui-se no sector a 
Oeste desta relevante estrutura geológica, onde as precipitações são relativamente 
elevadas (isoieta média dos 1000 mm), podendo atingir os 3000 mm na região do maciço 
Peneda-Gerês, o que evidencia uma elevada disponibilidade hídrica do meio e em termos 
das possíveis recargas aquíferas no meio subterrâneo. Em termos hidrogeoquímicos, as 
águas captadas são geralmente hipossalinas e tendencialmente mais mineralizadas nas 
rochas meta sedimentares comparativamente com as das rochas de natureza granitóide. 
 
As principais unidades hidrogeológicas regionais são diretas herdeiras das grandes 
unidades geológicas ocorrentes e incluem: (1) depósitos de cobertura (dunas nas zonas 
costeiras, aluviões, terraços flúvio-marinhos e/ou conglomeráticos, cascalheiras de 
vertente e arcoses); (2) rochas metassedimentares (xistos, grauvaques, quartzo-filitos e 
quatzitos); (3) rochas graníticas (destacando-se os granitos de duas micas, de grão 
grosseiro a médio, por vezes porfiróides, os granitos biotíticos profiróides de grão 
grosseiro a fino, os granitos gnaíssicos e migmatitos, (4) rochas básicas e filonianas 
(xistos anfibólicos, anfibolitos, rochas do complexo ofiolítico de Morais-Bragança). 
 
Até à presente data, não foi possível associar às grandes estruturas tectónicas 
comportamentos hidrogeológicos específicos de carácter regional. Sabe-se, no entanto, 
que o comportamento destas estruturas à escala hidrogeológica local se revela 
essencialmente à escala métrica ou decamétrica (Carvalho, 2003).  
 
As rochas cristalinas e cristalofílicas do Maciço Antigo apresentam comummente 
porosidade predominantemente do tipo fissural correspondendo a sistemas 
hidrogeológicos localizados, descontínuos, de dimensões espaciais decamétricas a, 
quanto muito, hectométricas estando-se longe da possibilidade de se poder atribuir a 
estes sistemas a classificação vinculativa de “aquífero” em virtude da baixa continuidade 
espacial dos reservatórios e dos fluxos subterrâneos (Carvalho, 2003).  
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FIG. III. 37 – Massas de Água Subterrâneas 
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Ainda assim, é de referir a existência de sistemas aquíferos mais bem definidos, 
maioritariamente porosos, em ligação hidráulica com as linhas de água superficiais que 
se encontram relacionados com a ocorrência de depósitos de cobertura. É igualmente de 
relevar que os efeitos de fracturação e o grau de alteração, bem como a presença de 
rochas filonianas, podem induzir localmente comportamentos drenantes ou efeitos de 
barreira consoante o tipo de matriz e novas fases minerais resultantes de efeitos de 
alteração. Estes efeitos locais fazem-se sentir tanto à superfície como poderão surgir nos 
maciços, a maiores profundidades, na direta dependência da ocorrência de certas 
estruturas geológicas. 
 

 
FIG. III. 38 – Enquadramento geológico regional (versão muito 

simplificada de Oliveira et al. 1992, publicada em Carvalho [2003]) 

 
 
Devido à baixa continuidade espacial existente em termos aquíferos, do ponto de vista 
produtivo, e com exceção de depósitos de cobertura de natureza aluvionar ou eluvionar, 
é sempre de se esperar, para as demais litologias, a existência de caudais de 
produtividade baixos (1<Q<2 l/s) a muito baixos (Q<1 l/s), sendo estes últimos 
tipicamente característicos para rochas granitoides, xistos e grauvaques. Em 
termos regionais, e pelas razões indicadas, toda a área é considerada como de alto risco 
do ponto de vista da prospeção e mineração aquífera. De um modo geral, e em termos 
relativos, as áreas intersectadas por filões, pegmatitos e aplito-pegmatitos poderão 
apresentar maior produtividade localizada embora sempre dentro da classe de caudais 
baixos. Igualmente, a produtividade aquífera em rochas de natureza metassedimentar 
tende a aumentar comparativamente com a produtividade em rochas granitóides.  
 
Os caudais de exploração sustentados raramente ultrapassam 1 a 3 l/s por 
captação unitária, com profundidades de pesquisa bem-sucedidas até os 150 m, 
embora sejam conhecidas situações de captações para abastecimento público que 
poderão ir até aos 300 m de profundidade (Carvalho, 2003). 
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As baixas “capacidades de ingestão” destes maciços e as grandes variações laterais das 
condições de reservatório existentes, levam a que seja erróneo a sugestão ou 
apresentação de quantificações sem a devida sustentação em ensaios ou dados locais, o 
que extravasa o âmbito do presente Estudo. Em qualquer dos casos, face à literatura 
consultada e aos dados constantes na Carta Hidrogeológica de Portugal à escala 
1:200 000, em termos regionais, é possível adiantar valores indicativos de produtividades 
moderadas, nas gamas de 1 a 3 l/s/km2, a produtividades baixas, ou seja, na ordem dos 
1 l/s/km2. 
 
No Quadro III. 64 estão ilustradas as diferentes classes de produtividade, definidas com 
base na combinação da produtividade dos aquíferos e no regime de fluxo subterrâneo 
(Gonçalves, 2013). Neste contexto, Struckmeier & Margat (1995) sugerem a adoção de 
oito classes de produtividade (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2) conforme indicado no 
Quadro III. 65. 
 

Quadro III. 64 – Produtividade hidrogeológica e aquífera de elementos rochosos com destaque 
 ao tipo de formações hidrogeológicas regionais 

Tipo de Aquífero 
1. 

Produtividade 
elevada 

2. 

Produtividade 
moderada 

3. 
Produtividade 

geralmente 
baixa mas 
localmente 
moderada 

4. 

Produtividade 
geralmente 

baixa 

Aquíferos intergranulares não consolidados A1 A2 X X 

Aquíferos fissurados B1 B2 X X 

Aquíferos Cársicos C2 C2 X X 

Formações de permeabilidade baixa X X D1 D2 

Adaptação da tabela publicada em Gonçalves, 2013 (Fonte: Lekgowe & Magowe [2009]) 

 

Quadro III. 65 – Caracterização hidráulica dos tipos de aquíferos com destaque ao tipo de formações 
hidrogeológicas regionais preponderantemente ocorrentes (A2 e D1) 

Tipo de 
aquífero 

Transmissividade 
(m2/d) 

Permeabilidade 
(m/d) 

Caudais 
(l/s) Produtividade 

A1, B1, C1 >75 >3 >10 Alta: caudais de interesse regional 
(abastecimento a cidades, irrigação, etc.) 

A2, B2, C2 5-75 0.2-3 1-10 Moderada: caudais para o abastecimento local 
(pequenos aglomerados, pequena irrigação, etc.) 

D1 0.05-5 0.002-0.2 0.01-1 
Em geral baixa, mas localmente alta: caudais 
para pequenos abastecimentos locais 
(essencialmente consumo privado). 

D2 <0.05 <0.002 <0.01 Em geral baixa: caudais baixos que dificilmente 
asseguram abastecimentos locais. 

Adaptação da tabela publicada em Gonçalves, 2013 (Fonte: Struckmeier & Margat [1995]) 

 
Em ambos os quadros destaca-se o contexto regional da área em estudo, sendo a 
classes A1 e A2 expectavelmente adaptáveis a depósitos de cobertura, para as situações 
de formações aluvionares ou eluvionares (A1 apenas aplicável em casos de maior 
dimensão), e A2 e D1 para áreas compostas por maciços fissurados como rochas 
granitóides ou metassedimentos. 
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Na envolvente à área de implementação projeto, embora a distâncias já consideráveis e 
muito presumível fora de possíveis influências, ocorrem duas importantes fontes termais: 
Chaves e Carvalhelhos (Carta Geológica de Chaves, escala 1:50 000, Folha 6B). As 
águas das nascentes de Chaves são hipertermais, de circulação profunda, com 
temperaturas que rondam os 73 °C, e emergem numa zona de contacto entre o granito 
de duas micas com as rochas xistentas as quais incorporam filões de quartzo. Este 
conjunto encontra-se coberto por uma formação aluvionar espessa. Por sua vez, as 
nascentes das águas de Carvalhelhos, já se situam mais próximo da área de direta 
influência do projeto. Emergem a sul, na região do Barroso, no Concelho de Boticas, em 
duas nascentes, instauradas em diaclases do granito e próximas a uma zona de contacto 
com os xistos. Estas águas são atermais, com temperaturas de 21°C, o que pressupõem 
uma origem menos profunda comparativamente com as de Chaves. 
 
A observação da cartografia à escala regional, 1:200 000, associada à cartografia das 
principais falhas neotectónicas e às características hidroquímicas e temperaturas das 
principais ocorrências termais cartografadas, sugere a existência de um sistema 
hidromineral, originalmente de circulação profunda (FIG. III. 39). 
 

 
Fonte: Geoportal, LNEG, https://geoportal.lneg.pt/ 

FIG. III. 39 – Extrato do Mapa Geológico à escala 1: 200 000 com indicação da área em estudo, furos, 
nascentes e nascentes hidrotermais ocorrentes  
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Na região em estudo, os fenómenos de emergência parecem estar associados a 
descontinuidades com orientação preferencial de N-S a NNE-SSW (como em Chaves) ou 
N-S a NW-SE, em localizações que são próximos a zonas de contacto granito/ xisto e 
onde as maiores permeabilidades do granito fissurado facilitarão a ascensão e 
emergência de águas minerais. 
 
As áreas de emergência destas fontes, embora sejam extremamente localizadas e de 
pouca abrangência espacial à superfície, são dotadas de uma alta vulnerabilidade em 
termos aquíferos. Possíveis intersecções dos seus perímetros com lineamentos de 
natureza tectónico-estrutural, filões, pegmatitos, apófises graníticas, filões de quartzo ou 
depósitos de vertente, aluvionares ou de terraços fluviais representarão áreas mais 
vulneráveis do ponto de vista de sensibilidade dos sistemas aquíferos devido à 
possibilidade de contacto entre estas vias, instauradas à superfície, e sistemas mais 
profundos. 
 
 
 
6.1.2 Propriedades Hidrogeológicas Locais 

De acordo com a Notícia Explicativa da Carta Geológica 1:50 000, Folha 6A (Montalegre), 
apesar dos abundantes recursos hídricos superficiais, será baixo o contributo dos 
mesmos em termos de recarga aquífera em virtude da natureza pouco permeável das 
formações existentes e baixo grau de interconectividade aquífera. Valores de recarga 
entre os 5% e os 17% são referenciados para esta área. Mesmo nas situações em que 
o maciço apresente maior fracturação ou diaclasamento é de se esperar maiores 
acumulações de água no maciço, mas apenas mais à superfície, uma vez que o grau de 
abertura de diaclases em fraturas tende a diminuir rapidamente com a profundidade. 
 
Nas formações diretamente afetas pela área do projeto e sua envolvente imediata, não 
são de se esperar formações significativamente produtivas (Quadro III. 66), sendo que tal 
produtividade ocorrerá na direta dependência de áreas que, subsuperficialmente, se 
apresentem mais fraturadas e/ou diaclasadas e em zonas de falha, de contacto 
estrutural, de intersecção com filões ou pegmatitos, sempre que estas não apresentem 
preenchimentos impermeabilizantes significativos. Nestes casos concretos, poderá 
acontecer que ocorram localmente situações de muito alta transmissividade, mesmo a 
maiores profundidades (na magnitude das centenas de metros), que, ao serem 
intersectadas por trabalhos mineiros subterrâneos, podem culminar em sistemas de 
nascentes que podem inclusivamente apresentar altas produtividades e efeitos de 
alimentação por recarga superficial muito rápidos. 
 
Os depósitos de vertente na área em que se enquadra o projeto são frequentes mas, em 
virtude da sua má calibragem, e efeitos de descontinuidade espacial, não será 
igualmente de se esperar efeitos de reservatório muito significativos neste tipo de 
ocorrências. 
 
Historicamente, a maioria dos aproveitamentos na área de Montalegre foram sendo 
realizados a partir do sistema aquífero hipodérmico, superficial, de alteração do maciço 
rochoso, e a partir de diversas nascentes, sendo muito baixo o registo de furos verticais. 
O muito reduzido número de furos mais profundos na área de influência do projeto não 
permitir fazer juízos sobre eventuais recursos subterrâneos relacionados com águas de 
circulação mais profunda e sentidos de escoamentos em profundidade. 
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Quadro III. 66 – Unidades Hidrogeológicas Locais, Produtividade e Grau de Vulnerabilidade Aquífera 

Unidade 
Hidrogeológica 

Depósitos de 
cobertura 
aluvionar 

Aquíferos 
descontínuos 

hipodérmicos e 
fissurais sub-
superficiais a 

pouco profundos 

Sistemas 
localizados de 

circulação 
preferencial 
superficial a 

profunda 

(Possível) 
Sistema 

hidromineral de 
circulação 
profunda 

Geologia Aluviões de 
terraço (P) 

Granitos Hercínicos 
(γΠ); 

Rochas do Silúrico: 
xistos 

metamórficos (Sz), 
xistos grafitosos 

(SƖ), e complexo de 
xistos e granitos 

(Syz) 

Filões de quartzo 
(q) 

Pegmatitos 
graníticos, aplito 
pegmatitos (γp) 

Contactos e 
Lineamentos 
estruturais 

Granitos 
fissurados 
Contactos 

granito/ xisto e 
outros, 

Lineamentos e 
intersecções 
estruturais 

Permeabilidade Primária/ 
porosidade Secundária/ fissural Secundária/ 

fissural 
Secundária/ 

fissural 

Produtividade Moderada 
dispersa Baixa dispersa 

Moderada a 
muito alta 

Localizada 

Alta a muito alta 

Localizada 

Risco de 
insucesso 

associado a 
captações 

Baixo a elevado Elevado Baixo a 
moderado 

Baixo a 
moderado 

Profundidades/ 
Explorabilidade Até 5 m (poços) 

Até 5 m – 
hipodérmico 

(poços) 

Até 100 m – 
fissural (profundos) 

Variável 

Maior 
probabilidade de 
sucesso a partir 

dos 100 m 

Sustentabilidade 
de caudais Pequena Pequena Moderado a 

elevado Elevado 

Unidade 
Hidrogeológica 

Depósitos de 
cobertura 
aluvionar 

Aquíferos 
descontínuos 

hipodérmicos e 
fissurais sub-
superficiais a 

pouco profundos 

Sistemas 
localizados de 

circulação 
preferencial 
superficial a 

profunda 

(Possível) 
Sistema 

hidromineral de 
circulação 
profunda 

Vulnerabilidade 
aquífera 

Elevada (devido a 
baixas 

espessuras) 

Variável, aquífero 
hipodérmico muito 

irregular e 
descontínuo com 
pouca expressão 

Alta em zonas de 
maior densidade de 
fracturação ou de 
interseção com 

lineamentos 
estruturais ou 

outras estruturas 
tectónicas 

Alta a moderada 

Alta nas zonas 
de emergência 

Moderada na 
envolvente 

imediata quando 
haja interseção 

com outras 
estruturas 
geológicas 
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Seguindo a geologia à escala 1:50 000, folhas 6A e 6B, na área do projeto é de esperar 
(FIG. III. 40): 
 

(1) Pequenos sistemas aquíferos livres, descontínuos, em depósitos de cobertura 
aluvionares de terraço (P); 

(2) Sistemas aquíferos livres a semiconfinados com circulação de águas nas zonas 
alteradas superficiais dos maciços rochosos (hipodérmico) e nas suas áreas mais 
fissuradas (em granitos hercínicos γΠ e xistos metamórficos Sz, xistos grafitosos SƖ 
ou do complexo de xistos e granitos do silúrico Syz); 

(3) Sistemas aquíferos semiconfinados a confinados com circulação de águas a 
maiores profundidades instaurados em filões de quartzo (q) ou de aplito-pegmatitos 
e pegmatitos graníticos (γp); 

(4) Provável sistema aquífero hidromineral, confinado e profundo. 

 
As principais unidades hidrogeológicas locais na área abrangida pelo projeto têm assim 
uma direta dependência com as unidades geológicas ocorrentes. Na FIG. III. 40 
apresenta-se o extrato da carta geológica à escala 1:50 000 folha 6B (Chaves) onde é 
igualmente possível observar as unidades (1), (2), (3) e (4). Nesta figura são igualmente 
sinalizadas as localidades situadas na envolvente imediata à área de implantação do 
projeto e que, por associação a um ou mais distintos critérios, serão as que representam 
maior sensibilidade e vulnerabilidade a possíveis futuros efeitos nos sistemas aquíferos e 
escoamentos sub-superficiais locais.  
 
O estabelecimento destes locais mais sensíveis e de área de maior influência do projeto 
quanto ao descritor hidrogeologia, conforme constam na FIG. III. 40 e FIG. III. 41, teve 
em consideração: 
 

− Topografia e sentidos de drenagem dos escoamentos sub-superficiais mais 
desfavoráveis; 

− Falhas e acidentes tectónicos mais relevantes como zona de cisalhamento 
cartografada; 

− Contactos litológicos granito/ xisto; 

− Litologias de maior sensibilidade como aluviões, filões de quartzo, estruturas 
pegmatíticas e aplitopegmatíticas identificadas; 

− Possível interferência com pontos hidrogeológicos sensíveis como nascentes 
mineromedicinais e antigas nascentes edificáveis na cartografia geológica 
1:50 000. 
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FIG. III. 40 – Unidade Hidrogeológicas Locais: adaptação da cartografia geológica à escala 1: 50 000 
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FIG. III. 41 – Área Envolvente e Locais Potencialmente Mais Vulneráveis em Termos Aquíferos 
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FIG. III. 42 – Geologia local e vulnerabilidade hidrogeológica 
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Na área da concessão mineira, as atitudes estruturais das unidades geológicas xistentas, 
à escala 1:50 000, apresentam-se cartografadas com orientação preferencial SE-NW e 
pendores para SW (entre 40° a 70°). Estes pendores poderão induzir alguma maior 
tendência dos escoamentos subsuperficiais no seio de fácies xistentas no sentido de NE 
para SW fazendo com que, de entre os locais assinalados nas figura elaboradas, sejam 
mais sensíveis nesta perspetiva os que se situam no bloco oeste compreendendo 
Morgade, Carvalhais, Vilarinho da Mó e Carvalhelhos.  
 
De relevar, no entanto, que a orientação preferencial das estruturas filonianas 
pegmatíticas e aplitopegmatíticas pretendidas explorar apresentam, no entanto, os seus 
pendores para NNE, pelo que a maioria das povoações citadas ficam fora da sua área de 
influência. 
 
Particular atenção deverá, contudo, ser dada à zona de Morgade, por se situar na direção 
de uma relevante zona de falha/cisalhamento que apresenta estruturas filoniana com 
preenchimentos quartzíticos que são capacitados de uma mais alta capacidade condutiva 
dos escoamentos mesmo a maiores profundidades. Acresce ainda o facto de ocorrer 
nesta localidade uma mancha de depósitos de aluvião. Apesar de não ser expectável a 
existência de uma continuidade espacial significativa entre estas distintas unidades 
hidrogeológicas as mesmas carecem de adequada monitorização no futuro. 
 
Relativamente ao aquífero hipodérmico subsuperficial é de referir que de um modo geral 
os solos da área se apresentarão muito pouco desenvolvidos, com pouca espessura, 
sobrepostos a uma matriz rochosa de características variáveis à superfície o que 
originará uma camada descontínua, com baixa capacidade de perpetuação de 
escoamentos a maiores distâncias. As zonas de contacto entre micaxistos e pegmatitos, 
seja à superfície, seja em profundidade, serão preferenciais aos escoamentos e 
circulação localizada de águas. 
 
É, portanto, de se esperar para a área em questão um modelo de escoamentos em 
profundidade descontínuo, pouco produtivo, mas que localmente, e principalmente na 
dependência de falhas sem preenchimentos e em zonas de contacto poderá ter muito 
altas produtividades. A ocorrência e interseção com filões de quartzo também suscitará 
maiores probabilidades na ocorrência de escoamentos locais. Filões de quartzo, maiores 
densidades de fracturação, falhas não preenchidas e zonas de contacto constituirão as 
zonas de circulação preferencial.  
 
É de referir igualmente expectáveis efeitos de barreira, em profundidade, que poderão 
surgir na direta dependência da intersecção com níveis de alteração argílica (ou argílica 
avançada, com zonas de falha ou fraturas que apresentem preenchimentos argilosos e 
área de maciço com muito baixas densidades de fracturação. 
 
Por sua vez, a compartimentação regional micaxistos/granitos irá expectavelmente 
dificultar perpetuação dos escoamentos a maiores distâncias com exceção de zonas de 
contacto, contactos por falha e intersecções de lineamentos. 
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6.2 Identificação e Caracterização das Zonas Protegidas (Lei da Água) 

Conforme referido anteriormente, a área de estudo desenvolve-se na Massa de Água 
Subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia Hidrográfica do Douro (PTA0x1RH3), 
no seu limite com a Massa de Água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia Hidrográfica 
do Cávado (PTA0x1RH2_ZV2006). 
 
Na área de estudo, e sua envolvente alargada, não se identificam zonas protegidas 
enquadráveis na Lei da Água, para as massas de água subterrâneas em apreço. 
 
 
 
6.3 Usos e Pressões nas Massas de Água Subterrânea 

As unidades hidrogeológicas presentes na área de estudo encontram-se sob influência 
das bacias de drenagem dos rios Beça e Rabagão (albufeira do Alto Rabagão), mais 
precisamente das massas de água PT03DOU0184 e PT02CAV0072. 
 
De acordo com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (2016-2021), as pressões 
quantificadas na área de influência das unidades hidrogeológicas identificadas (nas 
bacias das massas de água de superfície PT03DOU0184 e PT02CAV0072) estimam-se 
em 10,9 t/ano de CBO5, 24,3 t/ano de CQO, 80,0 t/ano de N e 8,8 t/ano de P  
(Quadro III. 67). 
 

Quadro III. 67 – Cargas por Setor de Atividade nas Unidades Hidrogeológicas  

Setor 
Cargas (kg/ano) 

CBO5 CQO Ntotal Ptotal 

Indústria 10800 24000 720 450 

Aquicultura 140 279 74 19 

Agrícola --- --- 47233 6811 

Pecuária --- --- 31929 1517 

 
 
As principais cargas na área das unidades hidrogeológicas identificadas têm origem 
difusa, designadamente na agricultura e pecuária, com cargas estimadas de N de 
79,2 t/ano, e de P de 4,4 t/ano. As cargas de origem tópica são essencialmente 
industriais, sendo ainda de referir o setor aquicultura na albufeira do Alto Rabagão. As 
cargas tópicas são estimadas a 10,9 t/ano de CBO5, 24,3 t/ano de CQO, 0,8 t/ano de N e 
0,5 t/ano de P. Estas cargas não se apresentam como de significativas para a área em 
questão. 
 
Saliente-se ainda a presença pontual de sistemas autónomos domésticos com descarga 
para o solo nalgumas povoações. Todavia, face à reduzida densidade populacional e a 
tendência de regressão demográfica, as referidas cargas podem se considerar de 
negligenciáveis. 
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Relativamente aos usos, são de assinalar numerosas captações subterrâneas na 
envolvente alargada de projeto, particularmente associadas as povoações e aos espaços 
agrícolas que as enquadram (FIG. III. 36). Estas captações são maioritariamente 
privadas, para fins de apoio às atividades locais, nomeadamente agrícola e de pecuária. 
As captações correspondem a poços, em média com 5 metros de profundidade (entre 1 a 
11 m de profundidade), e furos verticais, em média com 80 m de profundidade (entre 20 a 
100 m). São ainda de assinalar algumas minas/galerias e nascentes para abastecimento 
público local. 
 
Dentro da área de estudo “imediata” que compreende a área da concessão mineira, 
locais alternativos da hidrometalurgia, e ainda espaço canal de ligação à EN103, 
identificam-se, somente, duas captações subterrâneas, nomeadamente duas nascentes 
de abastecimento a Rebordelo. As mesmas situam-se na vertente nascente da elevação 
da zona de concessão mineira, nomeadamente próximo da zona de Ceara. 
 
Não foi possível identificar as referidas nascentes em campo, nas coordenadas 
assinaladas na informação fornecida pela APA/ARH. Julga-se que a sua localização se 
deverão situar mais a norte, associadas à linha de água que escoa para zona de Poças, 
à semelhança do que se verifica para outras nascentes inventariadas na envolvente 
alargada de estudo. 
 
Da análise anteriormente realizada (Quadro III. 66), assume-se que os poços 
inventariados incidam sobretudo sobre depósitos de cobertura aluvionar, mas também 
em aquíferos descontínuos hipodérmicos e fissurais sub-superficiais a pouco profundos. 
Os furos verticais incidirão, por sua vez, nos segundos. As produtividades são assim 
moderadas a baixa. 
 
O inventário das captações subterrâneas, relativos à FIG. III. 36, são apresentados no 
ANEXO 10 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]. 
 
 
 
 
6.4 Estado da Massa de Água 

6.4.1 Enquadramento 

No presente ponto é efetuada a caracterização do estado das massas de água 
abrangidas pela área de estudo. A sua caracterização do estado dos recursos hídricos 
subterrâneos assentará nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica do Douro e 
Cávado, Ave e Leça. A determinação do estado de massa de água contempla quer os 
aspetos quantitativos, como qualitativos. 
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6.4.2 Estado quantitativo 

As massas de água Maciço Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3) e Maciço 
Indiferenciado da Bacia do Cávado (PTA0x1RH2_ZV2006), abrangidas pela área de 
estudo, apresentam um balanço hídrico positivo, em que o volume anualmente captado é 
inferior à disponibilidade hídrica anual. Estas massas de água apresentam assim um 
estado quantitativo de Bom, fruto de um balanço hídrico positivo (Quadro III. 68). 
 

Quadro III. 68 – Volume anual captado e disponibilidade hídrica anual  

Massa de Água Volume captado 
(hm3/ano) 

Volume disponível 
(hm3/ano) 

PTA0x1RH3(1) 308,57 1076,28 

PTA0x1RH2_ZV2006(2) 66,87 147,78 

(1) PGRH Douro (2016-2021) 

(2) PGRH Cávado Ave e Leça (2016-2021) 

 
 
Localmente, e como verificado anteriormente, as pressões sobre os recursos hídricos 
subterrâneos são negligenciáveis. O território apresenta uma reduzida densidade 
populacional, sendo o mesmo ocupado maioritariamente por espaços naturais e 
florestais. As necessidades são assim muito reduzidas, pelo que não perigam as 
disponibilidades nos aquíferos existentes, mesmo que os mesmos sejam pouco 
produtivos. 
 
 
 
6.4.3 Estado qualitativo 

No que se refere aos aspetos qualitativos, as massas de água PTA0x1RH3 e 
PTA0x1RH2_ZV2006 não apresentam problemas de deterioração, cumprindo os 
objetivos ambientais da DQA, nomeadamente o do Bom estado qualitativo de massa de 
água. Este cenário verificou-se nos dois ciclos de planeamento considerados à luz da Lei 
da Água, pelo que a situação se considera estável. 
 
O Bom estado qualitativo encontra-se relacionado com a reduzida pressão sobre os 
recursos hídricos subterrâneos, o que é particularmente premente na zona da cabeceira 
do rio Beça e bacia da Albufeira do Alto Rabagão. Trata-se de um território 
predominantemente ocupado por espaços naturais (matos) e florestais, com espaços 
agrícolas praticamente circunscritos aos povoamentos serranos existentes e às margens 
das principais linhas de água. É um território igualmente de reduzida densidade 
populacional, com redução demográfica acentuada nas últimas décadas. Perspetiva-se a 
continuada reduzida pressão nos recursos hídricos subterrâneos. 
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7. BIOLOGIA E VALORES ECOLÓGICOS 

7.1 Metodologia 

No presente ponto é efetuada a caracterização da estrutura ecológica e biodiversidade na 
área de estudo, que engloba as áreas da concessão mineira “Romano” e do Complexo 
de Anexos Mineiros, e ainda a sua envolvente alargada. São assim tidos em conta o valor 
de sensibilidade dos táxones florísticos e faunísticos presentes, considerando a 
correlação existente entre estes dois componentes do ecossistema. 
 
A caracterização efetuada segue uma metodologia faseada que, em primeiro lugar, 
compreende a recolha de informação existente (estudos específicos, planos de 
ordenamento, publicações científicas, etc.) para a região em estudo e envolvente e, 
posteriormente, a realização de diversas prospeções de campo orientadas para os 
diferentes grupos biológicos. Destaca-se neste sentido a informação recolhida no quadro 
dos estudos ambientais anteriores, nomeadamente aos relatórios técnicos específicos. 
 
Numa primeira fase é efetuada o enquadramento do projeto nas áreas de conservação 
da natureza, nomeadamente nas Áreas Protegidas da Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, nas áreas incluídas na Rede Natura 2000 e, ainda nas demais áreas de 
interesse ecológico, como o são os corredores ecológicos do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal. Posteriormente, é efetuada a descrição da comunidade vegetal e 
o seu enquadramento em habitats naturais e seminaturais classificados, ou não, e ainda 
da comunidade faunística. 
 
A caracterização da componente de flora e vegetação incluiu igualmente: 
 

− Prospeção para a identificação e confirmação das principais comunidades 
vegetais existentes na área de implantação de projeto através de bioindicadores e 
respetivo enquadramento sintaxonómico, segundo critérios florísticos, 
fisionómicos e ecológicos; 

− O diagnóstico dos habitats definidos na Diretiva Comunitária Habitats 
(92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, com base nos bioindicadores presentes. 

 
Para integração dos vários estatutos de proteção e conservação das espécies e unidades 
ecológicas identificadas, procedeu-se à consulta da legislação aplicável, programas em 
vigor e convenções internacionais, nomeadamente a recentemente ajustada no Decreto-
Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, que 
aprova a proteção ao sobreiro e o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005). 
 
A caracterização da componente faunística incluiu também: 
 

− Identificação/confirmação das espécies faunísticas de ocorrência potencial, com 
definição das espécies prioritárias (de acordo com a sua sensibilidade biológica e 
relevância das respetivas populações); 
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− Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 
ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias 
espécies prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam 
comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo 
faunístico). 

 
À semelhança da flora e vegetação, a caracterização dos diferentes grupos faunísticos 
seguiu uma abordagem faseada, tendo-se em primeiro lugar procedido à recolha de 
informação existente para a região em estudo, nomeadamente estudos ambientais 
presentes na envolvente dos sobreequipamentos (EIA e RECAPE dos parques eólicos 
existentes), ao geocatálogo do ICNF, bem como aos planos de ordenamento existentes 
para área de estudo e envolvente (PDM, POAP, PROF, etc.). 
 
Para além da análise bibliográfica detalhada, foram igualmente efetuados levantamentos 
de campo direcionados para diferentes grupos faunísticos, nomeadamente avifauna, 
herpetofauna e mamofauna. O levantamento faunístico consistiu na realização de 
percursos junto dos locais de implantação dos diferentes elementos de projeto, e sua 
envolvente próxima, nomeadamente por observação direta visual, deteção auditiva e 
observação indireta através da identificação de vestígios e também pela identificação 
respetiva de habitats potenciais. 
 
Os levantamentos complementares realizados no âmbito do presente estudo tiveram 
lugar em maio e junho de 2021. 
 
 
 
7.2 Áreas de Conservação da Natureza 

No presente ponto é efetuado o enquadramento do projeto em áreas de conservação da 
natureza classificadas ao abrigo da legislação nacional, nomeadamente as incluídas na 
Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000. São assim consideradas as 
Áreas Protegidas classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho e revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 142/08, de 24 de julho, e Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Zonas 
Especiais de Conservação (ZEC), classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
 
Foram igualmente contemplados os Corredores Ecológicos identificados no Programa 
Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD). 
 
Na FIG. III. 43 apresenta-se o enquadramento regional do projeto em estudo face às 
áreas de conservação da natureza ocorrentes. Da sua análise verifica-se que não existe 
interferência do projeto de nenhuma área classificada ao abrigo da legislação portuguesa. 
As áreas mais próximas correspondem ao Parque Nacional da Peneda-Gerês e 
respetivas ZEC e ZPE, a mais de 10 km a noroeste da área de Concessão Mineira 
Romano, e os Corredores Ecológicos do PROF TMAD, a cerca de 3 km a sul desta 
última. 
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FIG. III. 43 – Áreas de Conservação da Natureza 
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Pese embora a ausência de interferência do projeto com áreas de conservação da 
natureza consagradas na legislação nacional, é todavia de salientar a sua sobreposição 
com a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés classificada em 2009 no âmbito 
do Programa Homem e a Biosfera (MaB) da Unesco. Esta reserva considera, para além 
do Parque Nacional da Peneda-Gerês, os limites administrativos dos concelhos de Arcos 
de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro. Posto isto, a área 
de projeto posiciona-se no limite meridional nascente desta reserva da biosfera. 
 
Importa salientar que a área de estudo é na zona de transição da Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça do Gerês-Xurés (FIG. III. 44). Esta área de transição permite a inclusão 
de várias atividades agrícolas, aglomerados populacionais e outros usos, onde as 
comunidades locais, os órgãos de gestão, os cientistas, as organizações não 
governamentais, o setor económico e outras partes interessadas, trabalhem em conjunto 
na gestão e no desenvolvimento sustentável dos recursos da área. Corresponde à área 
de menor restrição (Quadro III. 69), constituindo, no essencial, como uma zona de 
enquadramento das áreas mais sensíveis alvo de classificações específicas (Rede 
Natura 2000, RNAP, entre outras). As Reservas da Biosfera têm como tripla função zelar 
pela conservação das paisagens, ecossistemas, espécies e variação genética e pelo 
desenvolvimento económico e humano sustentável, do ponto de vista sociocultural e 
ecológico. 
 

Quadro III. 69 – Zonamento nas Reservas da Biosfera 

Zonas Descrição 

Núcleo 

Zonas com dimensão adequada, dedicadas à conservação da natureza, a longo 
prazo, de acordo com os objetivos da Reserva, sendo constituídas 
essencialmente por zonas já integradas na Rede Natura 2000 e no sistema de 
Áreas Protegidas 

Tampão 

Zonas em torno das zonas núcleo, onde apenas são realizáveis atividades 
compatíveis com a conservação da natureza, constituindo um dos principais 
desafios técnicos à definição da estratégia de zonamento, dada a menor 
definição jurídica prévia de zonas com este estatuto 

Transição Onde são promovidas práticas sustentáveis de gestão de recursos 

 
 
 
7.3 Flora e Vegetação 

7.3.1 Enquadramento biogeográfico 

A área de estudo posiciona-se na transição entres os macrobioclimas temperado e 
mediterrânico. Seguindo os mapas elaborados por Rivas-Martinez (2011), verifica-se que 
a área de estudo da exploração mineira insere-se no ombrótipo húmido superior, dos 
pisos supratemperado inferior, mesotemperado superior e supramediterrânico 
inferior. 
 
De uma forma sumária, as áreas abrangidas pelo projeto a cota 900 ou superior (Fieira 
de Rebordelo, Gateira e Ceara) posicionam-se no termótipo supratemperado inferior, e as 
áreas abaixo dessa mesma cota no supramediterrânico inferior. No extremo sul da área 
da Concessão Mineira Romano, alguns espaços entre as cotas 850 e 900 (Carvalhosa, 
Felgueira e Alto da Queimada), integram o termótipo do mesotemperado superior. 
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FIG. III. 44 – Zonamento da Reserva da Biosfera Gerês-Xurés 
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Segundo a mais recente tipologia biogeográfica da Península Ibérica (Rivas-Martínez, 
2017), a área de implantação de projeto situa-se na Província Atlântica Europeia, mais 
precisamente na subprovíncia Orolusitana Atlântica. 
 
A subprovíncia Orolusitana Atlântica é maioritariamente portuguesa e abrange os 
maciços e territórios temperados semi-hiperoceânicos e oceânicos montanhoso, e as 
suas ligações aos vales mediterrânicos do Minho e Zêzere e, no caso presente, ao vale 
do Tâmega (rio Beça). Inclui o distrito das Serras do Barroso e Cabreira do setor 
Geresiano e Norduriense, que insere as Serra do Barroso, na qual se insere o projeto. 
O setor Geresiano e Norduriense apresenta correspondência com o subsector 
Geresiano-Queixense, segundo Costa et. al. (1999). 
 
É todavia de salientar que a área de estudo se posiciona no limite oriental da 
subprovíncia Orolusitana Atlântica, na sua fronteira com a subprovíncia Carpetano-
Leonesa, da Província Mediterrânea Ibérica Ocidental. O projeto é assim marcado pela 
transição entre o mundo atlântico e mediterrânico, mais precisamente, em termos 
biogeográficos entre os distritos das Serras do Barroso e Cabreira (macrobioclima 
atlântico) e de Chaves e Verín (macrobioclima mediterrânico). 
 
A vegetação climatófila do Geresiano e Norduriense insere-se no carvalhal 
supratemperado de Quercus robur do Vaccinio-Quercetum roboris e carvalhal 
mesotemperado de Quercus pyrenaica do Holco mollis-Quercetum pyrenaicae. Os 
primeiros têm uma apetência pelas áreas mais oceânicas e hiper-húmidas cedendo 
perante o Holco-Quercetum pyrenaicae nos biótopos de ombroclima húmido ou mais 
elevados e continentalizados (como é o caso da presente área de estudo). Na vegetação 
também se encontram comunidades típicas como o zimbral do Vaccinio-Juniperetum 
nani, o bidoal ombrófilo Holco mollis-Betuletum celtibericae, o medronhal reliquial com 
azereiros do Frangulo alni-Arbutetum unedonis prunetosum lusitanicae, o urzal higrófilo 
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris, o arrelvado vivaz de solos esqueléticos de cumes 
graníticos Minuartio recurvae-Silenetum acutiflorae, o prado de lima Agrostio-
Arrhenatheretum bulbosi, as comunidades turfófilas do Anagallido-Juncion bulbosi, entre 
outros. 
 
Nesta área o clima é mais frio e continentalizado e o período de geadas é mais 
prolongado. Apesar da precipitação ser elevada e o défice estival de água no solo ser 
reduzido, como o período favorável ao crescimento das plantas é mais curto, este défice 
de água no solo tem um impacto muito significativo na vegetação. 
 
Por isso, começam a penetrar plantas e algumas comunidades mediterrânicas e 
submediterrânicas como o urzal-tojal Ulici minoris-Ericetum umbellatae - a comunidade 
mais importante na composição da paisagem do território - o urzal do Genistello 
tridentatae-Ericetum aragonensis e o giestal Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae. Os 
prados supratemperados de regadio da região (os lameiros ou prados de lima) e os 
juncais foram descritos respetivamente com os nomes Anthemido-Cynosuretum cristati e 
Agrostio-Arrhenatheretum e Peucedano-Juncetum acutiflori. 
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7.3.2 Vegetação natural e seminatural 

O projeto de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados posiciona-
se no limite oriental e setentrional da Serra do Barroso, confrontando, a norte, com a 
albufeira do Alto Rabagão e a sul com o vale do rio Beça. O território e paisagem do 
Barroso encontram-se, atualmente, fortemente marcados pela ação antrópica, com 
importante reflexo na comunidade vegetal em presença. 
 
Os bosques climácicos de carvalho-roble e carvalho-negral, ou ainda os bidoais 
ombrófilos sumitais, têm sofrido uma forte regressão, subsistindo em pequenas bolsas 
florestadas, que testemunham a outrora dominância destas formações. Esta regressão 
deve-se, primeiramente, à expansão das práticas agro-pastoris (substituição por culturas 
cerealíferas e hortícolas, e por pastagens melhoradas) e, nas últimas décadas, pelas 
práticas silvícolas (plantação intensiva de resinosas para a produção de madeira e 
resinagem). 
 
A forte expansão de espaços florestais de produção tem contribuído para o aumento de 
combustibilidade do ecossistema, do qual resulta uma maior recorrência de incêndios 
rurais. Tal facto, associado à desertificação do território e envelhecimento da população, 
tem vindo a contribuir para uma regressão dos espaços agrícolas e forte expansão de 
matos rasteiros, que constituem, atualmente, a comunidade dominante nos relevos da 
Serra do Barroso. 
 
Na área da Concessão Mineira Romano predomina, atualmente, o uso florestal, até pelo 
facto de a mesma integrar o Perímetro Florestal da Serra do Barroso. Desenvolvem-se, 
assim, neste espaço, povoamentos estreme de resinosas, de Pinus sylvestris e Pinus 
pinaster. Estes espaços encontram-se particularmente representados a norte da 
concessão, na Fieira de Rebordelo, e ainda a sul, em Felgueira. Estas formações 
encontram-se ainda distribuídas de forma dispersa por toda a área da concessão e, 
ainda, de forma pontual no vale do ribeiro de Lama. Para além das plantações de 
resinosas é ainda de salientar a presença pontual, a sul da área da concessão de 
povoamentos estreme de eucalipto, mais precisamente de Eucalyptus nitens, espécie 
resistente ao frio e ao vento, e com distribuição até altitudes de 1 200 m. 
 
Na restante área da concessão mineira, nas zonas de corte das plantações de resinosas, 
e ainda em espaços anteriormente percorridos por incêndios, verifica-se a presença de 
urzais climatófilos dominados por Erica umbellata, Pterospartum tridentatum subsp. 
cantabricum, Erica cinerea e Ulex minor. Estes urzais enquadram-se na associação 
Halimio alyssoidis-Pteropartetum tridentati, e constituem a formação dominante das 
encostas da Serra do Barroso. Estas formações posicionam-se, igualmente, nalguns 
pequenos topos da zona planáltica situada a montante da albufeira do Alto Rabagão, e 
que compreende as zonas de cabeceira do rio Rabagão e ribeiro de Lama. São, também, 
a comunidade mais abundante do subcoberto dos espaços florestais de produção. 
 
Nas zonas depressionárias, em contacto com as linhas torrenciais, nas bermas dos 
caminhos, ou ainda em espaços florestais degradados, desenvolvem-se formações 
arbustivas de médio grande porte, geralmente co-dominados por Cytisus striatus 
(principalmente em sucessões progressivas) e Genista polygaliphylla. Estes giestais 
orófilos de territórios submediterrânicos (pontualmente eutemperados) de carácter 
oceânico enquadram-se na Cytiso striati-Gensitetum polygaliphyllae. 
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Dentro destes giestais destacam-se duas variantes sucessionais, nomeadamente uma 
dominada por Cytisus striatus, em leptossolos pouco profundos, e outra, edafo-higrófila, 
dominada por Erica arborea, típica de solos compensados das margens dos cursos de 
água. 
 
Em clareira de urzais e giestais, em zonas de solos mobilizados, ou ainda associada a 
zonas em que o maciço rochoso aflora à superfície, surge uma vegetação pioneira de 
leptossolos dominada por nanocaméfitas e hemicriptófitas. Incluem-se, nestas 
formações, comunidades órofilas pobres e de baixa cobertura dominadas por Arenaria 
querioides, Sedum brevifolium ou ainda Agrostis truncatula, enquadráveis no Arenario 
querioidis-Sedetum brevifolii. Surgem, ainda, outros tipos de combinações com Armeria 
humilis, Ornithogalum concinnum, Agrostis truncatula e Sedum brevifolium, da Armerio 
humilis-Agrostietum commistae. Estas comunidades não apresentam representatividade 
cartográfica, porém encontram-se distribuídas de forma regular em mosaico  
 
Nas zonas de vale, mais aplanadas, e ao longo dos principais cursos de água existentes 
(ribeiro da Lama, ribeiro de Candedo, rio Rabagão, e outros) desenvolvem-se prados e 
prados-juncais ceifados e/ou pastoriados, vulgarmente designados por lameiros. Os 
lameiros constituem um tipo de vegetação natural com maior interesse económico no 
território, sendo habitualmente alvo de exploração e condução pelas populações. Os 
lameiros constituem, ainda, um elemento fulcral do sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, 
recentemente classificado como de Património Agrícola Mundial. Os lameiros presentes 
na área de estudo correspondem a prados meso-higrófilos montanos da Anthemido 
nobilis-Cynosuretum cristati, regularmente ceifados e submetidos a pastoreio, e 
dominados por Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, 
Hypochaeris radicata, Trifolium pratensis, Trifolum repens, Centaurea rivularis, Plantago 
lanceolata, Chamaemelum nobile, entre outros. Devido ao intenso regime de exploração 
a que são submetidos, possuem menor diversidade florística global e maior abundância 
de elementos nitrófilos (Chamaemelum nobile, Trifolium pratensis, Trifolum repens), do 
que os prados da Agrostio-Arrhenatheretum também ocorrentes no setor geresiano e 
norduriense. 
 
Ainda nos lameiros, junto às margens dos cursos de água associados e nos canais de 
irrigação criados, desenvolvem-se prados-juncais moderadamente higrófilos dominados 
por Juncus effusus. Estes juncais toleram um período de secura edáfica (ainda que não 
demasiado longo) durante o verão, o que lhes permite colonizar solos em que o 
fornecimento de água é menos regular. Estes prados juncais enquadram-se na 
Deschampsio gallaecicae-Juncetum effusi. 
 
Nas linhas de água de escoamento permanente, enquadrados por lameiros e áreas de 
cultivo, desenvolve-se uma cortina arbórea contínua a semicontínua, onde predomina o 
bidoeiro. Estes bidoais edafo-higrófilos ocupam solos mais profundos e húmidos 
(frequentemente encharcados), e surgem em combinação com salgueiros (Salix 
atrocinerea) e outras espécies ripícolas (Carex elata subsp. reuteriana, Osmunda regalis, 
Oenanthe crocata, Viola palustris, Galium broterianum, entre outros), sendo deste modo 
enquadrável. Estes bidoais ripícolas são enquadráveis na Carici reuterianae-Betuletum 
celtibericae. Estes bosques ripícolas diferem, por exemplo, das galerias presentes no rio 
Beça, a sul da área de estudo, onde se verifica uma comunidade com predomínio de 
Alnus glutinosa, enquadrável no amial do Galio broteriani-Alno glutinosae. 
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Em orla dos bidoais ripícolas, ou nas margens onde este é descontinuado pela expansão 
das pastagens melhoradas, surge o prado-juncal da Peucedano lancifolii-Juncetum 
acutiflori dominado por Juncus acutiflorus. 
 
São ainda de referir, nos limites oriental e ocidental da área de estudo, nos vales dos 
ribeiros de Candedo e Rebordelo, pequenos bosquetes ou franjas arbóreas dominadas 
por Quercus pyrenaica, por vezes associado a Betula celtiberica, ou, mais raramente, a 
Quercus robur. Numa primeira análise, estes povoamentos praticamente estremes de 
carvalho-negral seriam enquadráveis no carvalhal supra temperado do Holco mollis-
Quercetum pyrenaicae (Quercenion pyrenaicae). Todavia, a presença (extremamente 
pontual) de Quercus robur, poderá indicar que os mesmos correspondem à variante 
Quercus pyrenaica do carvalhal suprasubmediterrânico húmido do Myrtillo-Quercetum 
roboris (Quercenion robori-pyrenaicae). Esta distinção é particularmente difícil, pela área 
de estudo se posicionar na transição entre o clima temperado e mediterrânico, e pelo 
elevado grau de fragmentação destas formações.  
 
A área de estudo é ainda marcada por vários espaços artificializados, como o são a rede 
viária local e as áreas de cultivo cerealífero, hortícola ou ainda de regadio. Na orla destes 
espaços desenvolve-se uma vegetação nitrófila e seminitrófila, não higrófila e não 
esciófila, dominada por terófitas incluída na classe Stellariaetea mediae. È ainda de 
destacar a presença de uma plantação “recente” de castanheiro (souto) dentro da área 
da concessão mineira, enquadrável nas práticas agro-florestais da região. 
 
Com base nas observações de campo das espécies e comunidades vegetais presentes 
(acima descritas), nos diferentes tipos de ocupação do solo e unidades de paisagem, 
foram descriminadas 8 unidades de vegetação cartografáveis (Desenho 06 [TOMO 2]). 
Note-se que estas unidades poderão compreender mais do que um tipo de formação 
vegetal, alguns dos quais não apresentam expressividade à escala de projeto, ou pelo 
facto da sua disposição em mosaico não possibilita dissociar uma da outra.  
 
Para a área de estudo da exploração de depósitos de minerais de lítio e minerais 
associados encontram-se presentes as seguintes unidades de vegetação: 
 

− Povoamentos estreme de resinosas dominados por Pinus sylvestris e Pinus 
pinaster, e com subcoberto ocupado por matos rasteiros esparsos de Erica 
umbellata e Pterospartim tridentatum subsp. cantabricum. 

− Povoamentos estreme de eucalipto dominado por Eucalyptus nitens e, 
pontualmente, por Eucalyptus globulus (em zonas mais baixas e menos 
expostas). O subcoberto destes povoamentos é em tudo similar ao dos 
povoamentos das resinosas, em termos de composição florística, porém, com 
uma cobertura muito mais esparsa. 

− Urzais climatófilos dominados por Erica umbellata, Pterospartum tridentatum 
subsp. cantabricum, Erica cinerea e Ulex minor, da Halimio alyssoidis-
Pteropartetum tridentati. 

− Giestais codominados por Cytisus striatus e Genista polygaliphyllae da Cytiso 
striati-Gensitetum polygaliphyllae. 
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− Vegetação pioneira de leptossolos em combinações diversas de Arenaria 

querioides, Sedum brevifolium, Agrostis truncatula, Armeria humilis, Ornithogalum 
concinnum, e outras, da Arenario querioidis-Sedetum brevifolii e Armerio humilis-
Agrostietum commistae. Enquanto unidade isolada apresentam pouco 
expressividade na área de estudo, porém, surgem frequentemente em mosaico 
com urzais. 

− Lameiros ceifados e/ou pastoriados dominados por Cynosurus cristatus, Holcus 
lanatus, Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, Trifolium pratensis, 
Trifolum repens, Centaurea rivularis, Plantago lanceolata, Chamaemelum nobile, 
do Anthemido nobilis-Cynosuretum cristati, com presença de prados-juncais de 
Juncus effusus, da Deschampsio gallaecicae-Juncetum effusi. 

− Bidoais ripícolas de Betula celtiberica, Carex elata subsp. reuteriana, Osmunda 
regalis, Oenanthe crocata, Viola palustris, Galium broterianum, entre outros, da 
Carici reuterianae-Betuletum celtibericae, em contacto catenal com prados-juncais 
de Juncus acutiflorus da Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori. 

− Carvalhais de Quercus pyrenaica, em combinação com outras espécies, 
possivelmente enquadráveis na Holco mollis-Quercetum pyrenaicae ou Myrtillo-
Quercetum roboris. 

− Souto de Castanea sativa, caracterizado por plantação recente e mobilização 
frequente do subcoberto, que se encontra, assim, dominado por comunidades 
nitrófilas e seminitrófilas similares ao dos campos cultivados. 

 
 
Salientam-se ainda as bermas dos caminhos e estradas, e orlas das zonas de cultivo, e 
respetivos períodos de pousio, albergam comunidades nitrófilas e seminitrófilas da 
Stellariaetea mediae. 
 
Das comunidades vegetais anteriormente identificadas cinco apresentam enquadramento 
em habitats naturais ou seminaturais da Diretiva Habitat. 
 
Os urzais do Halimio alyssoidis-Pteropartetum tridentati são enquadráveis no habitat 
4030, todavia, o seu enquadramento no respetivo subtipo não é evidente, até pelo facto 
da área de estudo se situar na transição entre o “mundo” atlântico e mediterrânico. O 
predomínio de Erica umbellata, e a presença de alguns táxones que a enquadrariam na 
Ericion umbellatae, enquadrariam estas formações no subtipo 4030pt3 uzais, urzais-tojais 
e urzais-estevais mediterrânicos não litorais. Todavia, a presença de elementos atlânticos 
com Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum e Ulex minor, enquadra as mesmas, 
de acordo com Honrado (2003), na Daboecion cantabricae, e portanto no subtipo 4030pt2 
tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. 
 
A vegetação pioneira de leptossolos, nas suas duas associações, é enquadrável no 
habitat 6160, mais precisamente no subtipo 6160pt2 matos rasteiros acidófilos 
temperados e mediterrânicos. 
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Os prados-juncais de Juncus acutiflorus e Juncus effusus, presentes na orla dos bidoais 
ripícolas e margens de cursos de água e em lameiros, respetivamente, estão 
enquadrados pelo habitat 6410. Ambas as formações integram o subtipo 6410pt2 juncais 
acidófilos de J. acutiflorus, J. conglomeratus e/ou Juncus effusus. 
 
Os bidoais ripícolas enquadram-se no habitat 91E0, mais precisamente no subtipo 
91E0pt2 bidoais ripícolas. Note-se, todavia, que estas formações se limitam, muitas 
vezes, apenas a um alinhamento arbóreo ao longo das margens (por vezes descontínuo), 
fruto da ocupação agro-pastoril até ao limite das margens, que pode questionar o seu 
enquadramento neste habitat (pelo estado degradado). Optou-se, todavia, manter o seu 
enquadramento estritamente pela sua composição florística. 
 
Por fim, os carvalhais de Quercus pyrenaica são enquadráveis no habitat 9230. À 
semelhança da sua correspondência fitossociológica, o seu enquadramento nos subtipos 
existentes no território continental não é evidente, podendo tratar-se do subtipo 9230pt1, 
no caso de se tratar de um carvalhal supramediterrânico do Myrtillo-Quercetum  
roboris, ou 9230pt2 no caso do carvalhal supratemperado do Holco mollis-Quercetum 
pyrenaicae. 
 
 
 
7.3.3 Flora 

Floristicamente a área de estudo encontra-se fortemente marcada por ações antrópicas, 
nomeadamente pela atividade agro-silvo-pastoril. Para a larga maioria da área estudada, 
as mobilizações de solos, ações de plantação e corte, e recorrência de incêndios rurais, 
conferem à região um certo grau de homogeneidade, com largo predomínio de coberto 
arbustivo rasteiro, em que se verifica a presença de espécies comuns e abundantes. A 
ação antrópica não revela somente aspetos negativos, contribuindo para alguma 
heterogeneidade da paisagem, através da condução de pastagens melhoradas, que pese 
embora o grau elevado de maneio, apresentam algumas comunidades interessantes, em 
particular quando essa atividade é desenvolvida de forma harmoniosa com as 
comunidades vegetais autóctones, como é o caso das comunidades ribeirinhas. 
 
Encontram-se descritas como de ocorrência potencial6, para a envolvente alargada da 
área de estudo (quadrículas UTM PG01 e PG02) duas espécies protegidas, 
nomeadamente Arnica montana subsp. atlantica e Scrophularia herminii, ambas 
constantes do anexo V da Diretiva Habitat (Quadro III. 70). 
 

Quadro III. 70 – Flora Protegida Potencialmente Ocorrente na Área de Estudo 

Família Espécie Diretiva 
Habitat 

Lista 
Vermelha 

Asteraceae Arnica montana subsp. atlantica V NT 

Scrophulariaceae Scrophularia herminii V LC 

  

                                                
6 Flora-On: Flora de Portugal Interactiva. (2014). Sociedade Portuguesa de Botânica. www.flora-on.pt. Consulta efectuada 
em 16-6-2021. 
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Apenas Arnica montana subsp. atlantica encontra-se atualmente ameaçada, de acordo 
com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, com o estatuto de 
Quase Ameaçado (NT). Scrophularia herminii apresenta, por sua vez, um estatuto de 
Pouco Preocupante (LC).  
 
Importa referir que não se considera nesta listagem de espécies protegidas Pinus 
sylvestris, uma vez que apenas as populações espontâneas da mesma são consideradas 
de Em Perigo (EN), pela lista vermelha. De acordo com Honrado (2003) e Fernandes a 
primeira surge em prados ou urzais húmidos, orla de brejos e charcos, ou clareiras de 
espaços florestais. A área de estudo apresenta, assim, vários habitats que poderão 
albergar a espécie, em particular em lameiros ou outras pastagens melhoradas em orla 
de cursos de água. 
 
A segunda surge em fendas de rochas e muros de pedra arrumada à mão, ou ainda em 
margens de linhas de água. A sua presença é assim possível em zonas sumitais, onde o 
maciço rochoso por vezes aflora, em margens de cursos de água de montanha, ou ainda 
em povoações serranas que se desenvolvam em zona de vale ou meia encosta. 
 
Nenhuma das espécies foi todavia identificada nas prospeções realizadas. 
 
As prospeções realizadas na área de estudo permitiram identificar um total de 170 
táxones florísticos dos quais 20 pertencem ao estrato arbóreo, 23 ao estrato arbustivo, 3 
ao estrato lianóide e 124 ao estrato herbáceo. 
 
A listagem de espécie que se apresenta no ANEXO 3 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos] compilou a informação recolhida na elaboração de estudos anteriores para a 
área de Concessão Romano, nos períodos de outono/inverno e primavera, 
complementados por levantamentos de campo na área de concessão e na área de 
estudo agora mais alargada, na primavera de 2021. 
 
A listagem de táxones florísticos encontra-se organizada por estrato e por tipo de unidade 
homogénea de vegetação / habitats, previamente identificados no Desenho 06  
[TOMO 2]. Note-se que, no caso particular das comunidades ripícolas, os levantamentos 
de campo estenderam-se para o rio Beça, nomeadamente para o amial ripícola do Galio 
broteriani-Alno glutinosae. Uma vez que esta comunidade não surge na área estudada, 
os táxones inventariados na comunidade do Beça foram agregados aos elementos 
constituintes dos bidoais ripícolas, e portanto na coluna de bidoais ripícolas (H7). 
 
A maior riqueza foi registada em comunidades ribeirinhas (H7) com um total de 65 
espécies. Acompanhadas de perto pelos lameiros (H6), com 62 espécies, e a vegetação 
nitrófila e seminitrófila (H9), com 54 espécies (Gráfico III. 13). 
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Gráfico III. 13 – Riqueza em táxones por unidade homogénea de vegetação / habitats

H1 Povoamento estreme de resinosas; H2 Povoamento 
Giestais; H5 Vegetação pioneira de leptossolos; H6 Lameiros; H7 Bidoais ripícolas; H8 Carvalhais; 
H9 Vegetação nitrófila e seminitrófila

 
 
Seguem-se as zonas de urzais (H3), carvalhais (H8) e povoamentos estreme de 
resinosas, com riquezas moderadas respetivas de 44, 34 e 27 táxones respetivamente. 
Os giestais (H4) e vegetação pioneiras de leptossolos (H5) constituem os habitats mais 
pobres, com riquezas respetivas de 19 e 18. Os povoamentos de eucalipto são os que 
apresentam menor riqueza, sendo dominados pelo eucalipto (
nitens) e apresentando um subscoberto muito pobre.
 
É também nos habitats ribeirinhos e lameiros que se encontram um maior número de 
endemismos ibéricos (não existem endemismos lus
respetivamente (Gráfico III. 
 
Os giestais (H4) e carvalhais (H8) apresentam dois endemismos, e os povoamentos de 
resinosas (H1), urzais (H3) e vegetação pioneira (H5) pelo menos um endemismo. 
Somente nos povoamentos de eucalipto (H2) e vegetação nitrófila e seminitrófila (H9) é 
que não se verifica a presença de endemismos.
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se as zonas de urzais (H3), carvalhais (H8) e povoamentos estreme de 
, com riquezas moderadas respetivas de 44, 34 e 27 táxones respetivamente. 

Os giestais (H4) e vegetação pioneiras de leptossolos (H5) constituem os habitats mais 
, com riquezas respetivas de 19 e 18. Os povoamentos de eucalipto são os que 
tam menor riqueza, sendo dominados pelo eucalipto (Eucalyptus globulus 

) e apresentando um subscoberto muito pobre. 

É também nos habitats ribeirinhos e lameiros que se encontram um maior número de 
endemismos ibéricos (não existem endemismos lusitânicos), com 5 e 4 espécies 

Gráfico III. 14). 

Os giestais (H4) e carvalhais (H8) apresentam dois endemismos, e os povoamentos de 
is (H3) e vegetação pioneira (H5) pelo menos um endemismo. 

Somente nos povoamentos de eucalipto (H2) e vegetação nitrófila e seminitrófila (H9) é 
que não se verifica a presença de endemismos. 
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É também nos habitats ribeirinhos e lameiros que se encontram um maior número de 
itânicos), com 5 e 4 espécies 

Os giestais (H4) e carvalhais (H8) apresentam dois endemismos, e os povoamentos de 
is (H3) e vegetação pioneira (H5) pelo menos um endemismo. 

Somente nos povoamentos de eucalipto (H2) e vegetação nitrófila e seminitrófila (H9) é 
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Gráfico III. 14 – Número endemismos por unidade homogénea d

 
 
É também nas comunidades ripícolas e lameiros, a par
registam espécie incluídas no anexo V da Diretiva Habitats, nomeadamente 
aculeatus e Narcissus bulbocodium 
nacional, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, 
ambas apresentam populações estáveis e
estatuto de Pouco Preocupante.
 
No que se refere à repartição de espécies por
habitats ribeirinhos (H7) e carvalhais (H8) apresentam espécies pertencentes aos 
estratos arbóreos, arbustivo, herbáceo e lianóide
pioneiras, lameiros e nitrófilas e seminitrófilas, são aquelas que apresentam menor 
repartição de espécies por estrato, verificando
predomínio de coberto herbáceo.
 
Considerando os diferentes parâmetros analisados consideram
maior valor ecológico os bidoais ripícolas e lameiros. Os lameiros apresentam ainda uma 
importância económica para a região. No outro extremo consideram
de eucaliptos com menos val
bosquetes de carvalho assumem uma importância intermédia.
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Número endemismos por unidade homogénea de vegetação / habitats

É também nas comunidades ripícolas e lameiros, a par dos carvalhais e pinhais
registam espécie incluídas no anexo V da Diretiva Habitats, nomeadamente 

Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium. De referir 
nacional, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, 
ambas apresentam populações estáveis e não ameaçadas, sendo o seu respetivo 
estatuto de Pouco Preocupante. 

No que se refere à repartição de espécies por estratos (Gráfico III. 
habitats ribeirinhos (H7) e carvalhais (H8) apresentam espécies pertencentes aos 
estratos arbóreos, arbustivo, herbáceo e lianóides. Note-se que 
pioneiras, lameiros e nitrófilas e seminitrófilas, são aquelas que apresentam menor 

espécies por estrato, verificando-se, como seria de esperar, um largo 
predomínio de coberto herbáceo. 

s parâmetros analisados consideram-se como comunidades de 
maior valor ecológico os bidoais ripícolas e lameiros. Os lameiros apresentam ainda uma 
importância económica para a região. No outro extremo consideram-se os povoamentos 
de eucaliptos com menos valor, e de elevado grau de artificialização. Os urzais e 
bosquetes de carvalho assumem uma importância intermédia. 
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dos carvalhais e pinhais, que se 
registam espécie incluídas no anexo V da Diretiva Habitats, nomeadamente Ruscus 

De referir que, em território 
nacional, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, 

não ameaçadas, sendo o seu respetivo 

Gráfico III. 15), apenas os 
habitats ribeirinhos (H7) e carvalhais (H8) apresentam espécies pertencentes aos 

se que as comunidades 
pioneiras, lameiros e nitrófilas e seminitrófilas, são aquelas que apresentam menor 

se, como seria de esperar, um largo 

se como comunidades de 
maior valor ecológico os bidoais ripícolas e lameiros. Os lameiros apresentam ainda uma 

se os povoamentos 
or, e de elevado grau de artificialização. Os urzais e 



 
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 

Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1)

290

 
 

H1 Povoamento estreme de resinosas; H2 Povoamento estreme de eucalipto; H3 Urzais; H4 
Giestais; H5 Vegetação pioneira de leptossolos; H6
H9 Vegetação nitrófila e seminitrófila

Gráfico III. 15 – Proporção (%) de espécies por estrato e por unidade homogénea de vegetação / 

 
 
 
7.4 Fauna 

A caracterização das prin
estudo considerada, possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. 
análise do Desenho 06 [TOMO 2
área de estudo, pese embor
Em termos de biótopos, 
envolvente próxima, dois biótopos principais.
 
O primeiro correspondente às encostas e 
área de estudo em análise, se posiciona entre 900 e os 1000 m, e é dominada por uma 
matriz de matos rasteiros (urze e carqueja) e povoamentos de resinosas
por giestais. 
 
O segundo corresponde à cabeceira da albufeira do Rabagão,
zona planáltica, de relevo ondulado, mas não acidentado, composto por uma matriz de 
lameiros, áreas agrícolas e bidoais que acompanham os principais cursos de água. Em 
orla, identificam-se ainda alguns bosquetes de carvalho
 
O biótopo florestal / matos é sobretudo de abrigo, e dominada por espécies silvícolas. O 
biótopo agrícola constitui um biótopo de alimentação, com presença de espécies mais 
cosmopolitas, mas também com elevadas especificidades ecológicas, como são as 
espécies com elevada dependência do meio aquático.
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H1 Povoamento estreme de resinosas; H2 Povoamento estreme de eucalipto; H3 Urzais; H4 
Giestais; H5 Vegetação pioneira de leptossolos; H6 Lameiros; H7 Bidoais ripícolas; H8 Carvalhais; 
H9 Vegetação nitrófila e seminitrófila 

Proporção (%) de espécies por estrato e por unidade homogénea de vegetação / 
habitats 

A caracterização das principais unidades homogéneas de vegetação, para a área de 
possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. 

TOMO 2], verifica-se alguma heterogeneidade de habitats para a 
área de estudo, pese embora o largo predomínio de uma ou duas comunidades vegetais. 

 podemos considerar para a área de projeto, e respetiva 
xima, dois biótopos principais. 

O primeiro correspondente às encostas e cumeada da Serra do Barroso, que 
área de estudo em análise, se posiciona entre 900 e os 1000 m, e é dominada por uma 
matriz de matos rasteiros (urze e carqueja) e povoamentos de resinosas

O segundo corresponde à cabeceira da albufeira do Rabagão, caracterizada por uma 
zona planáltica, de relevo ondulado, mas não acidentado, composto por uma matriz de 
lameiros, áreas agrícolas e bidoais que acompanham os principais cursos de água. Em 

se ainda alguns bosquetes de carvalho-negral. 

O biótopo florestal / matos é sobretudo de abrigo, e dominada por espécies silvícolas. O 
constitui um biótopo de alimentação, com presença de espécies mais 

cosmopolitas, mas também com elevadas especificidades ecológicas, como são as 
ies com elevada dependência do meio aquático. 
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H1 Povoamento estreme de resinosas; H2 Povoamento estreme de eucalipto; H3 Urzais; H4 

Lameiros; H7 Bidoais ripícolas; H8 Carvalhais; 

Proporção (%) de espécies por estrato e por unidade homogénea de vegetação / 

cipais unidades homogéneas de vegetação, para a área de 
possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. Da 

se alguma heterogeneidade de habitats para a 
a o largo predomínio de uma ou duas comunidades vegetais. 
podemos considerar para a área de projeto, e respetiva 

cumeada da Serra do Barroso, que no caso da 
área de estudo em análise, se posiciona entre 900 e os 1000 m, e é dominada por uma 
matriz de matos rasteiros (urze e carqueja) e povoamentos de resinosas, e pontualmente, 

caracterizada por uma 
zona planáltica, de relevo ondulado, mas não acidentado, composto por uma matriz de 
lameiros, áreas agrícolas e bidoais que acompanham os principais cursos de água. Em 

O biótopo florestal / matos é sobretudo de abrigo, e dominada por espécies silvícolas. O 
constitui um biótopo de alimentação, com presença de espécies mais 

cosmopolitas, mas também com elevadas especificidades ecológicas, como são as 
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Pese embora não abrangidos de forma direta pelo projeto também é importante dar 
destaque aos principais cursos de água que enquadram a área da concessão mineira, e 
as respetivas comunidades exclusivamente aquáticas (ictiofauna e invertebrados), bem 
como das espécies ribeirinhas dependentes (anfíbios, mamofauna, entre outros). 
Destaca-se concretamente o rio Beça, e seus afluentes. 
 
A caracterização geral de fauna teve por objetivo identificar e caracterizar as principais 
comunidades faunísticas presentes na área de implantação do Projeto e numa área 
envolvente, ajustada em função da mobilidade e áreas vitais dos grupos faunísticos em 
questão. A compilação de informação referente à fauna foi realizada recorrendo a 
diferentes fontes bibliográficas e às bases de dados do ICNF, entidade a qual foi 
solicitada informação geográfica para uma área de estudo alargada (ANEXO 3 do 
Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
Quer no interior da área de estudo como na sua envolvente foram definidos locais de 
amostragem de forma a englobar todos os biótopos representativos da área, e que por 
isso apresentam um grupo de nichos ecológicos mais diversificado para as comunidades 
faunísticas, permitindo a sua melhor caracterização. Neste sentido, foram aplicadas 
metodologias específicas para cada grupo faunístico, nomeadamente anfíbios, répteis, 
mamíferos terrestres e quirópteros, aves, ictiofauna e invertebrados. 
 
Foram consideradas espécies confirmadas, todas aquelas que foram identificadas nos 
levantamentos de campo deste estudo. Todas as espécies que foram apenas 
confirmadas no âmbito de outros projetos ou trabalhos científicos realizados na região 
foram consideradas espécies com ocorrência provável, mas não confirmada para a área 
de estudo. Note-se que os dados de campo compilam informação desde outono de 2017, 
aquando dos primeiros estudos ambientais associados ao presente projeto em análise. 
 
 
 
7.4.1 Invertebrados 

De acordo com a informação cedida pelo ICNF (ANEXO 3 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos]), para quadrículas 1 x 1 km dentro da área de estudo, e sua envolvente 
próxima, identificam-se como de potencialmente ocorrentes nove espécies de odonatas, 
nenhuma das quais apresenta estatuto de conservação a nível europeu 
(https://eunis.eea.europa.eu/), e portanto, não enquadráveis na Diretiva Habitats  
(Quadro III. 71). 
 

Quadro III. 71 – Elenco de invertebrados terrestres potenciais 

Família Taxa Estatuto de 
Conservação(a) 

Diretiva 
Habitat 

Aeshnidae Anax imperator LC --- 

Aeshnidae Boyeria irene LC --- 

Aeshnidae Onychogomphus uncatus LC --- 

Calopterigidae Calopteryx haemorrhoidalis LC --- 

Calopterigidae Calopteryx virgo LC --- 

Coenagrionidae Ischnura graellsii LC --- 
(a) Estatuto Europeu – https://eunis.eea.europa.eu/ 
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Os trabalhos de campo realizados com rede entomológica não permitiram a confirmação 
das espécies de odonata referenciadas, porém, possibilitaram a identificação de algumas 
espécies de lepidópteros (borboletas). Identificaram-se na área da concessão mineira e 
sua envolvente oito espécies de lepidópteros, cinco pertencentes à família nymphalidae, 
dois à família pieridae, e um à família hesperiidae (Quadro III. 72). As espécies 
identificadas correspondem a espécies comuns, de distribuição alargada em território 
nacional, e sem qualquer estatuto de conservação ao nível europeu, e portanto não 
enquadráveis nas espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats. 
 

Quadro III. 72 – Elenco de Lepidópteros Identificado na Área de Estudo 

Família Taxa Estatuto de 
Conservação(a) 

Diretiva 
Habitat Planta associada 

Hesperiidae Thymelicus sylvestris LC --- Polygonium spp. 

Nymphalidae Issoria lathonia LC --- Poa spp. 

Nymphalidae Lasiommata megera LC --- Ulex spp. 

Nymphalidae Melitaea athalia LC --- Digitalis spp. 

Nymphalidae Melitaea phoebe LC --- Plantago spp. 

Nymphalidae Melitaea deione LC --- Digitalis spp. 

Pieridae Aporia crataegi LC --- Prunus spp. 

Pieridae Pieris brassicae LC --- Poa spp. 
(a) Estatuto Europeu – https://eunis.eea.europa.eu/ 

 
 
A dos taxa presentes surgem como abundantes nas zonas de matos rasteiros e 
povoamentos de resinosas, mas também nas zonas de lameiro. De destacar Thymelicus 
sylvestris presente em espaços ribeirinhos e terrenos agrícolas e pastagens melhoradas 
associadas. 
 
No que se refere aos invertebrados aquáticos, em particular aos bivalves de água doce, 
de acordo com os dados de campo do Atlas dos Bivalves de Água Doce em Portugal 
Continental7 o trecho o setor da bacia do Beça onde se insere o projeto apresenta a 
presença de vários bivalves da família sphaeridae, mais precisamente do género 
Psisidium sp. (Quadro III. 73). Os taxa identificados são bastante comuns nos cursos de 
água das bacias a norte do Tejo, não se encontrando atualmente ameaçados. 
 

Quadro III. 73 – Elenco de invertebrados terrestres potenciais 

Família Taxa Estatuto de 
Conservação(a) 

Diretiva 
Habitat 

Sphaeridae Psisidium casertanum LC --- 

Sphaeridae Psisidium milium LC --- 

Sphaeridae Psisidium nitidum LC --- 

Sphaeridae Psisidium substruncatum LC --- 
(a) Estatuto Europeu – https://eunis.eea.europa.eu/ 

  

                                                
7 Reis, Joaquim (coord.) 2006. Atlas dos bivalves de água doce em Portugal continental. Instituto da Conservação da 
Natureza. Lisboa. 130 pp. 
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Importa no entanto referir que, recentemente, se verificou a presença da espécie muito 
ameaçada Margaritifera margaritifera (Anexos II e V da Diretiva Habitat e classificada 
como Em Perigo pelo Livro Vermelho IUCN) na bacia do rio Tâmega, nomeadamente no 
rio Beça e Terva8, afluentes da margem direita do Tâmega. No caso concreto do rio Beça, 
a espécie foi identificada no setor inferior da mesma, a montante da albufeira do 
aproveitamento hidroelétrico de Bragadas. A espécie foi de novo confirmada no quadro 
do programa de monitorização do referido projeto, e ainda, no quadro de outros 
trabalhos, no mesmo setor previamente identificado9. 
 
Pese embora a não confirmação nos setores superiores do rio Beça, admite-se a 
possibilidade de ocorrência nesses setores. Apesar da presença de obstáculos 
transversais ao longo do rio Beça, a disseminação de gloquídeos é possível, até pela 
forte presença de Salmo trutta fario nos setores montante da bacia (como se irá assinalar 
mais à frente).  
 
Importa contudo referir que a sua presença nos setores mais a montante do Beça, ou nos 
afluentes do mesmo que enquadram a área de concessão mineira, pode ser limitada, em 
função das condições ecológicas locais. O trecho do Beça que se desenvolve na 
envolvente ao projeto apresenta condições hidromorfológicas distintas do trecho inferior / 
intermédio. O leito, mais estreito, é dominado por substrato de granulometria grosseira 
(blocos e pedras), com depósitos arenosos e de cascalhos são menos abundantes (de 
notar que o maciço aflora por vezes no leito do rio). Por outro lado, particularmente no 
período de estio, a coluna de água é menos expressiva. Estes aspetos, particularmente 
acentuadas nos afluentes do Beça, limitam a fixação da espécie. 
 
No decurso dos trabalhos de campo realizados no quadro do presente projeto, mais 
precisamente no rio Beça e ribeiro da Lama (ver ponto 5.4.3), não foram identificados 
espécimes de Margaritifera margaritifera. Em ambos os cursos de água apenas foram 
identificados taxa da família sphaeridae. 
 
A comunidade de invertebrados bentónicos do rio Beça e ribeiro de Lama apresentam 
uma estrutura diversificada e equilibrada (Gráfico III. 16).  
 
No ponto mais a jusante do rio Beça, coincidente com o trecho a sul da zona de 
concessão mineira do Romano, verifica-se um equilíbrio entre número de famílias, 
nomeadamente entre dípteros, efemerópteros e tricópteros, que apresentam uma maior 
diversidade de taxa (cada uma com 16,7% das famílias identificadas). Na cabeceira do 
rio Beça, largamente a montante da área da concessão, os dípteros surgem como 
unidade taxonómica com maior diversidade de taxa (21,7% das famílias identificadas). 
Seguem-se os tricópteros com 17,4% das famílias identificadas, e os efemerópteros e 
coleópteros (com 13% cada). No ribeiro de Lama destacam-se claramente os 
efemerópteros, com uma diversidade intrínseca claramente superior (21,1% das famílias 
identificadas), seguindo-se os coleópteros com 15,8% das famílias identificadas. Importa 
salientar elevada percentagem de taxa pertencentes às ordens ephemeroptera, 
plecoptera e trichoptera (38,9 e 31,6% das famílias identificadas), indicadores de uma 
boa qualidade do meio aquático (ver ponto 5.4.3), pois incluem um conjunto de taxa 
sensíveis à poluição. 
  

                                                
8 Procesl (2009). Estudo de Impacte Ambiental dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega 
e Daivões. 
9 Visa Consultores (2020). Estudo de Impacte Ambiental da Mina do Barroso. 
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Gráfico III. 16 – Riqueza e abundância por grupo taxonómico no rio Beça e ribeiro de Lama 

  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

295

 
 
Em termos de abundância, a comunidade dos dois cursos de água assume uma estrutura 
significativamente diferente, que poderá estar associada às diferenças morfológicas e 
hidrológicas de ambos.  
 
No rio Beça verifica-se o predomínio de dípteros (chironomidae). Na zona de cabeceira 
do rio Beça, os dípteros assumem cerca de 55% dos efetivos observados, no trecho mais 
a jusante esse valor reduz para cerca de 38%. A jusante registam-se igualmente 
abundâncias relativamente bivalves (sphaeridae). A montante registam-se ainda valores 
equilibrados e expressivos de efemerópteros (10,9%), odonatas (11,8%) e tricópteros 
(13%). No ribeiro de Lama os efemerópteros são dominantes (principalmente da família 
canidae), representando 46,7% das observações. Seguem-se os dípteros 
(essencialmente chironomidae), com 23,1% das observações. 
 
Note-se que uma elevada abundância de espécimes nas amostragens realizadas (689 e 
835 indivíduos no rio Beça e 1097 indivíduos no ribeiro de Lamas), que constitui um 
importante suporte à comunidade faunística, em particular a uma comunidade piscícola 
dominada por espécies insetívoras (truta e escalos), mas também omnívoros (barbos), 
conforme verificado no ponto seguinte. 
 
 
 
7.4.2 Ictiofauna 

De acordo com Oliveira et al. (2016) o trecho do rio Beça em análise enquadra-se no 
agrupamento piscícola Transição Salmonícola-Ciprinícola da Região Norte (AFN & INAG, 
2012). Este agrupamento corresponde às zonas intermédias dos rios do norte, e portanto 
de declives moderados e áreas de drenagem superiores. Este grupo corresponde a 
troços fluviais de transição entre comunidades distintas (i.e., dominadas por salmonídeos 
ou ciprinídeos), suportando associações piscícolas com aspetos funcionais particulares. 
Inclui, por isso, desde troços mistos com presença significativa de Salmo trutta fario 
(truta-de-rio), até zonas de rio que não sendo tipicamente ciprinícolas (a presença de 
barbo é residual), parecem também marginais para salmonídeos, refletindo-se, deste 
modo, numa dominância dos grupos Pseudochondrostoma spp. (bogas de boca recta) e 
Squalius spp. (escalos e bordalos). 
 
O trecho do Beça presente a jusante da zona de concessão mineira do Romano 
posiciona-se já muito próxima da sua respetiva zona de cabeceira, posicionando-se 
assim na transição para outro agrupamento piscícolas, no qual se enquadram os seus 
afluentes (ribeiro de Lama e ribeiro do Candedo) e rio Rabagão (montante da albufeira), o 
agrupamento Salmonícola da Região Norte. Correspondem a troços fluviais de cabeceira 
ou afluentes de pequena área de drenagem (< 50 km2), declive acentuado e regime 
hidrológico permanente. Ao nível das comunidades piscícolas estes troços são 
claramente dominadas por Salmo trutta fario, que em muitos casos é a única espécie 
presente. 
 
A informação recolhida junto do ICNF, decorrente de projetos (aquariport), 
monitorizações e atribuição de licenças de captura para fins académicos e de estudos 
ambientais, identifica para os setores intermédios e superiores da bacia do rio Beça um 
total de seis espécies (ver listagens faunísticas do ANEXO 3 do Volume 3 do EIA 
[Anexos Técnicos]).  
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Os registos apontam para um elenco dominado por espécies ciprinícolas (barbos, escalos 
e bogas de boca recta), mas também a presença de salmonídeos (truta
enguia. O elenco é confirmado por vários autores (Da Fonte, 2014; AGRI
AMBIENTE, 2016, entre outros), sendo ainda de referir que os mesmos identificam um 
certo gradiente de distribuição das espécies, em acordo com a tipologia de agrupamentos 
piscícolas anteriormente referenciada (AFN & INAG, 2012).
constantes deste elenco apresentam uma distribuição maioritariamente limitada aos 
trechos inferiores do Beça, como é o caso de 
anguilla. O Complexo Squalius alburnoides
desde a foz aos setores intermédios do rio Beça, mas com menos frequência nos trechos 
mais a montante. Por fim, 
distribuídas regularmente por toda a bacia, mas são particularmente dominant
setores superiores. 
 
Em termos de estatutos de conservação, duas das espécies referenciadas apresentam 
populações ameaçadas, nomeadamente 
alburnoides. A primeira apresenta estatuto de Em Perigo e a segunda de Vu
 
No decurso dos trabalhos de campo realizados no quadro do presente projeto, mais 
precisamente no rio Beça e ribeiro da Lama (ver ponto 
de três das espécies anteriormente citadas, nomeadamente 
duriensis, Squalius carolitertii
 
Salmo trutta fario é a espécie dominante na comunidade, tendo sido até a espécie 
exclusivamente capturadas no 
ribeiro de Lama. Apenas o ponto de amostragem de Beça Jusante, a jusante da zona de 
concessão mineira é que apresentou a presença das restantes espécies (
 
Os resultados corroboram o registado nos dados históricos existentes e a tipologia de 
agrupamentos piscícolas estabelecidos, nomeadamente pelo predomínio quase exclusivo 
de truta-de-rio nos pequenos 
combinação desta com outros ciprinídeos, como o escalo e boga de boca recta nos 
setores intermédios dos rios de maior dimensão.
 

BM – Beça Montante; BJ 

Gráfico III. 17 – 
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s registos apontam para um elenco dominado por espécies ciprinícolas (barbos, escalos 
de boca recta), mas também a presença de salmonídeos (truta

enguia. O elenco é confirmado por vários autores (Da Fonte, 2014; AGRI
AMBIENTE, 2016, entre outros), sendo ainda de referir que os mesmos identificam um 

distribuição das espécies, em acordo com a tipologia de agrupamentos 
anteriormente referenciada (AFN & INAG, 2012). Algumas das espécies 

constantes deste elenco apresentam uma distribuição maioritariamente limitada aos 
trechos inferiores do Beça, como é o caso de Luciobarbus bocagei 

Squalius alburnoides e Pseudochondrostoma durien
desde a foz aos setores intermédios do rio Beça, mas com menos frequência nos trechos 
mais a montante. Por fim, Salmo trutta fario e Squalius carolitertii
distribuídas regularmente por toda a bacia, mas são particularmente dominant

Em termos de estatutos de conservação, duas das espécies referenciadas apresentam 
, nomeadamente Anguilla anguilla e Complexo Squalius 

A primeira apresenta estatuto de Em Perigo e a segunda de Vu

No decurso dos trabalhos de campo realizados no quadro do presente projeto, mais 
precisamente no rio Beça e ribeiro da Lama (ver ponto 5.4.3), foi confirma
de três das espécies anteriormente citadas, nomeadamente Pseudochondrostoma 

Squalius carolitertii e Salmo trutta fario. 

é a espécie dominante na comunidade, tendo sido até a espécie 
exclusivamente capturadas no ponto de amostragem da cabeceira do rio Beça e no 
ribeiro de Lama. Apenas o ponto de amostragem de Beça Jusante, a jusante da zona de 
concessão mineira é que apresentou a presença das restantes espécies (

Os resultados corroboram o registado nos dados históricos existentes e a tipologia de 
agrupamentos piscícolas estabelecidos, nomeadamente pelo predomínio quase exclusivo 

rio nos pequenos cursos de água e cabeceiras dos grandes rios, e a 
combinação desta com outros ciprinídeos, como o escalo e boga de boca recta nos 
setores intermédios dos rios de maior dimensão. 

Beça Montante; BJ – Beça Jusante; LA – Ribeiro de Lama 

 Proporção de Indivíduos Capturados por Espécie e 
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s registos apontam para um elenco dominado por espécies ciprinícolas (barbos, escalos 
de boca recta), mas também a presença de salmonídeos (truta-de-rio) e ainda de 

enguia. O elenco é confirmado por vários autores (Da Fonte, 2014; AGRI-PRO 
AMBIENTE, 2016, entre outros), sendo ainda de referir que os mesmos identificam um 

distribuição das espécies, em acordo com a tipologia de agrupamentos 
Algumas das espécies 

constantes deste elenco apresentam uma distribuição maioritariamente limitada aos 
Luciobarbus bocagei ou ainda Anguilla 
Pseudochondrostoma duriensis surgem 

desde a foz aos setores intermédios do rio Beça, mas com menos frequência nos trechos 
Squalius carolitertii apresentam-se 

distribuídas regularmente por toda a bacia, mas são particularmente dominantes nos 

Em termos de estatutos de conservação, duas das espécies referenciadas apresentam 
Complexo Squalius 

A primeira apresenta estatuto de Em Perigo e a segunda de Vulnerável. 

No decurso dos trabalhos de campo realizados no quadro do presente projeto, mais 
), foi confirmada a presença 

Pseudochondrostoma 

é a espécie dominante na comunidade, tendo sido até a espécie 
ponto de amostragem da cabeceira do rio Beça e no 

ribeiro de Lama. Apenas o ponto de amostragem de Beça Jusante, a jusante da zona de 
concessão mineira é que apresentou a presença das restantes espécies (Gráfico III. 17) 

Os resultados corroboram o registado nos dados históricos existentes e a tipologia de 
agrupamentos piscícolas estabelecidos, nomeadamente pelo predomínio quase exclusivo 

cursos de água e cabeceiras dos grandes rios, e a 
combinação desta com outros ciprinídeos, como o escalo e boga de boca recta nos 

 

e Local 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

297

 
 
7.4.3 Herpetofauna 

Face à diversidade de períodos de atividade, hábitos e biótopos utilizados pelos anfíbios 
a sua monitorização resultou da implementação de diversas metodologias para se 
conseguir obter registos de todas as espécies que potencialmente podem ocorrer na área 
de estudo. 
 
Para tal foram realizadas prospeções em locais favoráveis, para deteção visual e/ou 
acústica de indivíduos adultos e foram usados camaroeiros de forma a encontrar 
posturas e/ou girinos. Registaram-se também indivíduos observados ao longo dos 
transectos efetuados para mamíferos e répteis. 
 
Na prospeção dos répteis foram realizados transectos em todos os biótopos identificados 
na área de estudo, sempre que possível numa extensão mínima de 500 m. Ao longo dos 
transectos realizados procedeu-se a uma procura ativa em locais suscetíveis à ocorrência 
de répteis (debaixo de pedras, muros, troncos, pontos de água, entre outros). 
 
De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al, 2010), são 
dadas como potencialmente ocorrentes para as quadrículas UTM PG01 e PG02, na qual 
se insere a área de implantação do projeto, 9 espécies de anfíbios e 11 espécies de 
répteis. 
 
Das nove espécies de anfíbios dadas como de potenciais para a área de estudo foi 
possível confirmar, aquando dos levantamentos de campo realizados, seis de entre elas. 
É ainda de assinalar a identificação de uma espécie adicional, não referenciada para as 
quadrículas UTM em questão, nomeadamente Discoglossus galganoi. Relativamente aos 
répteis, das onze espécies referenciadas, cinco foram confirmadas em campo. Para além 
destas, foi possível observar a presença de mais três espécies, designadamente 
Mauremys leprosa, Elaphe scalaris e Vipera latastei. 
 
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas 
classes fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 
79/409/CEE (ANEXO 3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
Do elenco global de anfíbios inventariado para a área de projeto e sua envolvente 
alargada, é de referir a presença de duas espécies ameaçadas, Discoglossus galganoi e 
Chioglossa lusitanica, sendo a última de muito ameaçada (Vulnerável). Relativamente 
aos répteis apenas se regista uma espécie cuja população em território nacional se 
encontra ameaçado, nomeadamente Vipera latastei (Vulnerável). 
 
Das espécies ameaçadas anteriormente referidas duas delas apresentam referência 
confirmada para a área de estudo, nomeadamente Discoglossus galganoi e Vipera 
latastei. A primeira foi confirmada no biótopo agrícola, em zona de lameiro alagado, junto 
a linha de água associada. Aliás, o biótopo agrícola corresponde aquele onde se 
identificaram todos os anfíbios confirmados, nomeadamente junto a pontos de água 
associados ao mesmo (charcas, tanques, minas, levadas, entre outras). A segunda foi 
observada em caminho florestal, enquadrado por matos rasteiros (urzes e carquejas), a 
maior altitude, e portanto em biótopo florestal / matos. 
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Discoglossus galganoi é uma espécie que ocorre geralmente nas imediações de 
pequenas massas de água com uma cobertura herbácea, preferindo terrenos 
encharcados, tais como prados e lameiros. Pode ser encontrada durante a reprodução 
em charcos sazonais ou permanentes, ribeiros, nascentes, canais de rega e em lagoas 
litorais, resistindo a níveis de salinidade relativamente elevados. Em Portugal, a espécie 
ocorre por todo o território, e em praticamente todos os tipos de habitat, em núcleos 
populacionais mais ou menos fragmentados. Existe contudo uma contiguidade entre 
populações mais ao menos marcada ao longo do litoral e terras mais baixas, estando a 
populações serranas (a maior altitude) por sua vez mais isoladas. Pese embora 
distribuída largamente pelo território nacional a sua dependência por massas de água 
temporárias para a reprodução torna esta espécie vulnerável. 
 
Vipera latastei ocorre em zonas rochosas de montanha, preferindo as encostas 
declivosas com matos densos. Também ocorrem em áreas florestais com cobertura 
arbustiva. Nas zonas mais baixas e litorais ocorre em matagais, pinhais arenosos e 
sistemas dunares. Em Portugal, encontra-se em todo o território constituindo populações 
dispersas e fragmentadas, de uma forma restritas às zonas montanhosas. Aliás, 
comparativamente a outras espécies, a frequência de observação é expressiva em 
altitudes acima dos 700 m. Nas serras do norte são de assinalar populações na Peneda-
Amarela-Gerês e Alvão, sendo que a população do Gerês estende a sua distribuição para 
nascente, para o Barroso e Larouco. O grau de ameaça desta espécie encontra-se 
diretamente associado ao grau de fragmentação das populações, tornando as mesmas 
mais vulneráveis à pressões antrópicas. 
 
Para além das duas espécies ameaçadas assinaladas, foram ainda confirmados em 
campo Bufo calamita, Pelophylax perezi, Rana iberica, Salamandra salamandra, Triturus 
boscai e Triturus marmoratus, no que se refere aos anfíbios, Mauremys leprosa, Timon 
lepida, Podarcis hispanica, Psammodromus algirus, Elaphe scalaris, Malpolon 
monspessulanus e Natrix maura, relativamente aos répteis. 
 
Como referido anteriormente, os anfíbios confirmados na área de estudo localizaram-se, 
essencialmente em pontos de água (charcas, tanques, minas, levadas, linhas de água, 
entre outras), salvo raras exceções, como é o caso de Bufo calamita, também encontrado 
afastado do meio hídrico (atropelamentos em estrada). A ocorrência de répteis na área 
de estudo estará principalmente associada a zonas com edifícios abandonados, muros 
de pedra, depósitos de pedra e zonas com vegetação arbustiva que criam condições 
favoráveis para o refúgio da maioria das espécies de répteis passíveis de aqui ocorrer. 
Excetuam-se os casos de Mauremys leprosa e Natrix maura, as quais ocorrem 
associadas ao meio aquático, neste caso concreto ao rio Beça. 
 
 
 
7.4.4 Avifauna 

A amostragem direcionada para o grupo das aves seguiu a metodologia das estações de 
escutas proposta por Bibby et al (1992). Em cada biótopo foram realizados vários pontos 
de amostragem, no período diurno, nos quais foram registadas todas as espécies de 
aves vistas e/ou ouvidas num período de 10 minutos, após 5 minutos de habituação, bem 
como o número total de indivíduos por espécie registado. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

299

 
 
No período noturno foram também realizados chamamentos de rapinas noturnas, com o 
objetivo de confirmar a sua presença através das suas respostas aos chamamentos 
efetuados ou observação de indivíduos. 
 
Para este grupo encontram-se referenciadas, de acordo com o Atlas das Aves 
Nidificantes de Portugal publicado, nas quadrículas 10 x 10 (PG01 e PG02), 90 espécies 
com ocorrência potencial na área de estudo (ver listagens faunísticas do ANEXO 3 do 
Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). Os dados fornecidos pelo ICNF, referentes à 
atualização do Atlas, para quadrículas 2 x 2 que abrangem a área de estudo, permitem 
confirmar a ocorrência de 47 destas espécies. Estes novos dados permitiram ainda 
confirmar a presença de mais quatro espécies face aos dados históricos anteriores. Os 
trabalhos de campo realizados no quadro deste projeto, desde 2017, permitiram 
confirmar a presença de 46 espécies referenciadas nos dados geográficos do ICNF. As 
prospeções permitiram ainda o registo de mais 7 espécies não referenciadas. 
 
No cômputo geral, o elenco avifaunístico presente na área de estudo, e sua envolvente 
alargada, é composto por um total de 103 espécies. Todas as espécies foram 
identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas classes fenológicas, 
estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 79/409/CEE (ANEXO 3 do 
Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
Das 103 espécies referenciadas, 13 apresentam populações ameaçadas em território 
nacional. Destas 13, 8 encontram-se muito ameaçadas, nomeadamente Accipiter gentilis, 
Aquila chrysaetos, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pernis apivorus, Emberiza citrinella, 
Sylvia borin, Monticola saxatilis. Das 13 espécies ameaçadas 6 foram confirmadas nos 
trabalhos de campo, 3 das quais muito ameaçadas, designadamente Aquila chrysaetos, 
Circus cyaneus e Pernis apivorus. 
 
Relativamente à fenologia das espécies referenciadas, a maioria (67) são residentes na 
região, sendo que algumas delas apresentam um reforço de população importante no 
inverno como é o caso de Motacilla alba, Motacilla cinerea, Erithacus rubecula ou 
Regulus ignicapilla (Quadro III. 74). As restantes espécies apresentam uma fenologia 
migradora, a sua maioria migradores reprodutores (30) que chegam ao território no início 
da primavera e partem no final do verão/início de outono, e seis espécies invernantes. As 
espécies de estatuto ameaçado e muito ameaçado, anteriormente referenciada, são 
residentes e migradores reprodutores. 
 

Quadro III. 74 – Fenologia da Comunidade Avifaunística 

 R MR V 

N.º total de espécies 67 30 6 

N.º de espécies ameaçadas (1) 6 7 0 

N.º de espécies muito ameaçadas (2) 4 4 0 

R: residente; MR: migrador reprodutor; V: Visitante. 
(1) Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (ICN, 2006); 
(2) Espécie muito ameaçada: classificadas como VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (ICN, 2006) 
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Das espécies muito ameaçadas identificadas nos trabalhos de campo duas delas são 
residentes (Aquila chrysaetos, Circus cyaneus) e uma dela migradora reprodutor (Pernis 
apivorus). Note-se que no caso de Circus cyaneus a população reprodutora é rara, sendo 
a espécie mais abundante e frequente na época de invernada com importante reforço 
populacional, particularmente nos territórios mais a sul. 
 
Aquila chrysaetos possui vastos territórios, ocupando uma ampla variedade de habitats, 
preferencialmente em áreas pouco humanizadas, com encostas declivosas e agrestes, 
em geral com escarpas rochosas, situadas em zonas montanhosas e vales de grandes 
rios. Evita zonas húmidas, assim como florestas densas, preferindo áreas abertas com 
vegetação baixa ou dispersa. Utiliza rochedos, árvores e outros pontos de observação 
como poleiros.  
 
A maior percentagem da população nacional encontra-se distribuída, de forma contínua, 
ao longo dos vales encaixados dos rios do nordeste. Nidifica ainda pontualmente em 
algumas serras de maior altitude do norte e do centro, destacando-se as serras da 
Peneda e do Marão. O indivíduo observado encontrava-se em voo alto, a uma distância 
apreciável. Esta espécie desloca-se a longa distância das áreas de nidificação, pelo que 
é provável que o espécime observado, corresponda a um indivíduo nidificante dos casais 
conhecidos do Alvão-Marão ou da Peneda-Gerês. Importa salientar que a área de estudo 
não apresenta condições preferenciais de nidificação da espécie. 
 
A população nidificante de Circus cyaneus apresenta uma distribuição limitada ao 
extremo norte do território continental. Esta população encontra-se associada a terrenos 
abertos e revestidos por matos baixos e por pinhais jovem, entrecortado por searas e 
pastagens de altitude, sendo os matos preferidos como biótopos de nidificação. Esta 
população recebe um reforço invernal, sendo visível um aumento de efetivos a partir de 
finais de setembro e outubro. Nas prospeções realizadas foi observado a presença de um 
indivíduo em habitat de nidificação (urzais), durante a época de reprodução, voltando a 
ser confirmada a presença na migração outonal. 
 
A nidificação em proximidade da área de projeto é possível, sendo que a Serra do 
Barroso apresenta boas condições para populações nidificantes. Note-se todavia que a 
nidificação no local não foi confirmada, quer nos trabalhos de campo desenvolvidos, quer 
nos trabalhos do Altas das Aves Nidificantes de Portugal. 
 
Pernis apivorus distribui-se de forma muito fragmentada por grande parte do território 
continental. No Parque Nacional da Peneda-Gerês e nas serras do Larouco e do Barroso, 
onde é relativamente comum, aparece associado a manchas de carvalhal, sobretudo de 
carvalho-negral, entrecortadas por terrenos abertos com matos, lameiros e pastagens de 
altitude. 
 
Quer nos levantamentos realizados, quer nos trabalhos do atlas não foi confirmada a 
nidificação, porém a mesma é fortemente possível. A observação efetuada incidiu na 
zona norte da área de estudo, no vale do rio Rabagão, a montante da albufeira com o 
mesmo nome. 
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As prospeções realizadas permitiram identificar, com maior abundância, espécies 
silvícolas, geralmente abundantes em pinhais e matos, foi o caso de Aegithalus caudatus, 
Erithacus rubecula, Sylvia undata, Sylvia atricapilla, Lullua arborea, Troglodytes 
troglodytes, Periparus cristatus. Foram ainda verificadas espécies comuns em zonas 
agrícolas como Motacilla alba, Turdus merula, Garrulus glandarius, Corvus corone, 
Saxicola torquatus. 
 
É finalmente de referir que não se encontram se encontram abrangidas pela área de 
estudo nenhuma área crítica, muito crítica ou sensível em termos da avifauna10. 
 
 
 
7.4.5 Mamofauna (Mamíferos terrestres não voadores) 

Os mamíferos são animais geralmente de difícil observação, com hábitos discretos e 
período de atividade predominantemente crepuscular ou noturno, levando a que sua 
presença na maioria das vezes seja assinalada através de indícios. 
 
Para a prospeção dos mamíferos terrestres em cada biótopo existente, foi realizado um 
transecto a pé, com uma extensão mínima de 500 m. 
 
Ao longo dos transectos realizados procedeu-se a um registo sistemático de todos os 
indivíduos observados e/ou indícios de presença detetados (pegadas, dejetos, tocas, 
marcações, vestígios alimentares, etc.), registando-se sempre que possível a espécie, o 
n.º de indivíduos/indícios, o biótopo envolvente e a localização geográfica, de forma a 
permitir a determinação da riqueza das comunidades e a sua abundância relativa. 
 
De acordo com o Atlas dos Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2019) são dadas 
como potencialmente ocorrentes para as quadrículas PG01 e PG02, na qual se insere a 
área de implantação do projeto, um total de 24 mamíferos terrestres. Destas 24 espécies, 
18 foram confirmadas nos levantamentos de campo efetuados. Saliente-se que para além 
destas 18 espécies confirmadas em campo, foram igualmente identificadas 3 espécies de 
mamíferos terrestres não referenciadas no atlas. 
 
Em suma, do conjunto de espécies referenciadas na bibliografia e observada nos 
trabalhos de campo, o elenco faunístico apresenta um total de 27 espécies. Todas as 
espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas classes 
fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 79/409/CEE 
(ANEXO 3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
A maioria das espécies inventariadas são micromamíferos ou carnívoros, que 
apresentam período de atividade maioritariamente crepuscular ou noturno e 
comportamentos secretivos.  
  

                                                
10 CIBIO (2020). Manual para a monitorização de impactes de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da 
eficácia das medidas de mitigação. Cátedra REN em Biodiversidade. Centro de Investigação em Biodiversidade e 
Recursos Genéticos da Universidade do Porto. Vairão. 
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De referir que as espécies detetadas podem ser consideradas espécies relativamente 
comuns e adaptáveis a situações de pressão Humana. Todavia, podem ocorrer na zona 
espécies com estatuto de proteção, como é o caso de Canis lupus signatus, Felis 
silvestris e Oryctolagus cuniculus. As duas primeiras apresentam populações nacionais 
de muito ameaçadas (Em Perigo e Vulnerável, respetivamente), e a última de ameaçada 
(Quase Ameaçada). As prospeções realizadas possibilitaram apenas a confirmação da 
presença de Oryctolagus cuniculus. 
 
A classificação de Oryctolagus cuniculus como de Quase Ameaçada encontra-se 
relacionada com a suscetibilidade da espécie a duas graves epizootias, mixomatose e 
DHV, que podem provocar perdas acentuadas de efetivos populacionais. Apesar de tudo 
é uma espécie com presença alargada em território nacional e presente em diversos tipos 
de biótopos, sendo comum no território em estudo. 
 
Pese embora não confirmada nas prospeções realizadas, a espécie Canis lupus signatus 
apresenta registos recentes de ocorrência na área de projeto, e envolvente próxima, 
nomeadamente de “prejuízos do lobo” em 2013 e 2020 (FIG. III. 45). Na área de projeto, 
o registo é de 2019, e corresponde a uma comunicação de ataque de lobo. Na 
envolvente próxima da concessão, são ainda de assinalar outros registos de ataques em 
2014, 2016, 2018 e 2020. Os únicos registos de pegadas, dejetos e observação direta 
(armadilhagem fotográfica) apenas se verificam a nascente do rio Beça, já em plena 
Serra de Leiranco (envolvente à povoação de Arcos e Antigo de Sarraquinhos). 
 
A área de projeto abrange o limite ocidental de distribuição da alcateia designada de 
Leiranco. A mesma situa-se na cabeceira do rio Beça, e ocupa a Serra do Leiranco e 
toda a zona para oeste desta até à barragem do Alto Rabagão. Os trabalhos de 
seguimento da referida alcateia (Leiranco), entre 1999 e 2003, confirmam a área vital 
deste grupo social, e que o mesmo contempla a área de projeto11. 
 
A presença da espécie na área de projeto encontra-se, particularmente, associada a 
movimentos de alimentação, como é testemunhada pelo elevado registo de prejuízo de 
lobo, nas povoações envolventes à albufeira do Alto Rabagão (Carvalhais e Lamachã, a 
sul da barragem, Aldeia Nova do Barroso e Gralhós, a norte da albufeira, ou ainda 
Barracão e Cortiço a nascente da albufeira). Note-se que os registos de ataque do lobo 
se concentram particularmente a poente do rio Beça. Os índices de presença como 
dejetos, pegadas e outros, se concentram a poente do rio Beça, mais próximo dos 
centros de criação. 
 
Note-se ainda que os trabalhos de acompanhamento deste grupo social (Leiranco1) 
identificam movimentos de dispersão para norte (fora da área vital), em contacto com a 
área vital da designada alcateia do Larouco12. Esta última ocupa a região oeste da Serra 
do Larouco, localizando-se parte da sua área vital na região da Galiza.  
 

                                                
11 ÁLVARES, F. (2011). Ecologia e conservação do lobo (Canis lupus, L.) no Noroeste de Portugal. Tese de Doutoramento. 
Universidade de Lisboa, Lisboa. 
 
12 RIO-MAIOR, H., BRANDÃO, R., SANTOS, N., SARGO, R., VALENTE, J., SILVA, F. & ÁLVARES, F. (2012). Devolução à 
Natureza de dois lobos submetidos a intervenções cirúrgicas: uma perspetiva clínica e ecológica. Poster 39 em III 
Congresso Ibérico do Lobo, 23-25 de novembro de 2012 Lugo, Espanha. 
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FIG. III. 45 – Lobo Ibérico 
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Os movimentos de dispersão ainda se estendem para nascente, sobrepondo-se, em 
parte, com a área de distribuição da designada alcateia de Calvão/Oimbra. Este grupo 
parece ocupar a região transfronteiriça a noroeste de Chaves. Este grupo é no entanto 
considerado apenas de ocorrência possível, não tendo sido confirmado nos censos 
2002/2003, nem no Plano de Ação para a Conservação do Lobo-ibérico em Portugal, 
entre 2004 e 2014. 
 
Importa referir que a alcateia de Leiranco não aparenta apresentar movimentos de 
dispersão para sul ou oeste, não estando em contacto com nenhuma das outras alcateias 
referenciadas na região, nomeadamente a alcateia do Barroso localizada na extremidade 
oposta da serra. 
 
 
 
7.4.6 Quirópteros 

Para a prospeção de quirópteros em cada biótopo foram definidos locais de amostragem 
e efetuaram-se escutas com um detetor de ultrassons (modelo D240X da Pettersson 
Elektronik AB). As escutas foram efetuadas durante as duas primeiras horas após o 
ocaso, com uma duração fixa de 10 minutos em cada ponto. Os contactos auditivos 
foram registados, em tempo expandido, num gravador áudio digital para posterior análise 
dos ficheiros acústicos obtidos e identificação da espécie ou grupo de espécies de 
morcegos e avaliação da utilização espacial que este grupo faz da área de estudo. Em 
cada ponto foram contabilizados o número total de passagens de morcegos (Bat Passes), 
atividade de alimentação (Feeding Buzzes) e comunicação social entre indivíduos (Social 
Calls). O número de passagens foi obtido in loco, com recurso ao sistema de heterodino, 
complementado com a análise de gravações em tempo expandido. 
 
A identificação das espécies ou grupos de espécies de morcegos foi realizada 
posteriormente com recurso à análise das gravações de vocalizações através de software 
específico (BatSound Pro 3.31 da Pettersson Elektronik AB). Este software produz 
informação gráfica (oscilogramas, espectogramas, etc.) que permite a medição de 
variáveis sonoras como a estrutura do pulso (EP), frequência de máxima energia 
(FmaxE), frequência mínima, duração do pulso (DP), intervalo entre pulsos (IP) entre 
outras. Com base nas características de cada sequência de pulsos analisada e por 
comparação com bases de dados e registos bibliográficos (Russo & Jones, 2002) 
identificou-se sempre que possível a espécie, complexo de espécies ou género. 
 
De acordo com o Altas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013), são 
dadas como potencialmente ocorrentes para as quadrículas PG01 e PG02, na qual se 
insere a área de implantação do projeto, um total de 12 mamíferos voadores 
(quirópteros). Destas 12 espécies 5 foram confirmadas nos levantamentos de campo 
efetuados. Saliente-se que para além destas 5 espécies confirmadas em campo, foi 
igualmente identificado um quiróptero não referenciado no referido atlas. 
 
Em suma, do conjunto de espécies referenciadas na bibliografia e observada nos 
trabalhos de campo, o elenco faunístico apresenta um total de 13 espécies. Todas as 
espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas classes 
fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 79/409/CEE 
(ANEXO 3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

305

 
Das espécies referenciadas e/ou confirmadas destacam-se 3 espécies muito ameaçadas 
Rhinolophus ferrumiquenum, Rhinolophus hipposideros e Myotis escalerai, 
designadamente com estatuto de Vulnerável. Destas espécies duas foram confirmadas 
em campo, designadamente Rhinolophus ferrumiquenum e R. hipposideros. 
 
Rhinolophus ferrumiquenum é relativamente frequente nas regiões do centro e norte do 
território continental, ocorrendo esporadicamente no Algarve. Durante o verão as colónias 
de criação em locais quentes de edifícios como sótãos, adegas ou palheiros ou em 
abrigos subterrâneos. Durante o período de hibernação abriga-se principalmente em 
grutas e minas com temperaturas acima dos 7.º C.  
 
Emergem do abrigo cerca de 25 minutos após o pôr do sol e deslocam-se para as áreas 
de alimentação que se localizam geralmente próximas dos abrigos, na maioria das vezes 
até 3 ou 4 km de distância, podendo no entanto situar-se até 14 km. Caçam em voo a 
baixa altitude sobre pastagens próximas de zonas bem arborizadas, ao longo de sebes, 
de orla de floresta ou outras estruturas lineares, ou penduram-se em galhos 
(normalmente até 2 metros do chão) a aguardar a passagem de uma presa. Alimentam-
se preferencialmente de escaravelhos e borboletas noturnas, mas também podem 
alimentar-se de mosquitos e vespas 
 
Rhinolophus hipposideros apresenta, no território nacional, uma distribuição contínua, 
conhecendo-se abrigos em todo o território português, sendo provavelmente a espécie do 
seu género com maiores efetivos no país. É uma espécie exclusivamente cavernícola, 
podendo criar tanto em edifícios (casas abandonadas, caves, sótãos) como em minas e 
grutas. No geral hiberna em abrigos subterrâneos. No norte da distribuição global, os 
abrigos de maternidade são frequentemente em espaços abrigados, nos telhados de 
igrejas, castelos e outros grandes edifícios. É uma espécie que parece caçar 
oportunistamente de acordo com a dimensão das presas, e a sua dieta corresponde ao 
que tem disponível. Possui um voo muito ágil, o que torna possível a alimentação muito 
próxima da vegetação, por vezes em densas folhagens. O alimento é quase 
exclusivamente capturado em voo podendo no entanto apanhar as presas pousadas em 
pedras, ramos ou folhas. Caça preferencialmente em áreas florestadas, podendo a matriz 
envolvente ter um complexo de zonas agrícolas e de matos. 
 
No decorrer das amostragens realizadas foi efetuada uma procura ativa de quirópteros ou 
de indícios de utilização em potenciais locais de abrigo, nomeadamente em antigas 
infraestruturas de apoio às antigas zonas de exploração de minério presentes na zona, 
edifícios abandonados, minas de água e em algumas cavidades de minas antigas tendo 
sido registados indivíduos em hibernação das espécies Myotis emarginatus e 
Rhinolophus ferrumequinum, mas em nenhum caso foram registados elevadas 
concentrações de indivíduos ou de indícios da sua presença (guano). A deteção acústica 
permitiu confirmar a presença das espécies Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli e Eptesicus serotinus. 
 
No entanto, atendendo aos habitats predominantes e à tipologia da área envolvente, 
considera-se que a presença de pontos de água, nomeadamente charcos temporários, 
ribeiras e o rio Beça além de beneficiarem espécies dependentes deste recurso, também 
funcionam como elemento atrativo para alimentação de algumas espécies de morcegos e 
como disponibilidade hídrica também para este grupo faunístico, pelo que o número de 
espécies presentes deverá ser superior ao já confirmado. 
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8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

8.1 Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial 

Os instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor, com incidência na área de 
estudo são os seguintes: 
 

• Instrumentos de âmbito Nacional 
 

− Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro; 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e 
alterado pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de novembro; 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 
setembro, e alterado pela Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de 
novembro; 

− Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Trás-os-Montes e Alto 
Douro, aprovado pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro, tendo sido 
sujeito a uma retificação através da Declaração de Retificação n.º 15/2019, de 
12 de abril. 

 
 

• Instrumentos de âmbito Regional 
 

− Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte). 

 
 

• Instrumentos de âmbito Municipal 
 

− Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Montalegre - revisão do PDM 
definida pelo Aviso n.º 11700/2013, de 18 de setembro, alterada pela 
Declaração de Retificação n.º 230/2014, de 3 de março (1ª retificação), pela 
Declaração n.º 140/2014, de 31 de julho (1ª correção material) e pelo Aviso  
n.º 1069/2020, de 21 de janeiro (1ª alteração) e pelo Aviso n.º 19635/2021, de 
18 de outubro. 

 
Para além dos instrumentos de gestão territorial referidos são ainda analisados o Sistema 
Agro-silvo-pastoril do Barroso, classificado como Património Agrícola Mundial pela FAO e 
a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês – Xurés. 
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8.1.1 Instrumentos âmbito nacional 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
 
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento 
de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de 
desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. O 
PNPOT constitui-se como o quadro de referência para os demais programas e planos 
territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com incidência territorial. 
 
A figura do PNPOT foi criada pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território 
e de Urbanismo de 1998, com o objetivo de dotar o país de um instrumento competente 
para a definição de uma visão prospetiva, completa e integrada da organização e 
desenvolvimento do território e pela promoção da coordenação e articulação de políticas 
públicas numa base territorializada. O primeiro PNPOT (Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e 
n.º 103-A/2007, de 23 de novembro) deu lugar à primeira revisão do PNPOT - Lei  
n.º 99/2019, de 5 de setembro. 
 
Este Programa constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes 
instrumentos de planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância 
para os planos setoriais, regionais e municipais de ordenamento do território, da 
responsabilidade das entidades públicas competentes. 
 
Na Agenda para o território (que constitui o Programa de Ação 2030 do PNPOT) são 
assumidos dez compromissos operacionalizados em cinco domínios de intervenção, 
sendo de destacar, pela sua articulação com o projeto, o Domínio Natural. 
 
O Domínio Natural concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação 
e a capitalização dos recursos naturais e da paisagem, e enquadra nove medidas, sendo 
de destacar a medida: “1.5 - Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e 
mineiros”. 
 
De acordo com esta medida os recursos geológicos fornecem matérias-primas 
indispensáveis à manutenção da sociedade e a sua relevância tende a aumentar face às 
dinâmicas que se anteveem para uma sociedade descarbonizada.  
 
Esta medida refere ainda que Portugal dispõe de recursos geológicos significativos que 
interessa inventariar, avaliar e valorizar, alguns dos quais têm elevada relevância mundial 
como sejam os minerais de lítio. O conjunto de atividades relacionadas com a valorização 
destes recursos representa um significativo impacto na economia nacional e regional, 
sendo um importante fator de desenvolvimento, em particular nas regiões mais 
desfavorecidas. 
 
Nesse âmbito, foram definidos no PNPOT os seguintes objetivos operacionais: 
 

1. Aumentar o conhecimento do potencial geológico nacional a nível de 
localização das ocorrências minerais. 
 
2. Otimizar a valorização sustentada dos recursos geológicos e mineiros 
nacionais. 

  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

308

 
3. Apoiar os processos de decisão no âmbito da elaboração dos Instrumentos de 
Gestão do Território (identificação de áreas afetas à exploração de recursos 
geológicos assegurando a minimização dos impactes ambientais e a 
compatibilização de usos).  
 
4. Possibilitar a demarcação de áreas de potencial interesse geológico e respetiva 
classificação legal, que assegure a preservação dos recursos e o respetivo 
aproveitamento. 

 
5. Desenvolver projetos de I&D que promovam a valorização da fileira dos 
recursos e a circularidade da economia. 
 
6. Concluir o Plano de Recuperação ambiental das áreas mineiras abandonadas e 
degradadas, e assegurar a implementação de programas de monitorização e 
controlo após a fase de reabilitação;  

 
7. Assegurar a proteção dos núcleos populacionais, das pessoas, da paisagem, 
dos recursos hídricos e dos sistemas ecológicos relativamente à exploração de 
recursos geológicos e mineiros. 

 
Pelo exposto é possível concluir que o projeto em análise vai de encontro aos objetivos 
deste plano, designadamente no Domínio Natural. 
 
 

 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) e Douro 
(RH3) 

 
A Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que transpôs para direito nacional a 
Diretiva Quadro da Água (DQA), definiu um novo modelo institucional da gestão dos 
recursos hídricos interiores, de transição e costeiros, estabelecendo, entre outras, que a 
sua gestão e planeamento fosse realizada por regiões hidrográficas, e que o seu 
planeamento, licenciamento e fiscalização fosse realizado pelas respetivas 
Administrações da Região Hidrográfica (devido à extinção em 2012 desta entidade, as 
suas atribuições foram integradas na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.). 
 
Este enquadramento determinou a realização de Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (PGRH), que correspondem a instrumentos de planeamento dos recursos 
hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica 
das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica. 
 
Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está 
estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros PGRH elaborados no âmbito deste quadro 
legal (1º Ciclo) estiveram vigentes até ao final de 2015. O 2º Ciclo dos PGRH foram 
elaborados para o período de vigência de 2016-2021. 
 
O concelho de Montalegre abrange três Regiões Hidrográficas (RH1, RH2 e RH3), sendo 
que a área de implantação de projeto se posiciona na transição entre as bacias do 
Cávado e do Douro, abrangendo assim os Planos de Gestão de Região Hidrográfica do 
Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Douro (RH3). Estes planos foram publicados na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e alterados pela 
Declaração de retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 
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A área de projeto incide na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado 
da Bacia do Douro e localiza-se na sub-bacia do Tâmega. As linhas de água que 
atravessam a área de concessão constituem afluentes do rio Beça (localizado a este da 
mesma), que, por sua vez, desagua no rio Tâmega. 
 
De forma marginal, o projeto abrange ainda a massa de água subterrânea do Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado, mais precisamente na área de drenagem da 
Albufeira do Alto Rabagão. 
 
De acordo com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica as explorações mineiras 
exigem um acompanhamento técnico, uma atualização tecnológica constante e um 
desenvolvimento controlado, de modo a mitigar os possíveis perigos para o meio 
envolvente. O modo de exploração e as características dos resíduos rejeitados 
constituem, em princípio, um fator de agressividade para o ambiente, o que implica que a 
exploração das minas seja realizada de forma controlada, respeitando as diversas 
componentes ambientais potencialmente afetáveis, de modo a garantir uma minimização 
dos potenciais impactes negativos desta atividade produtiva. 
 
 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

 
Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, 
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal (PROF). 
 
Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que contribuem para outros 
instrumentos de gestão, em especial os Planos Especiais de Ordenamento do Território 
(PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). As medidas 
propostas nos PROF, no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos 
espaços florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos. 
 
Os PROF articulam-se e compatibilizam-se com os Planos Regionais de Ordenamento do 
Território (PROT). Os objetivos gerais dos PROF são: 
 

− A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos 
seus usos dominantes; 

− A definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e 
reconversão do património florestal; 

− A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais 
adequados; 

− A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da 
sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das 
normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 
aplicar a estes espaços. 
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A área em estudo insere-se no PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD), 
aprovado pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro, e com primeira retificação pela 
Declaração de Retificação n.º 15/2019, de 12 de abril. 
 
O PROF TMAD abrange, entre outros, o município de Montalegre, e corresponde a um 
plano com um âmbito de intervenção setorial muito especializado, incidindo as suas 
orientações sobre o recurso florestal.  
 
A área de projeto insere-se na Sub-Região Barroso e não abrange nenhum corredor 
ecológico. 
 
Na Sub-Região Barroso devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:  
 

• Espécie a privilegiar (grupo I): Plátano (Acer pseudoplatanus); Vidoeiro (Betula 
celtiberica); Castanheiro (Castanea sativa); Cerejeira-brava (Prunus avium); 
Cedro-do-atlas (Cedrus atlantica); Cedro-branco (Chamaecyparis lawsoniana); 
Freixo-comum (Fraxinus angustifolia); Azevinho (Ilex aquifolium); Nogueira-negra 
(Juglans nigra); Pinheiro-bravo (Pinus pinaster); Pinheiro-larício (Pinus nigra); 
Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris); Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii); 
Carvalho-negral (Quercus pyrenaica); Carvalho-alvarinho (Quercus robur); 
Carvalho-vermelho-americano (Quercus rubra); Sobreiro (Quercus suber); 

 
• Outras espécies a privilegiar (grupo II): Amieiro (Alnus glutinosa); Medronheiro 

(Arbutus unedo); Aveleira (Corylus avellana); Pilriteiro (Crataegus monogyna); 
Faia (Fagus sylvatica); Nogueira-comum (Juglans regia); Larício-híbrido-de-
dunkeld (Larix x eurolepis); Escalheiro (Pyrus cordata); Azereiro (Prunus 
lusitanica); Choupo-negro (Populus nigra); Carvalho-alvarinho (Quercus robur); 
Azinheira (Quercus rotundifolia); Borrazeira-preta (Salix atrocinerea); Borrazeira-
branca (Salix salviifolia); Tramazeira (Sorbus aucuparia); Teixo (Taxus baccata). 

 
A área onde se prevê a implantação Projeto integra Áreas submetidas a regime florestal, 
pelo que importa ter presente que deverão ser preservadas, sempre que possível, as 
espécies florestais referidas anteriormente. 
 
 

 Plano Rodoviário Nacional 
 
O Plano Rodoviário Nacional foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de 
Retificação n.º 19-D/98, de 30 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de 
agosto.  
 
O PRN define a rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de 
interesse nacional ou internacional, constituída pelas redes fundamental e complementar. 
 
A EN103 que se localiza a nascente da área do projeto faz parte da Rede Nacional 
Complementar, constituída pelos Itinerários Complementares e Estradas Nacionais e que 
promovam a ligação entre a rede fundamental e os centros urbanos de importância 
concelhia e supraconcelhia mas infradistrital. A partir da EN103 desenvolver-se-á um 
caminho de acesso, que promoverá o acesso para os veículos pesados de mercadorias 
até à entrada da hidrometalúrgica.  
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8.1.2 Instrumentos âmbito regional 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) 
 
A decisão de elaboração do Plano Regional de Ordenamento da Região Norte (PROT – 
Norte) decorre da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março. Este 
plano, cuja proposta ficou concluída em 2009, ainda não está em vigor, estando a 
aguardar aprovação. 
 
Este Plano pretende dotar a região Norte de um instrumento de desenvolvimento 
territorial que enquadre a estratégia de desenvolvimento económico e social e sirva de 
referência para a elaboração e a revisão dos instrumentos de planeamento territorial, 
nomeadamente de nível municipal. Este plano abrange a totalidade dos concelhos da 
Região Norte, integrando assim o concelho em estudo. 
 
Do documento disponibilizado para consulta pública (1ª Proposta de Modelo Territorial) 
importa realçar a “Opção Estratégica B. Valorizar os recursos e as principais actividades 
de base económica regional”, em particular a “Orientação Estratégica B2. Assegurar a 
exploração sustentável dos recursos naturais”, que aponta para a exploração sustentável 
dos recursos naturais para os quais se verifica um aumento da importância e procura no 
mercado, como o caso recente do lítio, o qual é um recurso natural não renovável, e a 
“Orientação Estratégica B4. Garantir o desenvolvimento tecnológico e a fixação das mais 
valias geradas pelas actividades extractivas” na região. 
 
Neste contexto, e embora o PROT-N não esteja ainda aprovado ou em vigor, pode desde 
já dizer-se que o projeto em análise não contraria os princípios orientadores da primeira 
proposta de Modelo Territorial realizada e apresentada para discussão pública. 
 
 
 
8.1.3 Instrumentos âmbito municipal 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Montalegre 
 
No presente ponto analisa-se o PDM do concelho de Montalegre. 
 
Tendo como base a Carta de Ordenamento (Desenho 07 [TOMO 2]) verifica-se que a 
área de projeto abrange solo rural do concelho de Montalegre, designadamente 
Espaços agrícolas e florestais, e dentro desta classe, as subcategorias de Espaços 
agrícolas de produção, Espaços florestais de conservação e Espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal (Quadro III. 75). 
 
A área de projeto abrange ainda Áreas de Salvaguarda designadamente, Estrutura 
ecológica municipal, Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos e 
Núcleos de desenvolvimento turístico (Quadro III. 75). 
 
No quadro seguinte apresenta-se uma transcrição de partes do regulamento do PDM de 
forma a posteriormente averiguar a compatibilidade do projeto com cada uma das classes 
de espaços abrangidas pelo mesmo. 
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Quadro III. 75 – Classes de espaço abrangidas na área de estudo 

Classes e 
categorias de 

espaço 
Definição Estatuto de uso e ocupação do solo 

Solo rural 
 
Espaços agrícolas 
e florestais:  
Espaços agrícolas 
de produção 

Artigo 25.º Definição 

a) Espaços agrícolas de produção: integram as 
manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na 
RAN, bem como os solos de aptidão marginal 
envolventes e que se destinam, preferencialmente, à 
manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo.  

CAPÍTULO V - Solo rural 

 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 19.º. “A classificação do solo como rural foi determinada em 
função da aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, 
ou pela ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais e paisagísticos”. 

São contudo admitidas alterações de uso desde que correspondam a usos complementares 
ou compatíveis com a categoria de espaço em causa e com as disposições gerais 
estabelecidas (n.º 3 do Artigo 20.º). 

Consideram-se usos complementares “da afetação dominante ou prevalecente 
estabelecida para cada categoria de espaço as instalações integrantes ou auxiliares das 
explorações e exclusivamente afetas à atividade, nomeadamente instalações de apoio às 
atividades agrícola, pecuária, florestal e de exploração de recursos geológicos” (n.º 1 do Artigo 
20.º). 

O n.º 2 do Artigo 20.º refere ainda que “consideram -se compatíveis com a afetação 
dominante ou prevalecente estabelecida para cada categoria de espaço os usos e 
atividades, aqueles que contribuam para a diversificação e dinamização económica e social 
do mundo rural, designadamente, instalações que visem usos de interesse público, de 
promoção turística e recreativa e infraestruturas ou instalações especiais afetas à exploração e 
transformação de recursos geológicos (…)”. 

Solo rural 
 
Espaços agrícolas 
e florestais:  
Espaços florestais 
de conservação 

Artigo 25.º Definição 

c) Espaços florestais de conservação: abrangem os 
espaços florestais marginais aos integrados nos 
espaços naturais, tendo como função complementar a 
proteção aos habitats de espécies da flora e da fauna 
protegidos e de geomonumentos, bem como as áreas 
ocupadas por espécies protegidas e ou relevantes para 
a manutenção da biodiversidade.  

Solo rural 
 
Espaços agrícolas 
e florestais:  
Espaços de uso 
múltiplo agrícola e 
florestal 

Artigo 25.º Definição 

d) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal: 
Compreendem sistemas agro silvopastoris, bem como 
usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente 
complementares, desempenhando um papel importante 
como suporte à caça e conservação das espécies 
cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia e 
apicultura. 
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Classes e 
categorias de 

espaço 
Definição Estatuto de uso e ocupação do solo 

Áreas de 
Salvaguarda 
 
Estrutura ecológica 
municipal 

Artigo 11.º Estrutura ecológica municipal  

1 — A estrutura ecológica municipal fundamental ou de 
caráter estruturante estabelece a continuidade de áreas 
nucleares articulando -se com a estrutura regional de 
proteção e valorização ambiental, onde o plano 
privilegia funções de conservação através do reforço ou 
adequação dos modelos de silvicultura. 

2 — A estrutura ecológica municipal fundamental 
integra as seguintes componentes principais: a) 
Habitats naturais; b) Rede hídrica fundamental; c) 
Corredores ecológicos. 

Artigo 78.º Estrutura ecológica municipal 

2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo da legislação geral 
aplicável e dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é 
interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e 
da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com 
as normas em vigor. 

(…) 

4 — As ações, obras e atividades admitidas na estrutura ecológica apenas são licenciadas desde 
que não provoquem a interrupção ou redução significativa do corredor e que não prejudique os 
objetivos subjacentes à sua delimitação 

Áreas de 
Salvaguarda 
 
Áreas potenciais 
de exploração de 
recursos 
geológicos 

Artigo 79.º Áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicos  

1 — As áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicos identificadas na planta de ordenamento 
correspondem às áreas situadas em unidades 
geológicas em que é possível inferir a existência de 
recursos passíveis de exploração e onde se devem 
privilegiar novas explorações ou ampliação das 
existentes. 

Artigo 79.º Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos 

2 — Nestas áreas não são permitidas intervenções que, pela sua natureza e dimensão, 
comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos.  

3 — A ocupação da superfície, com caráter de definitividade, por atividades não conexas com 
esta atividade devem acautelar o potencial de reservas podendo, essa ocupação, por decisão da 
Câmara Municipal, ficar condicionada à apresentação de estudos de prospeção e pesquisa que 
constituam critério fundamental para a tomada de decisão. 

Áreas de 
Salvaguarda 
 
Núcleos de 
desenvolvimento 
turístico 

Artigo 83.º Núcleos de desenvolvimento turístico (NDT) 

1 — Os núcleos de desenvolvimento turístico 
identificados na planta de ordenamento respeitam a 
locais de reserva estratégica para o desenvolvimento 
de atividades turísticas integradas com as atividades 
existentes sendo o seu desenvolvimento 
compatibilizado com os regimes das servidões com que 
eventualmente se sobreponham e têm a seguinte 
designação: 

(…)g) NDT 7 — Criande; 

Artigo 83.º Núcleos de desenvolvimento turístico (NDT)  

3 — Nestas áreas, sem prejuízo do uso atual, não são permitidas novas edificações não 
integradas no programa do NDT ou intervenções que, pela sua natureza e dimensão, 
comprometam a futura afetação turística. 

5 — Os núcleos de desenvolvimento turístico 6 e 7 incluem -se em UOPG (…) 

Artigo 86.º UOPG 10: NDT 7 — Criande 

3 — Esta UOPG será executada através de plano de pormenor ou plano de urbanização (…) 
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8.2 Condicionantes, Servidões e Restrições ao Uso dos Solos 

Nesta secção o território abrangido pela área em estudo é analisado em função das 
condicionantes existentes. Para o efeito foi consultada a Carta de Condicionantes do 
PDM do concelho de Montalegre que identifica as servidões e restrições de utilidade 
pública em vigor que possam constituir limitações ou condicionamentos a qualquer forma 
específica de aproveitamento do território. 
 
Com base na Carta de Condicionantes (Desenho 08 [TOMO 2]) e Carta da Reserva 
Ecológica Nacional (Desenho 09 [TOMO 2]), verifica-se que na área de implantação do 
projeto existem as seguintes áreas condicionadas: 
 

− Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

− Recursos agrícolas e florestais - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

− Recursos Hídricos: 

Leitos e Margens dos Cursos de Água 

Albufeira de Águas Públicas 

Captações de Água 

− Recursos agrícolas e florestais - Regime florestal - Perímetro florestal da Serra do 
Barroso 

− Perigosidade de Incêndio e Áreas percorridas por incêndios 

− Rede de Faixa de Gestão de Combustível 

− Rede rodoviária 

− Rede elétrica 

− Vértices geodésicos 

 
 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 
A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, diploma 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 
 
Segundo a legislação em vigor, nas áreas incluídas na REN "(...) são interditos os usos e 
as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: a) Operações de 
loteamento; b) Obras de urbanização, construção e ampliação; c) Vias de comunicação; 
d) Escavações e aterros; e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de 
aproveitamento agrícola do solo, das operações correntes de condução e exploração dos 
espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em 
legislação específica" (n.º1 do artigo 20.º). 
 
O n.º 2 do artigo 20.º refere, no entanto, que "Excetuam-se do disposto no número 
anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 
em REN". 
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No n.º 3 do artigo 20.º é referido que "Consideram-se compatíveis com os objetivos 
mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos 
dos artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou  

ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia.” 
 

De acordo com o n.º 7 do art.º 24º do regime da REN, “realça-se que, quando a 
pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou 
de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos compreende a 
emissão de autorização”. 
 
A delimitação da REN no concelho de Montalegre foi aprovada através da Portaria  
n.º 134/2014 de 1 de julho, tendo entrado em vigor com a publicação da revisão do PDM. 
A representatividade da REN na área de estudo encontra-se ilustrada na Carta de 
Condicionantes (Desenho 08 [TOMO 2]) e na Carta de REN (Desenho 09 [TOMO 2]). 
 
A análise desagregada por sistemas evidencia que a área do projeto abrange “Leitos 
Cursos de Água”, “Áreas de máxima infiltração”, “Áreas com risco de erosão” e “Faixa de 
proteção de albufeira”. 
 
O quadro seguinte mostra as categorias existentes na área em estudo, fazendo a 
correspondência entre as definições do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que 
constam da cartografia existente, com as novas definições do atual regime da REN.  
 

Quadro III. 76 – Correspondência das áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, e 
abrangidas na área de estudo do projeto, com as novas categorias de áreas integradas na REN 

Áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, 
de 19 de março 

Novas categorias de áreas integradas na REN, definidas no 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 

Leitos Cursos de Água Cursos de água e respetivos leitos e margens 

Áreas de máxima infiltração Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 

Áreas com risco de erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Albufeiras e uma faixa de proteção 
delimitada a partir do regolfo máximo 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os respetivos leitos margens e 

faixas de proteção 

 
De acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual 
redação, verifica-se que a exploração de recursos geológicos tem enquadramento no 
Ponto VI – Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos do Anexo II, em particular 
na alínea c) Novas explorações ou ampliação de explorações existentes e na alínea e) 
Abertura de caminhos de apoio ao setor exteriores à área licenciada ou concessionada. 
 
A avaliação da compatibilidade do projeto com as classes de REN interferidas é realizada 
no Capítulo IV do presente EIA. 
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 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) estabelece um conjunto de condicionamentos à 
utilização não agrícola do solo, os quais se encontram previstos pelo Decreto-Lei  
n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  
n.º 199/2015, de 16 de setembro. Segundo a legislação em vigor, nos solos de RAN são 
“interditas todas as ações que destruam ou diminuam as potencialidades para o exercício 
da atividade agrícola” (Artigo 21.º). 
 
O presente projeto integra-se, no entanto, no regime de exceções ao abrigo das quais a 
obra poderá ser autorizada, conforme a referida legislação: "Prospeção geológica e 
hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à 
exploração, respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de 
recuperação exigíveis” (Artigo 22.º, n.º 1, alínea e)). 
 
A representatividade da RAN na área de estudo encontra-se ilustrada na Carta de 
Condicionantes (Desenho 08 [TOMO 2]). 
 
 

 Recursos Hídricos – Leitos e Margens dos Cursos de Água 
 
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, 
na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 
na sua atual redação. 
 
Ao nível das áreas de estudo verifica-se a ocorrência de bens integrados no Domínio 
Hídrico associados à presença de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis. 
 
A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis tem a largura de 10 m (n.º 4 do 
artigo 11.º da Lei n.º 54/2005). 
 
Caso se preveja a necessidade de efetuar alguma intervenção que envolva as linhas de 
água ou suas margens, deverá ser solicitado o respetivo TURH em conformidade com a 
legislação referente ao domínio hídrico. 
 
A entidade competente, em matéria de licenciamento do Domínio Público Hídrico é a 
Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração de 
Região Hidrográfica (de acordo com o artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 junho). 
 
Quando as áreas de domínio hídrico coincidem com áreas de REN, ficam sujeitas ao 
regime geral da REN, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 
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 Recursos Hídricos – Albufeiras de Águas Publicas 
 
A área de estudo abrange o limite da zona reservada da albufeira e o limite da zona 
terrestre de proteção da albufeira, sendo apenas este último limite interferido por uma via 
de acesso à EM519. 
 
Uma vez que a Albufeira do Alto Rabagão não dispõe de plano de ordenamento, aplica-
se as disposições do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, na sua atual redação. 
 
No artigo 12.º é definida a zona terrestre de proteção, que tem como função principal a 
salvaguarda e proteção dos recursos hídricos. Esta zona terrestre de proteção tem uma 
largura de 500 m, podendo, nos casos em que seja elaborado plano especial de 
ordenamento do território, ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m ou para uma 
largura inferior a 500 m. No caso em que, a zona terrestre de proteção seja ajustada para 
uma largura inferior a 500 m, deve ser sempre salvaguardada a zona reservada. 
 
A zona reservada, definida de acordo com o artigo 13.º, corresponde à faixa, medida na 
horizontal, com a largura de 100 m, contados a partir da linha do NPA da albufeira.  
 
No cumprimento do Decreto-Lei n.º 107/2009, a afetação direta do Plano de Água é 
interdita, bem como a afetação da respetiva Zona Reservada. 
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 107/2009 “Na zona terrestre de 
protecção das albufeiras de águas públicas podem ser desenvolvidas, nos termos e 
condições previstos no presente decreto-lei, as actividades que não comprometam os 
objectivos de protecção nele fixados.” 
 
Nos n.os 2 e 3 são referidas as ações interditas a desenvolver na zona de proteção 
terrestre. 
 
No atravessamento da zona de proteção terrestre os principais condicionamentos a ter 
em conta, em fase de projeto, são os expressos na alínea e) do n.º 3 que refere que 
nesta zona é interdita “A prática de actividades passíveis de conduzir ao aumento da 
erosão, ao transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações 
ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as 
curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem 
dispositivos que evitem o seu arraste”. 
 
 

 Recursos Hídricos – Captações de Água 
 
Na área de estudo encontram-se cartografadas duas captações de água para 
abastecimento público (nascentes) não tendo contudo um perímetro de proteção 
associado. 
 
Todas as captações de água subterrâneas destinadas ao abastecimento público 
de água para consumo humano, e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, 
estão sujeitas às regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 
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 Recursos florestais: Áreas submetidas a regime florestal – Perímetro florestal da 
Serra do Barroso 

 
De acordo com o PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) e da informação 
disponibilizada pelo ICNF, verifica-se a presença de áreas submetidas a regime florestal. 
O regime florestal foi instituído no princípio do século XX, com Decretos que datam dos 
anos 1901, 1903 e 1905, procurando responder às necessidades de arborização de 
grandes extensões de incultos, obviar à degradação acelerada dos recursos florestais e 
aos graves fenómenos erosivos provocados por uma utilização predatória e 
indisciplinada. 
 
Este regime inclui os Perímetros Florestais (áreas constituídas por terrenos baldios ou 
camarários, submetidos a Regime Florestal Parcial e que no seu todo são atualmente 
geridos pelo ICNF) e Matas Nacionais e outras Propriedades (áreas pertencentes ao 
domínio privado do Estado e como tal submetidas a Regime Florestal Total). 
 
Na área de projeto ocorre o perímetro florestal referente à Serra do Barroso, estando esta 
condicionante ilustrada na Carta de Condicionantes (Desenho 08 [TOMO 2]). De referir 
que o projeto interfere com o regime florestal apenas dentro na área de concessão da 
“Mina do Romano”. 
 
 

 Perigosidade de Incêndios e Áreas percorridas por incêndios 
 
Da análise da cartografia apresentada no ANEXO 8 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos], verifica-se que a área de projeto abrange predominantemente áreas de Classe 
de Perigosidade de Incêndio Alta a Muito Alta. 
 
O n.º 2 do art.º 16.º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, na sua atual redação, refere que 
"Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios 
nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no 
PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade". 
 
De referir, ainda, de acordo com a consulta dos Mapas de áreas ardidas disponibilizados 
no portal do ICNF, para o período entre 2010 e 2018, verifica-se que a área do projeto foi 
percorrida por incêndios nos anos de 2009, 2011 e 2012. No Capítulo IV do presente EIA 
é avaliada a compatibilidade do projeto com o estipulado no artigo 1º do Decreto-Lei  
n.º 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 28-C/91, de 28 
de fevereiro. 
 
 

 Rede de Faixa de Gestão de Combustível 
 
De acordo com o definido no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto: 
 

“1 - As redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) concretizam 
territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais 
decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra incêndios. 
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2 — As RDFCI integram as seguintes componentes:  
a) Redes de faixas de gestão de combustível;  
b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 
c) Rede viária florestal; 
d) Rede de pontos de água; 
e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 
f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate.” 

 

A área de projeto insere-se em áreas da Rede Primária de Faixas de Gestão de 
Combustível. 
 
De acordo com o n.º 2 do art.º 14.º da republicação do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, “as Redes Primárias de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC), definidas 
no âmbito do planeamento distrital de defesa da floresta contra incêndios, devem ser 
declaradas de utilidade pública, nos termos do número anterior, ficando qualquer 
alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo do ICNF, I.P., 
sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais”. 
 
 

 Rede rodoviária 
 
A constituição de servidões relativas às estradas que foram classificadas no Plano 
Rodoviário Nacional, em vigor, segue o regime previsto no novo Estatuto das Estradas da 
Rede Nacional (EERRN – Lei n.º 34/2015, de 27 de abril), que regula a proteção e fixa as 
condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as do exercício das 
atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação. 
 
De acordo com art.º 32.º do referido decreto-lei “É constituída em benefício das 
infraestruturas rodoviárias, do tráfego rodoviário, da segurança das pessoas, 
designadamente dos utilizadores da estrada, e da salvaguarda dos interesses 
ambientais, uma zona de servidão non aedificandi sobre os prédios confinantes e 
vizinhos daquelas, ficando sujeitas a autorização da administração rodoviária, nos termos 
previstos no presente Estatuto, as operações urbanísticas de edificação, construção, 
transformação, ocupação e uso do solo e dos bens compreendidos na zona de servidão. 
2 — Até à aprovação da respetiva planta parcelar, a zona de servidão non aedificandi é 
definida por uma faixa de 200 m para cada lado do eixo da estrada, e por um círculo de 
650 m de raio centrado em cada nó de ligação.” 
 
“Após a publicação do ato declarativo de utilidade pública dos prédios e da respetiva 
planta parcelar, as zonas de servidão non aedificandi das novas estradas, bem como das 
estradas já existentes, têm os seguintes limites: (…) b) IP: 50 m para cada lado do eixo 
da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 20 m da 
zona da estrada; (…) d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 
20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 
nunca a menos de 5 m da zona da estrada”. 
 
A área de projeto em estudo interseta alguns eixos rodoviários pertencentes à rede 
estruturante secundária (EM519, EM525 e CM1007), devendo o projeto ser 
compatibilizado com as servidões estabelecidas na legislação em vigor. 
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 Rede elétrica 
 
A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, 
transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e 
56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 
30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 
1960, e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho. 
 
As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o 
perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo 
perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a 
segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de 
telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (artigo 5.º do 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e artigo 1.º do Regulamento de Segurança de 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro). 
 
Os afastamentos mínimos resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições 
que devem ser observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato de 
licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas já existentes. 
 
Tendo em vista a minimização dos riscos associados à presença e funcionamento das 
linhas elétricas existentes, o projeto deverá ser compatibilizado com as servidões 
estabelecidas na legislação em vigor. 
 
Os traçados das linhas elétricas existentes identificadas estão integrados na Carta de 
Condicionantes (Desenho 08 [TOMO 2]). 
 
 

 Vértices Geodésicos 
 
Os marcos geodésicos destinados a assinalar pontos fundamentais para apoio à 
cartografia e levantamentos topográficos, encontram-se protegidos de forma a garantir a 
sua visibilidade. 
 
O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, estabelece uma servidão dos marcos 
geodésicos, que se institui automaticamente com a sua construção. As zonas de 
proteção abrangem a área de um círculo com raio mínimo de 15 m, ficando os 
proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro dessa zona de proteção 
impedidos de fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a 
visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação. 
 
Na área de estudo localiza-se um vértice geodésico tendo o projeto respeitado a servidão 
acima referida. 
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8.3 Sistema Agro-silvo-pastoril do Barroso, classificado como Património 

Agrícola Mundial pela FAO 

O Barroso é uma região agrícola dominada pela produção animal e culturas típicas das 
regiões montanhosas (principalmente batata e centeio). Com ocupação humana ao longo 
de milhares de anos, esta zona do Norte de Portugal apresenta hoje um padrão de 
ocupação do solo marcado pela atividade humana para a agricultura, silvicultura e 
pastagem, encontrando-se ainda uma série de áreas ambientais muito significativas e 
relativamente intactas. 
 
A produção animal é a base da economia agrária da região e é dominada pela criação 
extensiva de gado para carne, principalmente o gado bovino, ovino, caprino e suíno. As 
raças mais notáveis nesta região incluem as raças Barrosã e Maronesa (gado de corte), a 
raça Churra do Minho (ovinos), as raças Cabra Serrana e Cabra Bravia (cabras) e a raça 
Bísara (porcos). As atividades apícolas fazem também parte do sistema. 
 
A manutenção da paisagem deste território tem sido assegurada principalmente pela 
pastagem extensiva (a que estão associadas práticas como o corte de mato), e pela 
manutenção de pântanos, dada a sua importância na economia pecuária. 
 
O papel dos rebanhos domésticos na manutenção dos ecossistemas é significativo, uma 
vez que o pastoreio agreste por ovinos e caprinos contribui diretamente para o controlo 
da vegetação arbustiva e herbácea, reduzindo o risco de incêndio, uma das principais 
ameaças à produção agro-florestal e à biodiversidade regional. 
 
Do ponto de vista cultural, os habitantes do Barroso desenvolveram e mantiveram formas 
de organização social, práticas e rituais que os diferenciam da maioria das populações do 
país em termos de hábitos, linguagem e valores. Isso resulta das condições endógenas e 
do isolamento geográfico, bem como dos limitados recursos naturais que os levaram a 
desenvolver métodos de exploração e uso consistentes com sua sustentabilidade. 
 
O comunitarismo (baldios) é um dos valores e costumes mais característico de Barroso, 
intimamente associado às práticas rurais de vida coletiva e à necessidade de adaptação 
ao meio ambiente. 
 
A paisagem montanhosa está historicamente relacionada com os sistemas agrícolas 
tradicionais, em grande parte baseados na criação de gado e na produção de cereais. 
Isto deu origem a um mosaico de paisagem em que as pastagens antigas, as áreas de 
cultivo (campos de centeio e hortas), os bosques e as florestas estão interdependentes, e 
onde os animais constituem um elemento chave no fluxo de materiais entre os 
componentes do sistema. 
 
Atualmente, tudo isso representa um recurso fundamental para promover o turismo rural 
e de natureza, que desempenham um papel cada vez mais importante nas atividades da 
região.  
 
Assim, pela sua excecional contribuição para a segurança alimentar, a agro-
biodiversidade, o conhecimento tradicional, a diversidade cultural e o desenvolvimento 
sustentável e equitativo para as gerações presentes e futuras, o território do Barroso foi 
designado primeiro sítio SIPAM – Sistema Importante do Património Agrícola Mundial em 
Portugal. 
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Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) para a promoção e preservação do património agrícola. 
 
O reconhecimento global da importância do sistema agrícola do Barroso pela FAO 
contribui também para fortalecer os agricultores familiares locais e para valorizar os 
produtos endógenos. 
 
A sua delimitação cartográfica engloba a totalidade dos concelhos de Montalegre e 
Boticas, encontrando-se assim abrangida a totalidade da área de projeto. 
 
 
 
8.4 Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 

Em Portugal, a primeira área protegida a ser criada sob o estatuto de parque nacional, foi 
o Parque Nacional da Peneda-Gerês, em 1971, pelo Decreto-Lei n.º 187/71, de 8 de 
maio. Tal classificação deve-se à riqueza do seu património natural e cultural, sendo um 
dos últimos redutos do país onde se encontram ecossistemas no seu estado natural, com 
reduzida ou nula influência humana, integrados numa paisagem humanizada. 
 
O Parque Nacional da Peneda-Gerês sobrepõe-se parcialmente ao Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) Peneda/Gerês e, à Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês 
(Rede Natura 2000), classificados respetivamente pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 
setembro.  
 
Tendo em vista o estabelecimento de um regime de gestão e salvaguarda de recursos e 
valores naturais que garantisse a conservação da natureza e da biodiversidade e a 
manutenção e valorização da paisagem, aliado ao aproveitamento racional dos recursos 
naturais, à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e à conciliação com o 
desenvolvimento social e económico das populações aí presentes, essenciais à 
implementação do princípio da utilização sustentável do território e do garante da sua 
disponibilidade para as gerações futuras, foi aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 134/95, de 11 de novembro, o Plano de Ordenamento do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, o qual foi revisto em 2011 pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 11-A/2011, de 4 de fevereiro.  
 
A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterado pela Lei n.º74/2017, de 16 de agosto que 
aprovou as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo, deixou de prever a figura dos planos especiais de ordenamento do território - 
em que se enquadra o referido plano -, mais determinando que fossem reconduzidos a 
programas, já desprovidos da eficácia plurissubjetiva que aqueles planos dispõem. No 
sentido de, neste novo enquadramento, salvaguardar os recursos e valores que 
enformam as regras dos planos especiais, mais determinou a obrigatoriedade de 
proceder à integração do conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território nos 
planos territoriais intermunicipais ou municipais, diretamente vinculativos dos particulares. 
Neste sentido, destaca-se o facto do presente projeto não se inserir no Parque Nacional 
da Peneda-Gerês.  
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É em 1997 que se constitui o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés que confinava a área 
protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês com o Parque Natural da Baixa Limia-
Serra do Xurés, em Espanha. Esta junção criou um acordo transfronteiriço e um projeto 
INTERREG de conservação da natureza e da biosfera. Contudo, foi em 2009 no âmbito 
do Programa o Homem e a Biosfera (MaB) da UNESCO que o Parque Transfronteiriço 
Gerês-Xurés foi classificado como Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés. 
 
Segundo a UNESCO, as principais características que a Reserva deve apresentar são: 
 

− “Zelar pelo cumprimento das funções interligadas de conservação, 
desenvolvimento e apoio logístico;  

− Transpor as zonas confinadas à conservação tradicional, através de esquemas de 
zoneamento adequados, combinado com as principais áreas protegidas e as 
zonas de desenvolvimento sustentável que são promovidas por empresas e 
moradores locais;  

− Focar uma abordagem de múltiplas partes interessadas, com ênfase particular no 
envolvimento das comunidades locais na gestão;  

− Fomentar o diálogo para a resolução de conflitos no uso de recursos naturais;  

− Integrar a diversidade cultural e biológica, especialmente o papel do conhecimento 
tradicional na gestão de ecossistemas;  

− Demonstrar boas práticas e políticas de desenvolvimento sustentável baseadas 
em pesquisa e monitoramento;  

− Atuar como locais de excelência em educação e formação.” 

 
É missão da Reserva garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social através: 
 

− “Do desenvolvimento e coordenação de uma rede mundial de locais que atuam 
como áreas de demonstração e locais de aprendizagem com o objetivo de manter 
e desenvolver a diversidade ecológica e cultural e garantir serviços 
ecossistémicos para o bem-estar humano;  

− Do desenvolvimento e a integração do conhecimento, incluindo a ciência, para 
melhorar a nossa compreensão das interações entre as pessoas e a natureza;  

− Da construção de capacidade global para a gestão de sistemas socioecológicos 
complexos, particularmente incentivando um maior diálogo na interface ciência-
política; Educação ambiental e divulgação multimídia para a comunidade em 
geral.”  

 
Desta forma, as áreas abrangidas pela Reserva da Biosfera apresentam uma zona 
ecológica de valor, na qual a integração da população humana e as suas atividades são 
essenciais, devendo-se contribuir para manter e preservar os valores culturais e naturais 
através da gestão sustentável, apoiada em bases científicas e corretas e, na criatividade 
cultural. 
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O projeto em estudo localiza-se numa zona de transição da Reserva da Biosfera do 
Gerês-Xurês. Esta área de transição permite a inclusão de várias atividades agrícolas, 
aglomerados populacionais e outros usos, onde as comunidades locais, os órgãos de 
gestão, os cientistas, as organizações não governamentais, o setor económico e outras 
partes interessadas, trabalhem em conjunto na gestão e no desenvolvimento sustentável 
dos recursos da área. As Reservas da Biosfera têm como tripla função zelar pela 
conservação das paisagens, ecossistemas, espécies e variação genética e pelo 
desenvolvimento económico e humano sustentável, do ponto de vista sociocultural e 
ecológico. 
 
O presente projeto irá contribuir para uma maior variabilidade genética a nível da flora 
local com a implementação de árvores autóctones e diminuição do risco de fogos 
florestais, melhorando o estado de deterioração já deixado pela anterior pedreira que lá 
existia e, um maior desenvolvimento económico com a criação de cerca de 370 postos de 
trabalho promovendo o desenvolvimento local e aumentado o número de habitantes. 
 
Independentemente do local ser numa zona de transição, continua a ser necessário 
implementar boas práticas tais como:  
 

− Salvaguardar a diversidade dos habitats existentes, criar locais de reprodução e 
evitar ao máximo intervir nestes;  

− Ter em conta um correto ordenamento e gestão da floresta;  

− A vegetação ribeirinha e as linhas de água devem também ser alvo de proteção e 
conservação pois, são habitats de elevada diversidade e essenciais para a 
conservação das espécies de fauna associadas ao meio;  

− Tomar medidas que impeçam a circulação de viaturas fora dos caminhos 
estabelecidos;  

− Monitorização de escombreiras.  
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9. PAISAGEM 

A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado 
sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o 
conhecimento dos fatores intrínsecos da paisagem (de âmbito biofísico, como a geologia, 
o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores extrínsecos, relacionados com 
os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema biofísico e se refletem em 
diferentes formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização da 
paisagem.  
 
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do 
projeto, recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de 
qualidade e de absorção visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem 
em causa. 
 
A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma, 
constituindo um “buffer”, equidistante, em torno de todas as componentes de projeto do 
sobreequipamento, com a dimensão de cerca de 5 km, respeitando assim o valor padrão 
normalmente reconhecido para os limites de acuidade visual. 
 
Nesta área procedeu-se ao estudo dos elementos visuais condicionantes da paisagem, 
de forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, elaboradas e 
pormenorizadas a partir do estudo efetuado para Portugal Continental (Cancela D’Abreu 
et al., 2002), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação da sua 
sensibilidade e capacidade de absorção visual face às alterações decorrentes da 
construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e avaliação dos 
impactes visuais previsíveis. 
 
 
 
9.1 Caracterização Geral da Área de Influência do Projeto 

A área de estudo prevista para implantação do projeto de exploração de depósitos 
minerais de lítio e minerais associados desenvolve-se em espaço integrado no distrito de 
Vila Real, abrangendo os concelhos de Montalegre e Boticas. Estes concelhos 
enquadram-se na zona Norte (NUT II) de Portugal, e inserem-se na Região do Alto 
Tâmega (NUT III). O projeto insere-se na freguesia de Morgade. 
 
Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área 
onde irá ser implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com base 
nas Cartas Militares de Portugal – IGeoE, folhas n.os 32, 33, 45 e 46 (escala 1: 25 000 e 
suporte informático), fotografia área e reconhecimento de campo. 
 
A cartografia, que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais 
relevantes presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o 
modelo digital de terreno com um pixel de 5 metros. 
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Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática: 
 

• Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a 
caracterização morfológica da zona (Desenho 10 [TOMO 2]), tendo para o efeito 
sido definidas as seguintes classes: 

− Altitudes inferiores a 600 m;  

− Altitudes entre os 600 m e os 650 m; 

− Altitudes entre os 650 m e os 700 m; 

− Altitudes entre os 700 m e os 750 m; 

− Altitudes entre os 750 m e os 800 m; 

− Altitudes entre os 800 m e os 850 m; 

− Altitudes entre os 850 m e os 900 m; 

− Altitudes entre os 900 m e os 950 m; 

− Altitudes entre os 950 m e os 1000 m; 

− Altitudes entre os 1000 m e os 1050 m; 

− Altitudes entre os 1050 m e os 1100 m; 

− Altitudes entre os 1100 m e os 1150 m; 

− Altitudes entre os 1150 m e os 1200 m; 

− Altitudes superiores a 1200 m. 

• Declive, em classes que permitem identificar os tipos de relevo presentes 
(Desenho 11 [TOMO 2]), definindo-se as seguintes classes: 

− < 5 %; 

− 5 - 15 %; 

− 15 - 25 %; 

− 25 - 45 %; 

− > 45 %. 
 
A exploração de depósitos de minerais de Lítio e minerais associados (Romano) situa-se 
na região do Barroso. Esta é um território serrano, de relevo acidentado, marcado pelas 
variações bruscas de altimetria entre as cumeadas das Serras do Barroso e Larouco, e 
os vales profundos dos cursos de água principais que as recortam. 
 
A orografia da área de estudo encontra-se fortemente marcada pela Albufeira do Alto 
Rabagão, que determina uma zona de vale largo e aberto, enquadrado por dois 
alinhamentos montanhoso (a norte e sul), e delimitado, a nascente pelo interflúvio que a 
separa da bacia hidrográfica do rio Beça. A albufeira apresenta o seu nível pleno de 
armazenamento à cota 880 m, sendo enquadrado por terrenos que se desenvolvem até 
ao sopé das principais elevações que a enquadram, os quais não ultrapassam altitudes 
de 900 m. As altitudes mais baixas da área de estudo não se verificam, contudo, ao nível 
da albufeira, mas sim, no vale do rio Beça, que estabelece, na área de estudo, a divisão 
entre as Serras do Barroso e Leiranco. A cota mais baixa (734 m) coincide com o rio 
Beça, junto à povoação de Beça, no limite sul da área de estudo. Todo o talvegue do rio 
Beça se situa abaixo dos 800 m, e portanto, abaixo do NPA da albufeira do Alto 
Rabagão. 
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As principais elevações desenvolvem-se acima dos 900 m, culminando, a sul, nos 
1 142 m em São Domingos (a sul de Morgade), e a norte, nos 1 215 m, no Alto da Fonte 
das Torres (a norte de Fírvidas). A nascente, já na Serra do Leiranco, as elevações da 
área de estudo culmina nos 1 007 m, no Alto da Vigia.  
 
A concessão mineira do Romano, onde se insere o projeto, desenvolve-se no extremo 
nascente da Serra do Barroso, em altitudes que variam entre os 800 e os 1 000 m. O 
ponto mais alto situa-se nos 1 002 m, na Fieira de Rebordelo, ao longo da linha de festo 
que se prolonga desde São Domingos até ao Alto dos Perdões. As altitudes mais baixas 
registam-se nos limites norte e sul da concessão, já nos vales do ribeiro de Lama e Beça, 
respetivamente, aproximadamente aos 800 m. A área de projeto fica assim repartida por 
3 quadrantes, delimitados por duas linhas de festo principais (eixo São Domingos – Alto 
dos Perdões e eixo Fieira de Rebordelo – Varejela). O quadrante norte, que se posiciona 
na vertente norte da Fieira de Rebordelo, que abre para o vale do ribeiro de Lama e 
cabeceira da Albufeira do Alto Rabagão. O quadrante sudoeste, inserido no vale do 
ribeiro do Candedo (Corgo do Couce). E o quadrante sudeste, no vale de um afluente do 
Beça, onde se destaca a povoação de Rebordelo. 
 
A área de estudo apresenta um relevo maioritariamente moderado (declives entre 5 e 
15%) a inclinado (declive entre 15 e 25%). Os declives mais acentuados encontram-se 
posicionados nas vertentes mais inclinadas das principais elevações, e nos fundos de 
vale encaixados dos cursos de água. Destacam-se zonas particularmente muito 
inclinadas (declives entre 25 e 45%), e pontualmente escarpada (declive superior a 45%), 
nomeadamente, a poente, em Negrões e no Alto da Coroa, na vertente setentrional da 
Serra do Barroso, que confronta com albufeira do Alto Rabagão, e ainda no Alto 
Espinheiro, na parte meridional desta Serra. A norte, destacam-se as vertentes 
declivosas no Alto da Fonte das Torres e Portela da Geia. A nascente, destaque para 
algumas zonas da vertente poente da Serra de Leiranco, nomeadamente junto do Alto da 
Vigia e Alto da Serra. E ainda ao longo de todo o vale do rio Beça. As zonas mais 
aplanadas (declive inferior a 5%) na envolvente à albufeira e respetiva zona de cabeceira, 
ou ainda associados aos vales dos principais cursos de água, como o rio Beça (mas 
igualmente na cabeceira do ribeiro de Lama, seu afluente). 
 
Na área de projeto destaca-se o quadrante sudoeste, nomeadamente toda a vertente 
oposta à povoação de Rebordelo, cujas vertentes são muito inclinadas e, pontualmente, 
escarpadas. Também o quadrante norte, na zona da Fieira de Rebordelo apresenta 
inclinações expressivas. O quadrante sudoeste surge como o menos declivoso, 
coincidindo com a maioria da área de estudo (moderado a inclinado). 
 
Em termos de ocupação, a área de estudo apresenta características essencialmente 
rurais, sendo os principais aglomerados concentrados em pequenas aldeias, que se 
posicionam na envolvente à albufeira do Alto Rabagão, e bases e encostas dos principais 
cursos de água. Estes aglomerados encontram-se, geralmente, enquadrados por uma 
matriz de policulturas, organizada em pequenas parcelas agrícolas, dispostas, por vezes, 
em socalcos e delimitados por muros de pedar arrumados à mão e sebes vivas. Note-se 
que estes espaços mantêm, geralmente, os muros de pedra tradicionais, embora se veja, 
tal como no caso do edificado, alguma modernização dos mesmos, através da utilização 
de materiais mais recentes. Os espaços agrícolas apresentam culturas temporárias de 
regadio e sequeiro, com destaque para o cultivo da batata e centeio. 
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Associados às principais linhas de água, mas também à envolvente dos povoados, 
destaca-se a presença de pastagens melhoradas (lameiros) tradicionais, que constituem 
um dos elementos diferenciadores desta paisagem.  
 
Esta matriz agrícola encontra-se, por vezes, enquadrada por pequenos bosquetes de 
carvalhos e formações de bidoais ripícolas, outrora dominantes nos vales e encostas da 
região. Estas unidades de vegetação encontram-se atualmente muito fragmentadas, 
sendo que, na área de estudo, não se destacam bosques de dimensão expressiva e 
distribuição contínua. Nas encostas, mas também em zona de vale, predominam 
atualmente espaços florestais de produção (dominado por resinosas [em particular 
pinheiro-bravo]) e matos rasteiros e médios, dominados pelas urzes, carqueja, tojo e 
giesta amarela. Este tipo de formação encontra-se, claramente, em expansão na área de 
estudo, em fruto do abandono das áreas agrícolas. 
 
Importa referir que a peculiaridade deste sistema agro-silvo-pastoril determinou a 
classificação do território do Barroso como o primeiro sítio Globally Important Agricultural 
Heritage Systems / Sistema Importante do Património Agrícola Mundial (GIAHS) em 
Portugal. Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) para a promoção e preservação do património 
agrícola. O Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso representa um dos três sítios de toda 
a Europa com esta classificação, a qual foi atribuída a 19 de abril de 2018. Estas matrizes 
de policulturas constituem, assim, um dos elementos singulares da área de estudo. 
 
Relativamente à zona da concessão mineira do Romano, onde se insere o projeto, a 
paisagem é marcada pelo uso florestal, nomeadamente pelos extensos povoamentos 
florestais de produção de resinosas, os quais, se desenvolvem em mosaico com matos 
rasteiros a médios. Estes últimos resultam da regeneração de vegetação pós incêndio e 
pós corte de espaços florestais. No enquadramento da concessão, nos vales, e base de 
encosta, dos principais cursos de água (ribeiro de Lama, a norte, ribeiro do Candedo, a 
poente, e ribeira de Rebordelo, a nascente), desenvolve-se uma matriz agro-florestal, 
composta por lameiros, culturas temporárias, bidoais ripícolas e pequenas bolsas (e 
sebes vivas) de carvalho. 
 
É ainda de salientar que toda a envolvente alargada do projeto é marcada pela rede 
viária e rede de caminhos florestais existentes, sendo de destacar a EN103, a EM525, a 
CM1007 e CM1029, como principais eixos rodoviários. Destaca-se ainda a rede de 
caminhos que se desenvolve na área da concessão mineira, que estabelece ligação entre 
a povoação de Morgade e o aglomerado habitacional de “Minas do Beça”, presente no 
limite sul. Esta rede viária estabelece conexão entre um conjunto de povoações serranas, 
que circundam a área de concessão, nomeadamente, a norte, Morgade e Barracão, a 
poente, Carvalhais, a nascente Rebordelo, e a sul, Vilarinho da Mó. Saliente-se ainda a 
presença de edificado disperso, no limite sul da concessão, algumas das quais 
correspondentes a antigas “camaratas” da antiga mina do Beça. 
 
Nas fotos seguintes (Foto 21 a Foto 26) apresentam-se vistas gerais da paisagem das 
zonas envolventes ao projeto. 
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Foto 21 – Vista para a concessão mineira a partir de Rebordelo 

 
Foto 22 – Vista para a concessão mineira a partir do Ribeiro de Lama 

 
Foto 23 – Vista para a Carvalhais a partir da zona de exploração a céu 

aberto (Vale do ribeiro de Candedo) 
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Foto 24 – Vista para o vale do ribeiro de Lama e cabeceira da Albufeira 

 do Alto Rabagão a partir de Gateira (Concessão Mineira) 

 
Foto 25 – Vista para a Albufeira do Alto Rabagão a partir da concessão  

(Gateira) 

 
Foto 26 – Zona de Exploração a Céu aberto (vista para norte)  
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9.2 Unidades de Paisagem e Caracterização da Estrutura Visual 

9.2.1 Unidades de Paisagem 

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise 
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 
 
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 
área heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes 
que se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, 
p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do 
homem” (Pitte, J.R. 1983). 
 
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, 
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, 
cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" 
(Naveh e Lieberman (1994, p. 208)). 
 
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange 
de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004) a 
unidade de paisagem designada por Serras do Larouco e Barroso (13), do Grupo de 
Unidades de Montes entre Larouco e Marão (B). Esta unidade, definida a uma escala 
reduzida (escala 1: 250 000), permite um enquadramento da área de influência visual da 
zona de intervenção (FIG. III. 46). Contudo, a uma escala de maior detalhe, a análise da 
área de estudo requer a uma definição de maior pormenor, em termos de subunidades de 
paisagem, para as zonas mais próximas. 
 
Dentro da unidade de paisagem designada por “Serras do Larouco e Barroso” 
consideram-se as subunidades, ou unidades locais, “Albufeira do Alto Rabagão” e 
“Serras do Barroso, Larouco e Leiranco” (FIG. III. 47). Note-se que a subunidade 
Albufeira do Rabagão constitui uma espécie de “enclave” enquadrado, em todo o seu 
redor, pela subunidade “Serras do Barroso, Larouco e Leiranco”. 
 
Importa ainda recordar que a área de estudo abrange os limites da Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Gerês-Xurés e do Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso (FIG. III. 48). 
 
A primeira considera, para além do Parque Nacional da Peneda-Gerês (zona nuclear), os 
limites administrativos dos concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte 
da Barca e Terras de Bouro. Relativamente a esta área classificada, o projeto posiciona-
se no limite meridional nascente desta reserva da biosfera. O projeto e a área de estudo 
inserem-se assim na zona de transição, menos restritivas, e onde se podem desenvolver 
várias atividades e uma prática sustentável de gestão de recursos. Note-se que a zona 
de transição não insere os principais valores biológicos e ecológicos alvos de 
conservação e concentrados na zona núcleo. 
 
A classificação dos municípios de Montalegre e Boticas, no quadro Sistema Importante 
do Património Agrícola Mundial (GIAHS), pretende a preservação do sistema agro-silvo-
pastoril, composto por matrizes singulares de policulturas. 
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FIG. III. 46 – Unidades de Paisagem Enquadramento Nacional 
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FIG. III. 48 – Reserva da Bioesfera Gerês-Xurês e Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso 
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Montes entre Larouco e Marão (B) 
 
Conjunto que morfologicamente se caracteriza por relevos pronunciados, associados às 
serras que se desenvolvem a norte e sul deste grupo de unidades e por uma zona 
intermédia, mais baixa, associada ao vale do rio Tâmega. Todo o conjunto é rasgado por 
vales significativamente encaixados. 
 
Nas serras as formas de relevo transmitem a sensação de dureza, o que é acentuado 
pelos cimos, ásperos e inóspitos, locais onde nada parece denunciar a presença do 
Homem. Esta situação é verdadeiramente dominadora da paisagem. No contexto da 
grandeza das serras, ressalta ainda, nas pequenas aldeias distantes, o brilho dos 
telhados de lousa. 
 
As povoações localizam-se a meia encosta, situação que assegura abrigo fácil e contacto 
com duas situações diferenciadas, mas complementares, em termos de sistemas 
tradicionais de uso do solo. São caracterizadas pela presença ainda significativa de 
elementos tradicionais, o que assegura a sua integração na paisagem envolvente. 
 
A agricultura desenvolve-se essencialmente ao longo das baixas irrigadas e nalgumas 
encostas, predominando aqui a cultura da batata. A importância do gado é naturalmente 
determinante nestas paisagens serranas (cabras, ovelhas e bois barrosãos são espécies 
com significado na organização económica local). 
 
 
a)  Unidade de Paisagem “Serras do Larouco e Barroso” (13) 
 
Esta é uma paisagem claramente serrana, mantendo-se as altitudes no geral acima dos 
mil metros, descendo abaixo desse valor sobretudo na periferia da unidade, e subindo até 
1527 m no Larouco e 1279 m no Barroso.  
 
É uma paisagem que pode ser considerada dura, inóspita, de aspeto geral agreste, 
dominada por encostas pedregosas e cobertas por matos (giesta, urze) e matas, 
expostas ao rigor do clima e abertas a horizontes amplos. As formas de relevo são 
marcadas pelos cumes arredondados e pelas extensas encostas de declives variáveis. A 
imponência destas formas, o seu aspeto pedregoso, o domínio de matos e matas, 
combinados com a baixa densidade de povoamento, conferem-lhe o referido carácter 
agreste. O clima também contribui para este carácter, uma vez que a neve é frequente no 
inverno, que é longo e frio. A primavera chega tarde, mantendo-se as árvores sem folhas 
até, pelo menos, ao fim de abril. Extensas encostas de matos rasteiros e pedregulhos 
alternam com áreas florestadas, tanto de espécies de folha caduca (domina o carvalho 
negral, subsistindo ainda algumas manchas de bidoeiro), como em manchas 
monoespecíficas, sobretudo de pinheiro-bravo. A agricultura, embora já diferente deste 
quadro tradicional, surge num mosaico policultural em pequenas áreas junto às aldeias, 
ou em zonas planálticas mais extensas. 
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A policultura na envolvente das aldeias é praticada em pequenas parcelas, muitas vezes 
em terraços, sendo a produção muito diversificada e sobretudo para autoconsumo. Nas 
áreas planas mais extensas, especialmente em planaltos ou nos vales mais aplanados, 
surgem campos maiores de cereais ou pastagens para ovelhas, cabras e bovinos de raça 
barrosã. Estes campos encontram-se limitados por muros de pedra, acompanhados por 
algumas árvores dispersas, também aqui carvalhos negrais ou bidoeiros. O planalto de 
Montalegre é o maior e talvez mais representativo destes planaltos, sendo o seu uso 
exclusivamente agrícola. A este sucedem-se para oriente outros planaltos com o mesmo 
tipo de uso, embora com menores dimensões. 
 
O povoamento humano é escasso e concentrado nessas aldeias humildes, acentuando a 
sensação de se estar numa área periférica, longe de tudo e pouco acessível. A 
população, na qual se tornam muitas vezes óbvias as raízes célticas, dedica-se 
maioritariamente à agricultura e pastoreio. Esta é uma unidade muito marcada pela 
emigração, tendo grande parte dos adultos ativos já partido, restando uma população 
permanentemente reduzida e predominantemente envelhecida. 
 
Destacam-se como elementos singulares as diferentes albufeiras da cascata do Cávado, 
como é o caso do Alto Rabagão, Venda Nova ou ainda Alto Cávado.  
 
A paisagem apresenta uma identidade forte associada à dominância e à vivência das 
zonas serranas. É uma paisagem relativamente pouco frequente no contexto nacional, 
mas semelhante a outras situações serranas no norte e nordeste do país. 
 
Os usos podem considera-se coerentes entre si e relativamente às condições biofísicas 
presentes, atendendo à reduzida pressão humana. As atividades agrícolas e pastoris são 
praticadas de forma bastante tradicional resultando, em algumas situações, paisagens e 
formas de vida que estacionaram no tempo. Tal realidade fez deste meio um excelente 
laboratório vivo do ponto de vista antropológico e etnográfico que deveria ser valorizado e 
estar na origem de outras dinâmicas de âmbito cultural e económico, tanto mais que a 
quantidade e diversidade de produtos de qualidade que aqui se podem encontrar é 
significativa. 
 
A “riqueza biológica” é outro aspeto que reforça o interesse desta unidade de paisagem, 
estando os principais valores concentrados a noroeste. 
 
As sensações relacionadas com estas paisagens são essencialmente de isolamento, de 
periferia e de constante descoberta de usos e costumes que já são raros. 
 
 
 a.1) Subunidade “Albufeira do Alto Rabagão” 
 
Esta unidade de paisagem, conforme o nome indica, corresponde à Albufeira do Alto 
Rabagão, que se posiciona na parte poente da área de estudo. Compreende ainda a 
envolvente à albufeira sensivelmente até aos 900 m, onde arrancam as principais 
elevações que a enquadram. A unidade penetra ainda em parte da bacia do rio Beça, na 
cabeceira da albufeira, pelas características orográficas e de ocupação que formam um 
contínuo com a zona envolvente à barragem. 
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Caracteriza-se, dentro da área de estudo, por um relevo plano a moderado (declives 
inferiores a 15%), contrastando com as vertentes mais abruptas das elevações que 
enquadram esta subunidade. 
 
Esta unidade apresenta uma ocupação heterogénea, na qual é evidente o sistema agro-
silvo-pastoril tradicional do Barroso, que se desenvolve na periferia dos povoados que se 
concentram em torno das margens da albufeira. Os relevos mais suaves favorecem o uso 
agrícola (inclusive pastagens melhoradas) do território, pese embora, se verifique 
igualmente a presença de espaços florestais de produção e matos, particularmente 
médios (giestais).  
 
Os povoados em presença são muito concentrados, apresentando ainda um edificado 
maioritariamente composto por construções tradicionais, pese embora a introdução de 
alguns elementos mais recentes, em particular em periferia dos aglomerados. Os 
espaços agrícolas na sua envolvente apresentam forte compartimentação, sendo 
geralmente delimitados por muros de pedra da região arrumada à mão e/ou sebes vivas 
arbustivas e arbóreas. 
 
É uma unidade com variabilidade cromática e texturas, com marcada sazonalidade, 
associada à variação das folhagens das folhosas autóctones, dos ciclos produtivos, da 
floração dos matos, e ainda das condições climáticas (neve no inverno). A luminosidade 
que se intensifica no verão, trás igualmente mais vida, a um território particularmente 
agreste do inverno. 
 
Nesta subunidade a Albufeira do Alto Rabagão assume-se como elemento central e 
singular da paisagem. 
 

 
Foto 27 – Subunidade Albufeira do Alto Rabagão 
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 a.2) Subunidade “Serras do Barroso, Leiranco e Larouco” 
 
A unidade Serras do Barroso, Leiranco e Larouco compreende as unidades orográficas 
que enquadram a subunidade da Albufeira do Alto Rabagão. A subunidade compreende 
ainda o trecho superior do rio Beça. 
 
Contrariamente à subunidade anterior, esta subunidade apresenta um relevo mais 
acidentado, e uma amplitude de altitudes mais acentuada. As principais elevações 
desenvolvem-se a partir dos 900 m, sensivelmente, culminando em altitudes superiores 
aos 1 200 m, como é o caso do Alto da Fonte das Torres (a norte de Fírvidas). As 
altitudes mais baixas coincidem com o vale do rio Beça, que varia entre os 700 m, a 
jusante, e os 800 m a montante. Esta unidade é igualmente mais declivosa, 
predominando vertentes moderadas a inclinadas, com secções muito inclinadas e, 
pontualmente, escarpadas, nas principais elevações. 
 
O relevo mais acidentado traduz-se numa ocupação mais homogénea, nomeadamente 
com o predomínio de matos rasteiros e espaços florestais de produção (resinosas) nas 
principais vertentes das elevações da região. Esta monotonia textural e cromática das 
encostas são, contudo, por vezes interrompidas por bolsas florestais de carvalho negral e 
pelo mosaico agrícola que, geralmente, acompanha o fundo dos vales. 
 
Nesta unidade os povoados posicionam-se, maioritariamente, a meia encosta, ou 
ocasionalmente, em fundo de vale, quando o mesmo é mais alargado (exemplo de alguns 
setores do rio Beça, onde o mesmo é mais meandrizado e apresenta vale mais largo). A 
estrutura e composição dos povoados são similares ao verificados na subunidade 
anterior, nomeadamente aglomerados concentrados com edificado rústico, pontuado por 
habitações mais modernos, enquadrados por uma policultura de minifúndio e fortemente 
parcelado, por vezes em socalcos. 
 
Dentro da área de estudo, no seu extremo sul, destaca-se como elemento singular as 
Termas de Carvalhelhos e o seu parque botânico. A zona de Carvalhelhos apresenta 
assim um conjunto de elementos diferenciador e de destaque na subunidade. 
 

 
Foto 28 – Subunidade Serras do Barroso, Leiranco e Larouco  
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9.2.2 Qualidade Visual da Paisagem 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural 
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço. 
 
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as características biofísicas, 
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que 
sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem 
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as 
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma 
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores. 
 
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é 
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se 
processam sobre o território, importa que, em Estudos Ambientais, este aspeto seja 
analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto dos 
recursos biofísicos. 
 
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais 
ou menos subjetivo, analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos 
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus 
componentes naturais e estruturais. 
 
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos 
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a 
subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem. 
 
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 12 [TOMO 2]) 
recorreu-se a informação constante na cartografia temática elaborada para a área em 
estudo, bem como ao reconhecimento de campo efetuado ao longo do período em que 
se desenvolveu a análise do local. Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se 
primeiramente os seguintes parâmetros: Relevo e Usos do solo. 
 
Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de 
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor 
qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica. 
 
No que se refere aos usos do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de 
valor mais elevado correspondem aos bosques autóctones de folhosas (que inclui os 
bosques ripícolas), cursos e outros corpos de água (com destaque para a albufeira do 
Alto Rabagão). Destacam-se ainda, como de valor elevado, os aglomerados 
populacionais rústicos ou de características serranas, afloramentos rochosos, as 
pastagens melhoradas (lameiros) e/ou mosaicos agrícolas com espaços naturais 
(folhosas), culturas de regadio e sequeiro, ou ainda povoamentos de outras resinosas 
(pinheiro silvestre, abetos, ciprestes, entre outros). 
 
Numa situação intermédia são considerados os povoamentos e áreas sociais mais 
dispersas, e ainda as zonas de matos. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

341

 
O valor mais baixo foi atribuído às áreas ocupadas com floresta de produção de pinheiro-
bravo, industrias, comércios e equipamentos, e ainda infraestruturas rodoviárias, 
situações com menor variedade cromática, de texturas e de espécies. Destacam-se com 
pontuação negativa, as pedreiras, que correspondem a locais de degradação da 
paisagem. 
 
Nos diversos aspetos considerados para estes dois parâmetros, que definem a qualidade 
visual intrínseca da paisagem, por vezes são integrados fatores corretivos na definição da 
sua valoração, de forma a classificar o mais realisticamente possível o valor de Qualidade 
Visual absoluta da paisagem. 
 
No caso concreto em estudo considerou-se a Albufeira do Alto Rabagão e respetiva faixa 
de proteção (500 m), pela singularidade deste elemento estrutural da paisagem, e pela 
elevada heterogeneidade de elementos constituintes nas suas margens. Foi ainda 
considerada a zona de Carvalhelhos, que inclui o parque e edificado das Termas de 
Carvalhelhos, mas também a povoação de Carvalhelhos e policultura associada, que 
funciona na sua íntegra como elemento singular e de características complexas. 
 
No Quadro III. 77 apresentam-se os parâmetros considerados para a análise da 
qualidade visual da paisagem, assim como o parâmetros corretivo referido. 
 

Quadro III. 77 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetro analisado 
Valor para ponderação 

-1 1 2 3 4 5 6 

Relevo  
(%) 

<5 (Plano)        

5 - 15 (Moderado)        

15 - 25 (Inclinado)        

25 - 45 (Muito inclinado)        

>45 (Escarpado)        

Usos do 
Solo 

Área urbana contínua        

Área urbana descontínua ou dispersa        

Indústria, comércio e equipamentos        

Pedreiras         

Pomares        

Culturas de sequeiro e regadio        

Pastagens melhoradas (lameiros)        

Mosaicos agrícolas com espaços naturais        

Bosques caducifólios autóctones        

Povoamento de eucalipto        

Povoamentos de pinheiro-bravo        

Povoamentos de outras resinosas        

Matos        

Afloramentos rochosos        

Plano de Água        
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(cont.) 

Parâmetro analisado 
Valor para ponderação 

-1 1 2 3 4 5 6 

Parâmetro corretivo 

Caldas Santas de Carvalhelhos        

Albufeira do Alto Rabagão e respetiva faixa de proteção        

 
 
A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resulta do cruzamento dos valores constantes 
no quadro anterior. Atendendo ao elevado desdobramento de classes de ocupação e, em 
particular, de fatores corretivos, subjacente à heterogeneidade global da área estudada, 
os resultados foram agregados em cinco classes, de acordo com os escalões definidos 
no Quadro III. 78. 
 

Quadro III. 78 – Classes de Qualidade Visual de Paisagem 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

≤ 3 Muito Baixa 

4 – 5 Baixa 

6 – 7 Média 

8 – 9 Elevada 

≥10 Muito Elevada 

 
 
Da análise da cartografia (Desenho 12 [TOMO 2]) verifica-se uma elevada 
heterogeneidade na qualidade visual da paisagem, sendo possível identificar várias 
unidades relativamente homogéneas que coincidem com as unidades de paisagem 
anteriormente identificadas. 
 
Predominam as áreas de qualidade elevada a baixa (Quadro III. 79), com 4 575 ha de 
zonas de qualidade baixa, 2 868 ha de qualidade média e 2 901 ha de qualidade elevada, 
que no seu conjunto representam cerca de 87% da área de estudo. Seguem-se as áreas 
de qualidade muito elevada, com 1 096 ha (9%), e de qualidade muito baixa, com 480 ha 
(4%). 
 

Quadro III. 79 – Quantificação de Qualidade Visual da Paisagem 

Classe Área (ha) Proporção (%) 

Muito Baixa 480 4 

Baixa 4 575 38 

Média 2 868 24 

Elevada 2 901 25 

Muito Elevada 1 096 9 

TOTAL 11920 100 
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A Albufeira do Alto Rabagão e respetivas margens apresenta uma qualidade média a 
muito elevada, destacando-se vários núcleos de elevada qualidade, particularmente 
associada a povoações ribeirinhas, como é o caso de Negrões e Morgade. A conjugação 
entre aglomerados concentrados de índole tradicional, enquadrados por policulturas e 
lameiros e bosquetes de folhosas, em contacto com o plano de água, confere uma 
qualidade elevada a muito elevada. 
 
Outro ponto de foco corresponde ao núcleo de Carvalhelhos, que conjuga vários 
elementos de interesse, como o são as Termas de Carvalhelhos, os aglomerados 
serranos e os sistemas agro-silvo-pastoris característicos da região. Este núcleo insere, 
no essencial, espaços de qualidade elevada a muito elevada. 
 
As classes de elevada e muito elevada qualidade distribuem-se igualmente por toda a 
área de projeto, coincidindo, particularmente com os vales dos principais cursos de água, 
com destaque para o vale do rio Beça, mas também das vertentes mais declivosas da 
região, como é o caso da Portela de Geia. 
 
Os espaços de qualidade baixa a muito baixa desenvolvem-se nas vertentes moderadas 
de ocupação mais homogénea, como é o caso de vertentes com matos e povoamentos 
de pinheiro-bravo. 
 
Na área de projeto, os espaços de maior qualidade visual concentram-se na periferia da 
concessão mineira, coincidindo com os vales das ribeiras que as enquadram, onde 
ocorrem uma maior diversidade de tipologias de ocupação, com destaque para os 
bosques ripícolas de carvalho, em mosaico com lameiros e outros espaços agrícolas. A 
vertente norte da concessão onde se desenvolve povoamentos de resinosas que incluem 
pinheiro-silvestre, em mosaico com matos, e com presença de declives vigorosos, são 
considerados de qualidade média. Para sul, onde predominam os matos, a qualidade 
varia de baixa a média, em função dos declives. A área de projeto é assim muito 
heterogénea, com espaços que variam entre a qualidade baixa a muito elevada. 
 
No Quadro III. 80 apresentam-se as localizações das diferentes componentes de projeto 
nas classes de qualidade visual identificadas. 
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Quadro III. 80 – Localização dos elementos de projeto dentro de cada classe de qualidade visual da 
paisagem (classe dominante a negrito) 

Elementos de Projeto Classe de Qualidade Visual 

Fábrica hidrometalúrgica e estruturas associadas 

Solução A Média e Baixa 

Solução B Média e Baixa 

Oficina da Mina e plataforma Baixa 

Edifício de de britagem e plataforma Baixa e Muito Baixa 

Depósito de Minério Bruto Baixa 

Depósito Temporário de Estéril Baixa 

Exploração a Céu aberto Média e Baixa 

Depósito de Estéreis 

Solução 1 Elevada, Média e Baixa 

Solução 2 Elevada, Média e Baixa 

Acessos 

Solução A Elevada, Média e Baixa 

Solução B Elevada, Média e Baixa 

Telas Transportadoras 

Solução A Elevada, Média e Baixa 

Solução B Elevada, Média e Baixa 

Reservatórios de água 1 e 2 Elevada, Média e Baixa 

Linha elétrica a restabelecer (15 kV) 

Solução A Muito Elevada, Elevada, Média e Baixa 

Linha elétrica a restabelecer (60 kV) 

Solução A Muito Elevada, Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Linha elétrica a construir (60 kV) 

Solução A Média e Elevada 

Solução B Baixa e Muito Baixa 

 
 
 
9.2.3 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as 
suas qualidades visuais. 
 
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (Desenho 13 [TOMO 2]) foi elaborada, 
considerando a sobreposição das bacias geradas a partir de potenciais locais com vista 
sobre a área de projeto, definidos com base na topografia. 
 
Esta carta permite definir as zonas em torno da área de implantação do projeto com 
potencial maior capacidade de absorção visual, correspondentes aos locais com uma 
menor sobreposição de bacias.  
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As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o 
observador: 
 

• 2 m de altura; 

• 360º no plano; 

• 90º a -90º na vertical; 

• Raio de 5 000 m. 

 
No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade 
visual os que estão assinalados no Desenho 13 [TOMO 2] a roxo, e que representam os 
núcleos com observadores mais próximos e/ou localizados em pontos topograficamente 
mais elevados. Para além destes pontos de visualização, num total de 102, foram 
também consideradas as infraestruturas lineares mais importantes, a partir de linhas de 
visualização, eixos esses também assinalados no referido desenho. Os pontos e eixos de 
análise visual correspondem assim às seguintes situações: 
 

• Povoações; 

• Capelas, miradouros e outros pontos de interesse turístico; 

• Equipamentos desportivos e outros equipamentos coletivos; 

• Principais eixos viários comunicantes (CM01, CM02, CM03, CM04, CM1001, 
CM1005, CM1007, CM1008, CM1009, CM1016, CM1029, CM1037, CM1043, 
EM308, EM519, EM520, EM525, EM526, EN103 e EN311). 

 
Em termos de ponderação, para a sobreposição de bacias visuais, e considerando que 
uma linha corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias 
geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir dos 
pontos selecionados. Foi considerado um ponto de análise visual por povoação, à 
exceção das sedes de freguesia que aglomeram uma maior população (embora com 
densidades populacionais igualmente baixas), onde se consideraram 2 a 3 pontos de 
análise visual em função da dimensão das mesmas. O mesmo se aplica às vias de 
comunicação, onde se consideraram um maior número de pontos de análise visual nas 
estradas nacionais, comparativamente a estradas e caminhos municipais. 
 
Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas cinco 
classes (Quadro III. 81), definidas em função da sobreposição de bacias visuais. 
 

Quadro III. 81 – Classes da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de 
Bacias Visuais 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

0 – 5 Muito Elevada 

6 – 12 Elevada 

13 – 19 Média 

20 – 26 Baixa 

27 – 62 Muito Baixa 
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É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não 
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar 
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes. 
 
Efetivamente as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno 
são, à partida, bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma 
vez que a vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que atenuam 
áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam englobadas na bacia 
visual gerada a partir de um determinado ponto. 
 
Da análise da cartografia (Desenho 13 [TOMO 2]) elaborada de acordo com a 
metodologia descrita, verifica-se, conforme seria expectável, o vale da Albufeira do Alto 
Rabagão, mais aberto é o que apresenta menor capacidade de absorção visual, tendo 
em conta a sua acessibilidade visual à partir das encostas das elevações envolventes, e 
pelo facto da mesma ser enquadrada por vários povoamentos e apresentar uma rede 
viária local mais densa, e que circunda a mesma. Deste modo, as vertentes que 
enquadram a albufeira também demonstram boa acessibilidade visual. É o caso da Fieira 
de Rebordelo, dentro da área de concessão mineira, mas também da encosta onde se 
desenvolve a povoação de Morgade. 
 
Os locais de menor acessibilidade visual, e portanto, de maior capacidade de absorção 
visual (elevada a muito elevada), concentram-se no fundo dos vales mais encaixados. Tal 
é evidente ao longo do vale do rio Beça, à exceção do setor mais a jusante, onde o vale 
do mesmo é mais aberto. Também as zonas de vertentes nos limites da área de estudo 
apresentam elevada capacidade de absorção visual. Estes locais menos povoados e 
obstruídos pelo relevo em presença demonstram igualmente uma acessibilidade visual 
reduzida. 
 
Predominam as áreas de capacidade de absorção visual elevada a muito elevada 
(Quadro III. 82), com 3 590 e 3 424 ha, respetivamente, o que representa cerca da 59% 
da área de estudo. Seguem-se as áreas de capacidade de absorção visual média 
(2 800 ha), que cobrem 23% da área de estudo. Com menor expressividade assinalam-se 
as áreas de capacidade de absorção visual baixa (1 640 ha) a muito baixa (466 ha). 
 

Quadro III. 82 – Quantificação de Capacidade de Absorção Visual 

Classe Área (ha) Proporção (%) 

Muito elevada 3424 29 

Elevada 3590 30 

Média 2800 23 

Baixa 1640 14 

Muito Baixa 466 4 

TOTAL 11920 100 
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No que se refere à área de projeto, o quadrante norte, mais precisamente a vertente da 
Fieira de Rebordelo apresenta capacidade de absorção muito baixa, correspondendo, 
assim, a uma zona de elevada acessibilidade visual. Os quadrantes sudeste e sudoeste 
apresentam, por sua vez, uma capacidade de absorção visual elevada a muito elevada, 
pese embora, pontuais locais de capacidade de absorção baixa e muito baixa. Estes 
últimos dois quadrantes desenvolvem-se em dois vales mais confinados, e portanto, de 
acessibilidade visual reduzida. De referir ainda que a zona a norte da concessão, na 
cabeceira do ribeiro de Lamas apresenta igualmente elevada a muito elevada capacidade 
de absorção visual. Tal se deve ao carácter mais aplanado da zona desta zona e pelo 
facto de a mesma se situar a uma cota mais baixa que a albufeira. 
 
No Quadro III. 83 apresentam-se as localizações das diferentes componentes de projeto 
nas classes de capacidade de absorção visual identificadas. 
 

Quadro III. 83 – Localização dos elementos de projeto dentro de cada classe de capacidade de 
absorção visual da paisagem (classe dominante a negrito) 

Elementos de Projeto Classe de Capacidade de Absorção Visual 

Fábrica hidrometalúrgica e estruturas associadas 

Solução A Média, Elevada e Muito Elevada 

Solução B Muito Baixa, Baixa e Média 

Oficina da Mina e plataforma Muito Baixa, Baixa e Média 

Edifício de de britagem e plataforma Muito Baixa 

Depósito de Minério Bruto Baixa, Média e Elevada 

Depósito Temporário de Estéril Média, Elevada e Muito Elevada 

Exploração a Céu aberto Muito Baixa, Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Depósito de Estéreis 

Solução 1 Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Solução 2 Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Acessos 

Solução A Muito Baixa, Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Solução B Muito Baixa, Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Telas Transportadoras 

Solução A Muito Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Solução B Muito Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Reservatórios de água 1 e 2 Média e Elevada 

Linha elétrica a restabelecer (15 kV) 

Solução A Média, Elevada e Muito Elevada 

Linha elétrica a restabelecer (60 kV) 

Solução A Muito Baixa, Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada 

Linha elétrica a construir (60 kV) 

Solução A Elevada e Muito Elevada 

Solução B Muito Baixa e Baixa 
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9.2.4 Sensibilidade Visual da Paisagem 

O conceito de sensibilidade visual da paisagem, parâmetro que indica o grau de 
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia 
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto 
maior for a sobreposição de bacias visuais de um determinado espaço e, portanto, de um 
maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. 
 
Não totalmente independente deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto 
maior a qualidade visual de determinada paisagem, maior será também a sua 
sensibilidade.  
 
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (Desenho 14  
[TOMO 2]) fez-se o cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de 
Absorção Visual e Qualidade Visual, tendo os resultados sido agregados nas classes 
apresentadas no Quadro III. 84. 
 

Quadro III. 84 – Classes de Sensibilidade 

Valor da Sensibilidade 
Visual 

Capacidade de 
Absorção Visual Qualidade Visual Valor 

Ponderado 

Muito Baixa 
(≤ 3) 

Muito elevada (1) Muito baixa (1) 2 
Muito elevada (1) Baixa (2) 3 

Elevada (2) Muito baixa (1) 3 

Baixa 
(4 - 5) 

Elevada (2) Baixa (2) 4 
Muito elevada (1) Média (3) 4 

Média (3) Muito baixa (1) 4 
Baixa (4) Muito baixa (1) 5 

Muito elevada (1) Elevada (4) 5 
Elevada (2) Média (3) 5 
Média (3) Baixa (2) 5 

Média 
(6) 

Média (3) Média (3) 6 
Elevada (2) Elevada (4) 6 

Baixa (4) Baixa (2) 6 
Muito elevada (1) Muito elevada (5) 6 

Muito baixa (5) Muito baixa (1) 6 

Elevada 
(7 - 8) 

Muito baixa (5) Baixa (2) 7 
Elevada (2) Muito elevada (5) 7 
Média (3) Elevada (4) 7 
Baixa (4) Média (3) 7 
Baixa (4) Elevada (4) 8 

Muito baixa (5) Média (3) 8 
Média (3) Muito elevada (5) 8 

Muito Elevada 
(≥ 9) 

Baixa (4) Muito elevada (5) 9 
Muito baixa (5) Elevada (4) 9 
Muito baixa (5) Muito elevada (5) 10 
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Da análise da cartografia (Desenho 14 [TOMO 2]), elaborada de acordo com a 
metodologia descrita, verifica-se que a subunidade de paisagem da Albufeira do Alto 
Rabagão corresponde à área mais sensível. Tal resulta da heterogeneidade da 
paisagem, e dos seus elementos constituintes de elevada qualidade paisagística, e da 
sua acessibilidade visual, por ser um vale amplo e aberto de elevada acessibilidade 
visual a partir da envolvente. 
 
A vertente sul da Serra do Barroso, e todo o vale do rio Beça, apresentam uma 
sensibilidade visual reduzida, pese embora alguns valores paisagísticos de interesse. Tal 
se deve particularmente à capacidade de absorção elevada a muito elevada de certos 
locais, que “penaliza” a presença de elementos de elevada a muito elevada capacidade 
visual. 
 
Predominam na área de estudo as áreas de sensibilidade visual baixas, com uma 
cobertura de 5 647 ha (47%). Seguem-se as áreas de sensibilidade média e elevada, 
com 2 394 e 1995 ha respetivamente, o que representa um total 37% da área de estudo. 
Por fim, verificam-se 1 396 ha (12%) de áreas de muito baixa sensibilidade, e 488 ha 
(4%) de áreas de muito elevada sensibilidade. 
 

Quadro III. 85 – Quantificação da Sensibilidade Visual da Paisagem 

Classe Área (ha) Proporção (%) 

Muito Baixa 1396 12 

Baixa 5647 47 

Média 2394 20 

Elevada 1995 17 

Muito Elevada 488 4 

TOTAL 11920 100 

 
 
Na área de projeto, a vertente norte Fieira de Rebordelo, e vertente nascente (que 
confronta com o vale da ribeira de Rebordelo), são aquelas que apresentam sensibilidade 
visual mais elevada, quer pelos elementos constituintes, quer pela acessibilidade visual 
aos mesmos. O quadrante sudoeste e zona de cabeceira do ribeiro de Lama, 
apresentam, por sua vez, uma sensibilidade mais baixa. Tal se deve, predominantemente 
pela capacidade de absorção visual dos locais. No caso da cabeceira do ribeiro de 
Lamas, pese embora os lameiros e outras áreas de cultivo, uma vez que se situa numa 
zona de baixa (abaixo da cota da albufeira), o mesmo apresenta reduzida acessibilidade 
visual, o que reduz a sensibilidade local. 
 
No Quadro III. 86 apresentam-se as localizações das diferentes componentes de projeto 
nas classes de sensibilidade visual identificadas. 
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Quadro III. 86 – Localização dos elementos de projeto dentro de cada classe de sensibilidade visual 
da paisagem (classe dominante a negrito) 

Elementos de Projeto Classe de Sensibilidade Visual 

Fábrica hidrometalúrgica e estruturas associadas 

Solução A Média, Baixa e Muito Baixa 

Solução B Elevada, Média e Baixa 

Oficina da Mina e plataforma Elevada e Média 

Edifício de de britagem e plataforma Elevada 

Depósito de Minério Bruto Média e Baixa 

Depósito Temporário de Estéril Baixa 

Exploração a Céu aberto Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Depósito de Estéreis 

Solução 1 Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Solução 2 Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Acessos 

Solução A Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Solução B Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Telas Transportadoras 

Solução A Elevada, Média e Baixa 

Solução B Elevada, Média e Baixa 

Reservatórios de água 1 e 2 Elevada, Média e Baixa 

Linha elétrica a restabelecer (15 kV) 

Solução A Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Linha elétrica a restabelecer (60 kV) 

Solução A Elevada, Média, Baixa e Muito Baixa 

Linha elétrica a construir (60 kV) 

Solução A Média e Baixa 

Solução B Elevado, Média e Baixa 
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10. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA 

10.1 Metodologia 

Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter geográfico 
pontual, porque está circunscrito à atual área de implantação do projeto, que abrange as 
Soluções A e B. 
 
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas: 
 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a área de 
implantação deste projeto. 

3. Elaboração de um relatório final. 

 
Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), Decreto-Lei  
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-
lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções 
Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção 
Geral de Património Cultural, no dia 11 de junho de 2021, com a direção científica de 
João Albergaria (ver ANEXO 4 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas 
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa 
técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 
 
O atual estudo de impacte ambiental corresponde à segunda fase de avaliação 
ambiental, sendo importante destacar que o Descritor de Património foi realizado por 
Vitor Dias (2020). 
 
Na altura, o técnico competente conseguiu fazer prospeções arqueológicas sistemáticas 
em toda a área de incidência do projeto, não tendo registado qualquer problema à 
progressão pedestre, com a exceção da má visibilidade do terreno e dificuldade 
orográficas. Desta forma, na primeira fase de avaliação ambiental foi estudada toda a 
área de incidência do atual projeto (ver ANEXO 4 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos]). 
 

“A área prospetada encontra-se subdividida em duas concessões denominadas 
por A e B e localizadas respetivamente na área envolvente das povoações de 
Morgade e de Sarraquinhos. A concessão A registou quatro zonas de visibilidade 
(cfr. quadro 1) e a concessão B três zonas de visibilidade (cfr. quadro 1 e mapas 
de visibilidade 2A e 2B).  
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Com progressão por vezes amplamente condicionadas pela assimetria e 
inclinação altimétrica, e com a elevada vegetação rasteira as características 
fisiográficas da área de estudo registam domínio das zonas de visibilidade A e B. 
Predominam na paisagem a vegetação rasteira com urze e fetos e o plantio 
regularizado de pinheiro e eucalipto, respetivamente na concessão A e na 
concessão B. As zonas com práticas intensivas de florestação não só, registam 
afetação dos sedimentos localizados a cotas mais superficiais como condicionou 
fortemente os índices de visibilidade nos locais onde a vegetação rasteira assume 
dimensões mais generosas.  
 
(…) 
 
Resultou da prospeção arqueológica da concessão A, essencialmente ocorrências 
de cronologia contemporânea associadas à anterior extração mineira de estanho 
na região (Martins, 2010 e RAMOS, 2010).  
(…)  
 
Os trabalhos de prospeção arqueológica proporcionaram a identificação de 21 
sítios com interesse patrimonial, localizados dentro das zonas de afetação de 
ambas as concessões (…) Durante a fase de pesquisa documental e estudo 
bibliográfico que correspondeu a uma vasta área para além da zona envolvente 
da concessão de exploração de depósitos mineirais “Romano, Morgade e 
Sarraquinhos, foram identificados 8 sítios arqueológicos inventariado pela DGPC 
e localizados fora da concessão A e 11 sítios localizados fora da concessão B.” 
(Dias, 2020). 

 
A informação recolhida por Vitor Dias (Dias, 2020) foi sistematizada e valorizada neste 
estudo ambiental (concordou-se com a totalidade do inventário originalmente efetuado), 
mas optou-se por agrupar as ocorrências patrimoniais de natureza arquitetónica e 
associadas à atividade mineira em núcleos edificados, para valorizar o conjunto 
patrimonial em detrimento da avaliação individual de cada equipamento (um conjunto de 
edifícios tem maior valor patrimonial que o tanque de água isolado, por exemplo). 
 
 
 
10.2 Levantamento de Informação 

10.2.1 Escala de análise espacial 

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento 
histórico, que tem a finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais 
eventualmente registados nas prospeções arqueológicas. Devido à importância histórica 
da aldeia de Morgade e aos potenciais impactes negativos indiretos, optou-se por 
acrescentar ao inventário geral de ocorrências este núcleo de povoamento (n.º 6), apesar 
de se localizar fora dos limites desta área. 
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A área de incidência do projeto corresponde aos limites de toda a área em estudo, 
abrangendo as infraestruturas e equipamentos da Solução A e da Solução B, incluindo 
dos projetos associados como o corredor da Linha Elétrica (LE) aérea e subterrânea de 
alta tensão (restantes linhas a desmontar/restabelecer de alta e média tensão), áreas 
destinadas aos novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, estaleiros, áreas 
dos diferentes depósitos temporários/escombreiras, locais de construção das bacias de 
decantação, traçado da tela transportadora e das valas a abrir no solo. 
 
A área de impacte indireto corresponde à área prospetada sem afetação direta no solo. 
 
 
 
10.2.2 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

− Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 
doravante designada Endovélico)13 da responsabilidade da Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 

− Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 14 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

− SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico15 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).  

− Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional 
da responsabilidade da Universidade do Minho16 

− Vias Romanas em Portugal: Itinerários17 da autoria de Pedro Soutinho 

− Googlemaps18 

− Arte Paisagista no Norte de Portugal: Inventário de Sítios de Interesse da 
responsabilidade da Universidade de Trás do Montes e Alto Douro 
(http://www.artepaisagista.utad.pt/, 01/07/2021) 

− Ecomuseu do Barroso (http://www.ecomuseu.org/index/, 01/07/2021) 

− Plano Director Municipal de Boticas, publicado pelo Edital n.º 1007/2008, Diário da 
República, 2ª série, n.º 195 de 08/10/2008 corrigido pelo Aviso n.º 849/2010, 
Diário da República, 2ª série, n.º 8 de 13/01/2010 e parcialmente suspenso pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2019, Diário da República, 1ª série, n.º 
106 de 03/06/2019. 

− Revisão do Plano Diretor Municipal de Montalegre, publicado pelo Aviso n.º 
11700/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 180 de 18/09/2013, 29055 – 29077; 
retificado pela Declaração de retificação n.º 230/2014, Diário da República, 2.ª 
série, n.º 43 de 03/03/2014; corrigido pela Declaração n.º 140/2014, Diário da 

                                                
13 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
14 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
15 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 
16 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
17 http://viasromanas.pt/ 
18 https://maps.google.pt/ 
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República, 2.ª série, n.º 146 de 31/07/2014 e alterado pelo Aviso n.º 1069/2020, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 14 de 21/01/2020 

− Boticas, Câmara Municipal: Documentos online: PDM (http://www.cm-
boticas.pt/docs/default.php?f=49, 01/07/2021) 

− Montalegre, Câmara Municipal: Munícipe: Cultura (https://www.cm-
montalegre.pt/pages/723, 01/07/2021) 

− Montalegre, Câmara Municipal: Munícipe: Ordenamento do Território 
(https://www.cm-montalegre.pt/pages/703, 01/07/2021) 

− Bibliografia publicada sobre a região. 

 
 
 
10.3 Prospeção Arqueológica 

As prospeções arqueológicas sistemáticas na área de incidência de projeto tiveram início 
no dia 5 de julho de 2021, mas foram suspensas nesse mesmo dia, pelo facto de não ter 
sido permitido o acesso à área de implantação do projeto, por parte da população local. 
Face a esta situação, as prospeções arqueológicas sistemáticas foram muito 
condicionadas e não foi possível percorrer o terreno que abrange a totalidade do Cabeço 
de Rebordelo. 
 
Desta forma, a análise patrimonial é realizada a partir da recolha de informação 
bibliográfica e dos setores que ainda foram prospetados. 
 
Conforme indicação dos técnicos que percorreram o terreno sem impedimento por parte 
da comunidade local, a corte do Filão Romano (n.º 1) encontra-se coberta por matos 
densos e por pedras de grandes dimensões resultantes do desmoronamento das paredes 
do buraco, bem como, as entradas para as galerias de exploração mineira estão 
entaipadas e cobertas por matos densos. Por este motivo, não é possível circular nesta 
área do terreno para se fazer qualquer levantamento e estudo das antigas infraestruturas 
da concessão mineira do “Romano”. 
 
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu chapéu), máquina fotográfica digital (a partir da qual se 
obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação do 
projeto nas respetivas Cartas Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala 
de projeto de execução e na imagem aérea). A sinalização e segurança foi efetuada 
conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo. 
 
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o 
atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das 
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais 
arqueológicos. 
 
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos 
resultados obtidos nas prospeções. 
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10.3.1 Visibilidade do terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro III. 87). 
 

Quadro III. 87 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 

 

1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo original sem 
qualidade de observação. 

Aterros e escavações 

 

6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 
revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

 

Quadro III. 88 – Grau de diferenciação do descritor 4 

Visibilidade mínima da superfície 
do solo 

 4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável 
de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da superfície 
do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 
 
 
10.3.2 Ficha de sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada 
em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos: 

− Identificação; 

− Localização administrativa e geográfica; 

− Descrição da Paisagem; 

− Caracterização do material arqueológico; 

− Caracterização das estruturas; 

− Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

− Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 
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Quadro III. 89 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Designação  Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma 
freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Número  Numeração sequencial dos sítios identificados. 

 

Quadro III. 90 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo  Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas ETRS 89 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

Quadro III. 91 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade  Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 

Quadro III. 92 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Área de dispersão  Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observado no sítio. 

Características do material 
identificado Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 
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Quadro III. 93 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Estado de conservação  Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e 
relação espacial das 
estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas 
nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 
 

 Registo fotográfico 
 
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com 
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área que será afetada por este projeto. 
 
 

 Registo cartográfico 
 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas 
no âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) 
do projeto da Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados – Mina Romano (Montalegre), demonstraram a existência de 5 ocorrências 
patrimoniais em toda a área de incidência de projeto (Solução A e Solução B) e mais 6 
ocorrências em toda a área de enquadramento histórico (Solução A e Solução B). 
 
As ocorrências patrimoniais foram localizadas na Carta Militar de Portugal (escala 
1:25.000), folhas n.º 33 e n.º 46, e georreferenciadas com coordenadas do sistema 
ETRS 89 (FIG. III. 49). 
 
No ANEXO 4 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] é apresentado o Relatório de 
Trabalhos Arqueológicos realizado para o presente projeto. 
 
 

 Informação oral 
 
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 
relevante para este estudo. 
 
 
 
10.3.3 Valor patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado 
usando as categorias apresentadas no Quadro III. 94, às quais é atribuída uma valoração 
quantitativa. 
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Quadro III. 94 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística  2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se 
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem 
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 
considerada “com interesse”. Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o 
mesmo não contribuiu para o cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Quadro III. 95 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse  5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro 
de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 
 
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não 
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Quadro III. 96 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

Bom  5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia 
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do 
sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do 
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que 
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 
suas características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua 
relevância a nível regional. 
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Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio 
totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação 
do Valor Patrimonial. 
 

Quadro III. 97 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as 
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. 
Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em 
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi 
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Quadro III. 98 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

Único  5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 
O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente 
da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Quadro III. 99 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste 
caso a antiguidade do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se 
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de 
cada vestígio singular. 
 
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte 
de informação disponível. 
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Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo 
do valor patrimonial. 
 

Quadro III. 100 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 
depende da perceção do sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as 
populações mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se não 
for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial. 
 

Quadro III. 101 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. 
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o 
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, 
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os 
quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados 
no Quadro III. 94. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 
categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor 
Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial 
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores 
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o 
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor 
da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o 
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser 
manuseado com muita cautela. 
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Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de 
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais 
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 
 

Quadro III. 102 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado 
Classe de Valor 

Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 
 
 
10.4 Breve enquadramento histórico 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como 
objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste 
espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais 
identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra. 
 
Assim, neste capítulo esboça-se a evolução histórica do território ocupado por este 
parque industrial. Esta análise centra-se na área de enquadramento que constitui a área 
de estudo, pois a sua intenção não é a história da região servida pelo novo projeto, mas a 
evolução da ocupação no espaço específico onde os múltiplos edifícios, infraestruturas e 
depósitos serão construídos. 
 
A evidência arqueológica atualmente disponível demonstra que a presença humana na 
nossa área de enquadramento histórico pode remontar ao período romano e à 
exploração mineira a céu aberto no sítio n.º 1 (Filão Romano), conforme as informas 
recolhidas na bibliografia consultada (Carmo, 1942a, 1945a, 1945b, 1947a; Dias, 2020, 
n.º 1). 
 
Embora esteja consolidada, na bibliografia, a ideia da atividade mineira desta área recuar 
ao domínio romano no território transmontano, não existem, de facto, vestígios materiais 
dessa exploração, para além da própria designação da mina (“mina do romano”), nem 
será possível verificar essas persistências dado que as galerias estão abandonadas e as 
entradas cobertas com vegetação ou aterradas. 
 
As aldeias de Reboredo, Carvalhais e Morgade podem marcar a paisagem medieval rural 
deste território, com o desenvolvimento de pequenos aglomerados urbanos, 
intrinsecamente associados à atividade da lavoura, com a desmatação dos cabeços e 
demarcação das parcelas agrícolas, com muros de pedra (o emparcelamento atual da 
propriedade pode, efetivamente, remontar ao período medieval ou ao período moderno). 
 
  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

362

 
 
Como destaca Vitor Dias (Dias, 2020:8): 
 

“O significado da maioria dos topónimos da concessão A salienta as 
características geomorfológicas e a atividade agrícola da área envolvente: Ceara, 
Poças, Gargalões (gargalos, garrafões, gargantões) Felgueira (terreno onde há 
muita felga ou fetos), Alto da Queimada, Telheiro, Cova do Forno, Panascosa, 
Carvalhal. Sobressaem pela dimensão e importância das povoações Cervos 
(cervo), Beça (em grande quantidade, à farta), Morgade (morgado, primogénito). 
As designações refletem genericamente a importância que a geomorfologia e a 
atividade agrícola assumem para a toponomástica da região envolvente. Desta 
análise também sobressai naturalmente a importância económica e cultural 
assumida pelas atividades agrícolas, singularmente expressa no topónimo 
“Morgade” «Do baixo-latim [Villa] Mauricati, 'a quinta de Mauricato'; note-se a 
semelhança com maioricatus, 'morgado'. Tem os derivados Morgada, Morgadinha, 
Morgadinho e Morgado (de morgado)»4. Documenta este registo a antiguidade da 
atividade agrícola e a importância que ainda assume para a economia da região.” 

 
A aldeia de Morgade (n.º 6) é “Mencionado na 5ª Alçada das Ordenações Afonsinas 
(Azevedo, 1977a, 1518)” "São Pedro de Morgade, curado anexo à mesma Igreja de S. 
Vicente [de Chãs], tem Morgade com trinta e seis visinhos, Carvalhaes com quarenta, e 
de Rebordello com oito." (Costa, 1706, 513). “Mencionada nas memórias paroquias de 
1758” (Capela, Borralheiro e Matos, 2006,  338). 
 
A atual paisagem rural, que conserva ainda a materialização da ocupação medieval, 
acaba por ter uma transformação recente e abrupta no topo do Cabeço do Rebordelo, na 
década de 20 e meados do século XX, com o incremento substancial da atividade mineira 
da “mina do Romano”, como muito bem descreve Vitor Dias (Dias, 2020):  
 

“A área em estudo também designada como concessão do “romano”, foi no 
passado alvo de exploração de estanho (cassiterite, SnO2) e outros minerais 
metálicos em menor quantidade, tal como nióbio ou tântalo (columbo-tantalites, 
coltan, [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6). As frentes de escavação e exploração estão 
documentadas não só, nos diversos sítios identificados aquando do trabalho de 
campo como na sede da DGEG (Direção Geral da Energia e Geologia) no Porto, 
onde se atestam os aos planos de lavra existentes da época de exploração de 
estanho no passado recente. Nesses documentos estão descritos os métodos de 
exploração a implementar, bem como, os respetivos mapas de galerias a executar 
para se proceder à extração do minério. (…) 
 
Os trabalhos ocorridos remontam a um plano de lavra datado de 1947, mas que 
reporta trabalhos em 1926. O plano de lavra explana na sua totalidade a 
localização geográfica, vias de comunicação, cartografia geológica, reporte dos 
anteriores trabalhos como anteriormente explicado, como seria realizado o 
transporte nas galerias subterrâneas, ventilação e iluminação. Os relatórios 
produzidos fazem menção a uma galeria à cota de 900m e que em trabalhos 
futuros, quando fosse atingido essa cota, os trabalhos subterrâneos seguiriam até 
200m abaixo dessa cota.  
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Porém não existe uma confirmação dessas mesmas intenções, mencionadas nos 
documentos. Apenas que pretendiam fazer esse tipo de lavra subterrânea.  
 
Os trabalhos de campo de pesquisa e caracterização da concessão do 
“ROMANO”, relatam a existência desses mesmos trabalhos, entre outros que 
provavelmente serão poços usados para ventilação natural. (…) As galerias, tanto 
travessas como longitudinais estavam comtempladas, com um formato trapezoidal 
nas suas seções com 1,80m na base e 1,80 de altura. As chaminés mencionam-
se com um formato retangular, dividido em duas partes iguais de (1,00x0,90) m 
cada. Uma serviria os propósitos de circulação de trabalhadores e a outra para 
circulação de material desagregado. Nos poços, estes também com seção 
retangular totalizada em (4,00x2,00) m, era dividido em três partes. Nesse poço, a 
jaula ocupava a maior dimensão, com (2,00x1,90) m, seguindo-se da segunda 
parte com (2,00x1,00) m onde serviria para a instalação de escadas de acesso e 
tubarias de ventilação e esgotos. A última parte servia unicamente e 
exclusivamente para a circulação do contrapeso da jaula e tinha 
aproximadamente (2,00x0,40) m. O modo de execução desta infraestrutura iria ser 
realizada com um simples cavalete de madeira e um pequeno guincho, realizando 
sempre as operações em terreno firme (…)”  

 
 
Agora, com as minas abandonadas e os edifícios em ruinas (n.º 2 - Oficina de 
Concentração, n.º 3 - Moinho do Inferno 1; n.º 4 – Felgueira e n.º 5 – Moinho do  
Inferno 2), a vegetação com matos densos, cobre a superfície do terreno e os vestígios 
das escombreiras que pontilham o solo, bem como, a corte do Filão Romano (n.º 1) e 
todas as infraestruturas subterrâneas. 
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Quadro III. 103 – Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico 

N.º Designação Tipo de Sítio Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 Filão Romano Mina --- --- Romano/Contemporâneo Carmo, 1942a, 1945a, 1945b, 1947a; Dias, 2020, n.º 1 

2 Oficina de 
Concentração n.º 1 Conjunto edificado --- --- Contemporâneo Carmo, 1942a, 1945a, 1945b; Dias, 2020, n.º 2 

3 Moinho do Inferno 1 Conjunto edificado --- --- Medieval?/Moderno?/Contemporâneo Dias, 2020, n.º 8 

4 Felgueira Conjunto edificado --- --- Medieval?/Moderno?/Contemporâneo Dias, 2020, n.º 14 

5 Moinho do Inferno 2 Moinho de água --- --- Contemporâneo CMP 1:25000 

6 Morgade Núcleo de 
povoamento --- --- Idade Média/Contemporâneo/Moderno Azevedo, 1977a, 1518; Baptista, 2006, 130; Costa, 

1706, 513; Capela, Borralheiro e Matos, 2006,  338. 

7 Carvalhais Núcleo de 
povoamento --- --- Idade Média/Contemporâneo/Moderno 

Azevedo, 1977a, 1524; Baptista, 2006, 61 e 130; 
Costa, 1706, 513; Capela, Borralheiro e Matos, 2006,  
338; Reis, 2006a, 392 

7A Capela de São Tiago Capela --- --- Moderno/Contemporâneo Baptista, 2006, 130; Capela, Borralheiro e Matos, 
2006, 159 e 338 

7B Forno de Carvalhais Forno Património 
arquitetónico 

PDM de Montalegre, 
art. 10º, 64ºAnexo V, 

n.º C1.4 
Indeterminado --- 

7C Cemitério de Carvalhais Cemitério --- --- Contemporâneo CMP 1:25000 

8 Rebordelo Núcleo de 
povoamento --- --- Idade Média/Contemporâneo/Moderno Azevedo, 1977a, 1518; Baptista, 2006, 124; Capela, 

Borralheiro e Matos, 2006,  338 

8A Capela de Nossa 
Senhora das Neves Capela --- --- Moderno/Contemporâneo Capela, Borralheiro e Matos, 2006, 159 e 338 

8B Cemitério Antigo de 
Rebordelo Cemitério --- --- Moderno/Contemporâneo CMP 1:25000 

9 Moinho Nascente do 
Carvalhal Moinho de água --- --- Indeterminado CMP 1:25000 

10 Moinho Poente do 
Carvalhal 

Azenha ou moinho de 
água --- --- Indeterminado CMP 1:25000 

11 Cemitério de Rebordelo Cemitério --- --- Contemporâneo CMP 1:25000 
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10.5 Fator de Património 

10.5.1 Caraterização da paisagem e do terreno 

Conforme anteriormente mencionado os trabalhos de campo foram muito condicionados 
e só foi possível percorrer o acesso Norte às infraestruturas e a área de implantação das 
instalações hidrometalúrgicas da Solução A e da Solução B. 
 
Foram ainda realizadas prospeções seletivas nas aldeias de Morgade, Carvalhais e 
Rebordelo. 
 
A paisagem abrangida por este projeto conserva ainda, na zona a Norte do Cabeço de 
Rebordelo, o antigo emparcelamento rural, com pequenas áreas agrícolas intercaladas 
por reduzidas áreas florestais e por manchas de matos densos. 
 
Num terreno de relevo pouco acentuado, com elevações de vertentes suaves, moldadas 
por linhas de água, registou-se maioritariamente visibilidade média do terreno, com 
setores de visibilidade reduzida e boa visibilidade. 
 
Na elevação situada a Este do marco da Gateira, local de implantação da instalação 
hidrometalúrgica da Solução B, existe uma mancha florestal consolidada formada por 
pinheiros de copa alta (limpa de matos) e uma zona de matos rasteiros, a partir da linha 
de festo Este (registou-se em grande parte da área visibilidade média do terreno). 
 
Existem vestígios de corte artificial nos afloramentos rochosos no topo da elevação, que 
podem indiciar a atividade mineira neste local. 
 

 
Foto 29 – Vista geral do terreno no corredor do acesso viário Norte (visibilidade média) 

  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

366

 
Foto 30 – Vista geral da área de implantação da instalação hidrometalúrgica (Solução A) 

 
Foto 31 – Vista geral do terreno na área de implantação da instalação hidrometalúrgica (Solução A) 

(visibilidade média) 

 
Foto 32 – Vista geral do terreno na área de implantação da instalação hidrometalúrgica (Solução B) 

(visibilidade média) 
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Foto 33 – Vista geral da área de implantação da instalação hidrometalúrgica (Solução B) 

 
 
 
10.5.2 Caraterização patrimonial 

Na área de incidência de projeto (que abrange os limites da Solução A e da Solução) 
foram inventariadas 5 ocorrências patrimoniais (n.º 1 a n.º 5), a partir do levantamento da 
informação bibliográfica (FIG. III. 49). 
 
Para além destas ocorrências, decidiu-se acrescentar a este agrupamento as 3 aldeias 
históricas que se encontram à volta do Cabeço do Rebordelo (Morgade, Carvalhais e 
Rebordelo), apesar de estarem fora dos limites da área de projeto e de enquadramento 
histórico, por ser necessário avaliar os impactes na paisagem rural e histórica, 
decorrentes da implantação deste projeto (Quadro III. 104). 
 
O conjunto patrimonial em análise é formado por 8 ocorrências patrimoniais: 1 corte 
mineira (n.º 1 – Filão Romano), representativa de um grande número de cortes e 
escombreiras identificadas no topo do Cabeço do Rebordelo (Dias, 2020); 3 conjuntos 
edificados (n.º 2 – Oficina de Concentração n.º 1, n.º 3 – Moinho do Inferno 1, n.º 4 – 
Felgueira) – que demonstram a ocupação humana recente deste monte no âmbito da 
exploração mineira (edifícios habitacionais, armazéns e tanques) e da atividade agrícola, 
que pode ser coeva com o povoamento rural local; 1 moinho de água (n.º 5); 3 aldeias 
que podem remontar à Idade Média (n.º 6 – Morgade, n.º 7 – Carvalhais, n.º 8 – 
Rebordelo). 
 
Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, 
Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação) 
e há apenas 1 ocorrência patrimonial, na aldeia de Carvalhais, inventariada no Plano 
Diretor Municipal de Montalegre (n.º 7B – Forno de Carvalhais). 
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Os resultados da avaliação patrimonial têm valores muito diferenciados: as 3 aldeias têm 
valor patrimonial de significado muito elevado (Classe A), devido à sua raridade, ao seu 
elevado valor histórico, científico e simbólico, enquanto as restantes 5 ocorrências têm 
impactes nulos ou indeterminados, porque não foi possível confirmar a sua localização e 
estado de conservação, pelos motivos já expostos. 
 

Quadro III. 104 – Lista de Ocorrências Patrimoniais Inventariadas na Área de Incidência do Projeto 
(direta e indireta) 

N.º Designação Tipo de Sítio Valor 
Patrimonial 

Classe de Valor 
Patrimonial 

1 Filão Romano Mina -- -- 

2 Oficina de Concentração n.º1 Conjunto edificado -- -- 

3 Moinho do Inferno 1 Conjunto edificado -- -- 

4 Felgueira Conjunto edificado -- -- 

5 Moinho do Inferno 2 Moinho de água -- -- 

6 Morgade Núcleo de povoamento 17 A 

7 Carvalhais Núcleo de povoamento 17 A 

8 Rebordelo Núcleo de povoamento 17 A 
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

A presente caracterização tem como objetivo a compreensão e explicitação das 
características e dinâmicas do ambiente socioeconómico suscetíveis de serem afetadas 
(positiva ou negativamente) pelo projeto em avaliação. É portanto direcionado para os 
aspetos considerados relevantes, quer para efeitos de enquadramento, quer para a 
posterior avaliação de impactes. 
 
Foram para tal consideradas como escalas de análise, as escalas sub-regional (Alto 
Tâmega), concelhia (Montalegre) e de freguesia (Morgade). 
 
De referir que a sub-região Alto Tâmega decorre da nova reorganização do território 
ocorrida em 2013, pelo que em termos da informação estatística que se usa, 
nomeadamente a referente aos Censos, ela se refere ainda à Sub-Região designada de 
Alto Trás-os-Montes. 
 
A escala sub-regional destina-se à perceção da dinâmica do concelho do Montalegre face 
à região em que se insere e a escala mais localizada, ao nível do local do projeto e sua 
envolvente, destina-se à compreensão da zona de intervenção do projeto, para a 
respetiva avaliação de impactes. 
 
Deste modo, seguidamente procede-se assim à caracterização do concelho de 
Montalegre, enquadrando-o na região em que se encontra inserido e, sempre que 
possível, efetuando também uma análise mais local ao nível da freguesia de localização. 
 
A caracterização é feita a nível demográfico, sistema urbano, atividades económicas, 
infraestruturas e equipamentos existentes, recorrendo a dados do INE (Instituto Nacional 
de Estatística), nomeadamente aos Censos de 2001 e 2011 e outros dados estatísticos 
presentes no site do Instituto Nacional de Estatística (INE) e nos sites do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) e da PORDATA. A análise local baseia-se nos 
levantamentos de campo. 
 
 
 
11.2 Demografia 

11.2.1 Enquadramento 

A área de projeto localiza-se em termos administrativos no concelho de Montalegre 
(distrito de Vila Real) pertencente à sub-região (NUT III) Alto Tâmega e à região (NUT II) 
do Norte (FIG. III. 50). 
 
O concelho de Montalegre, com cerca de 805,5 km2,é um dos concelhos do Barroso, a 
par de Boticas, e é limitado a norte por Espanha, a este por Chaves, a sueste por 
Boticas, a sul por Cabeceiras de Basto, a sudoeste por Vieira do Minho e a oeste por 
Terras de Bouro. 
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FIG. III. 50 – Enquadramento Administrativo 
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O concelho abrange 25 freguesias: Cabril; Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe; Cervos; 
Chã; Covelo do Gerês; Ferral; Gralhas; Meixedo e Padornelos; Montalegre e Padroso; 
Morgade; Negrões; Outeiro; Paradela, Contim e Fiães; Pitões das Júnias; Reigoso; Salto; 
Santo André; Sarraquinhos; Sezelhe e Covelães; Solveira; Tourém; Venda Nova e 
Pondras; Viade de Baixo e Fervidelas; Vila da Ponte; Vilar de Perdizes e Meixide, sendo 
que a área do projeto abrange unicamente a freguesia de Morgade. 
 
 
 
11.2.2 Dinâmica populacional 

Segundo os dados estatísticos disponíveis, em termos demográficos, verifica-se que no 
último período intercensitário (2001-2011), ocorreu um decréscimo significativo da 
população em todas as unidades administrativas em análise, tendo-se registado um 
aumento da população apenas a nível nacional com uma taxa da variação intercensitária 
de 1,81 % (Quadro III. 105). Analisando dados mais recentes da PORDATA, pode 
concluir-se que essa tendência se tem mantido, tendo Montalegre perdido 
1540 habitantes entre 2011 e 2019, o que corresponde a um ritmo de cerca de -
1,8%/ano, muito superior ao verificado a nível nacional no mesmo período (-0,3%/ano). É 
previsível que este quadro de desertificação demográfica se mantenha nos próximos 
anos se não forem encetadas atividades estratégicas que invertam esta situação. 
 

Quadro III. 105 – Evolução Populacional (2001 e 2019) 

Unidades Territoriais População 
2001 (hab.) 

População 2011 
(hab.) 

Variação da 
População 
Residente 

2001/2011 (%) 

População 
2019 
(hab.) 

Continente 9 869 343 10 047 621 1,81 9 798 859 

Alto Trás-os-Montes 223333 204381 -8.49 86 133* 

Concelho de Montalegre 12762 10537 -17.43 8 997 

Freguesia de Morgade 275 228 -17,09 - 

Fonte: INE, 2001 e de 2011 e PORDATA, 2019 

* - Valor referente à NUT III Alto Tâmega 

 
Do Quadro III. 106, verifica-se que o crescimento natural em Montalegre (diferença entre 
as taxas de natalidade e de mortalidade) é negativo em todos os anos analisados (2001, 
2011 e 2019) e tem vindo sempre a baixar fruto, por um lado, da diminuição da taxa de 
natalidade e, por outro lado, aumento da taxa de mortalidade. 
 

Quadro III. 106 – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural 

Unidades Territoriais 
Taxa de Natalidade 

(%0) 
Taxa de Mortalidade 

(%0) 
Taxa de Crescimento 

Natural (%) 

2001 2011 2019 2001 2011 2019 2001 2011 2019 

Continente 10,8 9,1 8,4 10,1 9,8 10,9 0,07 -0,07 -0,25 

Alto Trás-os-Montes 7,4 5,9 4,9* 13,1 13,1 15,1* -0,57 -0,72 -1,02* 

Concelho de Montalegre 5,4 4,6 3,6 16,6 17,3 18,6 -1,12 -1,27 -1,5* 

Fonte: INE, 2001 e de 2011 e PORDATA, 2019 
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11.2.3 Estrutura etária 

A par da perda da população residente, regista-se o envelhecimento da população que 
permanece na região, patente no incremento do índice de envelhecimento registado para 
o presente território. Esse aumento resulta, em grande medida, da conjugação do 
processo normal de envelhecimento da população residente e do esvaziar do peso das 
camadas mais jovens, devido ao declínio da natalidade, mas também dos fluxos 
migratórios para fora do concelho, na expetativa de melhores condições de vida, 
assentes numa oferta efetiva de oportunidades de emprego. 
 
No Quadro III. 107 apresenta-se a variação da população residente nas diferentes 
unidades territoriais em função dos grupos etários, que demonstra e para o período 
considerado (2001-2011), uma diminuição dos efetivos populacionais em todas as faixas 
etárias no concelho de Montalegre, sendo de salientar perdas de aproximadamente 40% 
da população jovem (0-14 anos) e jovem-ativa (15-24 anos). A população idosa (pessoas 
com 65 anos e mais) representa no concelho de Montalegre cerca de 33% da população 
(2011), tendo-se verificado um aumento progressivo do índice de envelhecimento nas 
últimas décadas. 
 

Quadro III. 107 – Variação da População Residente por Grupos Etários (2001/2011) 

Local de residência 

Variação Total 
(%) Variação por Grupo Etário (%) 

Total 0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

Continente 1,81 -4,74 -22,87 4,98 18,99 

Alto Trás-os-Montes -8,49 -25,58 -34,48 -6,04 12,13 

Concelho de Montalegre -17,43 -39,80 -40,41 -14,95 -0,17 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 
 
De acordo com o Quadro III. 108, em 2011, Montalegre apresenta um índice de 
envelhecimento elevado (352,4 idosos por cada 100 jovens) superior ao verificado na 
sub-região (249,2 idosos por cada 100 jovens). 
 
Neste período 2001-2011 verifica-se também que os índices de Dependência de Idosos 
aumentaram como se pode observar no Quadro III. 108. No que diz respeito aos grupos 
dos dependentes, constata-se a tendência para uma descida dos escalões jovens e 
aumento do escalão dos idosos nas unidades administrativas estudadas. 
 

Quadro III. 108 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total 
(IDj, IDi e IDt) e do Índice de Envelhecimento (Ie) - 2001/2011 

Unidade Territorial 
IDj (%) IDi (%) IDt (%) Ie (%) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Alto Trás-os-Montes 21,6 18,4 35,8 45,7 57,5 64,1 165,3 249,2 

Concelho de Montalegre 21,8 16,1 45,8 56,8 67,7 72,9 209,3 352,4 

Fonte: INE, Censos de 2001 e de 2011 
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11.2.4 Povoamento 

A densidade demográfica é um indicador da pressão sobre o espaço físico, ou seja, 
indica se um determinado espaço é muito ou pouco habitado, considerando a sua área 
total e o número de habitantes que aí reside. 
 
A análise do quadro seguinte indica, claramente, as diferenças na distribuição da 
população no território. Constata-se que o projeto em estudo se desenvolve num 
concelho com uma densidade populacional muito baixa (15,8 h/km2, em 2019) bastante 
inferior à do Continente e à da sub-região Alto Tâmega. 
 

Quadro III. 109 – Densidade Populacional (2019) 

Unidades Territoriais 
Densidade Populacional 

2019 (hab/km2) 

Continente 109,9 

Alto Tâmega 29,5 

Concelho de Montalegre 11,2 

Fonte: PORDATA, 2019 

 
 
 
11.2.5 Nível de ensino 

Em 2011, importa referir que 23,0% da população residente no concelho do Montalegre 
não tinha nenhum nível de ensino, valor este que era superior ao da região (17,3%) e 
muito superior ao do território nacional (10,3%). Dos 9534 residentes em Montalegre com 
15 e mais anos em 2011, 60,5% possuía apenas o ensino básico (até ao 9º ano), 10,0% 
possuía o ensino secundário e apenas 6,1% possuía o ensino superior, o que revela que 
a população tem em geral um nível de ensino baixo. 
 

Quadro III. 110 – Nível de Instrução da População Residente com 15 e mais anos (2011) 

Unidade Administrativa Nenhum 
(%) 

Básico 
Secundário 

(%) 
Médio 

(%) 
Superior 

(%) 1º ciclo 
(%) 

2º ciclo 
(%) 

3º ciclo 
(%) 

Continente 10,3 27,1 12,6 19,1 15,8 1,0 14,0 

Alto Trás-os-Montes 17,3 33,3 11,2 14,8 12,3 0,7 10,5 

Concelho de Montalegre 23,0 37,4 11,2 11,9 10,0 0,4 6,1 

Fonte: INE, Censos de 2011 
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11.3 Atividades Económicas 

11.3.1 População ativa e desempregada 

Em termos económicos, o concelho de Montalegre apresenta alguns problemas 
estruturais, a começar pela baixa taxa de atividade (relação entre a população ativa e a 
população total), que é de apenas 33,1% (dados de 2011), o que é reflexo de uma 
estrutura etária envelhecida. O valor da taxa de atividade no concelho é bastante inferior 
ao valor nacional e ao verificado na sub-região onde se insere. 
 
De acordo com os dados do INE, no ano 2011 verifica-se que entre a população ativa 
(33,1%) o concelho de Montalegre possuía 88,9% das pessoas empregadas, contra 
11,1% de desempregados. 
 

Quadro III. 111 – Evolução das Taxas de Atividade e Desemprego 

Unidade Territorial 
Taxa de 

Atividade (%) 
Taxa de 

Desemprego (%) 

2011 2011 

Continente 47,6 13,2 

Alto Trás-os-Montes 38,0 11,9 

Concelho de Montalegre 33,1 11,1 

Freguesia de Morgade 32,0 6,85 

Fonte: INE, Censos de 2011 

 
 
Em relação ao desemprego, os dados mais recentes do IEFP indicam que o concelho de 
Montalegre terminou o mês de abril de 2021, com 296 desempregados, menos 91 que 
em 2011. Este decréscimo de desempregados poderá ser explicado, não pelo facto de 
estar a ocorrer uma evolução positiva do mercado de trabalho, mas sim pelo facto da 
população residente estar em decadência, conforme evidenciado anteriormente. 
 
Nestes desempregados destaca-se o facto de a maioria deles se encontrar à procura de 
novo emprego. Entre género existe mais desempregados no género masculino. 
 

Quadro III. 112 – Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (abril 
de 2021), segundo o género, o tempo de inscrição e tipo de desemprego 

Unidade 
Administrativa 

Género Tempo de inscrição Tipo de desemprego 

Total 
Homens Mulheres Menos de 

1ano 
1 ano ou 

mais 
À procura do 
1ºEmprego 

À procura 
de novo 
emprego 

Montalegre 161 135 129 167 51 245 296 

Fonte: IEFP, 2021 

 
 
No concelho de Montalegre, a maior parte dos desempregados possui o nível de 
escolaridade do 1º ciclo do Ensino Básico, seguido do nível de escolaridade do 2.º ciclo 
do Ensino Básico, enquanto que o menor número de desempregados integra o nível do 
Ensino Superior.  
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11.3.2 Estrutura da atividade económica 

Relativamente à distribuição da população empregada pelos setores de atividade 
económica, e tal como se pode observar no quadro seguinte, em 2011, o setor terciário é 
o que emprega maior percentagem de população, seguido do setor primário, registando 
um valor de 58% no concelho de Montalegre e 50% na freguesia de Morgade. 
 
Pelo contrário, o setor secundário é o setor que emprega uma menor percentagem da 
população empregada: 604 indivíduos no total do concelho (19,5% do total da população 
empregada) e 13 indivíduos no total da freguesia (21% do total da população 
empregada). 
 

Quadro III. 113 – População Economicamente Ativa por Setor de Atividade em 2011 

Zona Geográfica 

Sector de Atividade 

Total  Primário Secundário 

Terciário 

Total 
De 

natureza 
social 

Relacionados 
com a 

atividade 
económica 

Continente 4 150 252 121 055 1 115 357 2 913 840 1 179 316 1 734 524 

Alto Trás-os-Montes 219 649 5 679 108 313 105 657 43745 61912 

Concelho de Montalegre 3098 692 604 1802 950 852 

Freguesia de Morgade 68 21 13 34 17 17 

Fonte: INE, Censos de 2011 

 
 
O Quadro III. 114 apresenta, para a NUT III Alto Tâmega e para o concelho de 
Montalegre, o número de empresas e respetiva categorização em termos da subclasse 
CAE a que pertencem. A atividade mais representada era, em 2017, a agricultura, 
produção animal, caça, floresta e pesca (Secção A), com mais de 50% no concelho de 
Montalegre. 
 
Da análise do Quadro III. 114 constata-se ainda o aumento no número de empresas no 
concelho, com um acréscimo de 61,6% entre 2011 e 2017 (+565 empresas), sendo de 
salientar o aumento significativo das empresas ligadas ao setor da agricultura e produção 
animal (+574 empresas). Em contrapartida, setores como as indústrias extrativas e a 
educação sofreram uma diminuição no número de empresas. Em termos percentuais, o 
setor das indústrias extrativas sofreu a quebra mais acentuada entre 2011 e 2017 
(-57,1%: -4 empresas). 
 
Estes números são reveladores da importância da tradição do setor primário no concelho. 
É de mencionar que Montalegre insere-se na região do Barroso recentemente 
classificada como Património Agrícola Mundial (GIAHS - Globally Important Agricultural 
Heritage Systems) pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO). 
  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

378

 

Quadro III. 114 – N.º de Empresas, por localização geográfica e atividade (subclasse – CAE Ver.3), 
2011/2017 

Atividade económica  
(subclasse- CAE Rev.3) 

Alto Tâmega Montalegre 

2011 2017 
Variação 

2001/2017 
(%) 

2011 2017 
Variação 

2011/2017 
(%) 

A - Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e pesca - 5109 - 197 783 297.5 

B - Indústrias extrativas - 41 - 7 3 -57.1 

C - Indústrias 
transformadoras - 481 - 44 56 27.3 

D - Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio - 50 - 2 7 250.0 

E - Captação, tratamento e 
distribuição de água; 
saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

- 5  1 1 0.0 

F - Construção - 747 - 84 81 -3.6 

G - Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

- 1780 - 185 172 -7.0 

H - Transportes e 
armazenagem - 216 - 33 28 -15.2 

I - Alojamento, restauração e 
similares - 925 - 151 135 -10.6 

J - Atividades de informação e 
de comunicação - 57 - 7 6 -14.3 

L - Atividades imobiliárias - 100 - 10 12 20.0 

M - Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e 
similares 

- 597 - 57 67 17.5 

N - Atividades administrativas 
e dos serviços de apoio - 708 - 50 55 10.0 

P - Educação - 415 - 26 13 -50.0 

Q - Atividades de saúde 
humana e apoio social - 509 - 37 44 18.9 

R - Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e 
recreativas 

- 151 - 10 14 40.0 

S - Outras atividades de 
serviços - 447 - 38 36 -5.3 

I CAE: A - 5109 - 197 783 - 

II CAE: B a F - 1324 - 138 148 - 

III CAE: G-S - 5905 - 604 582 - 

Total - 12338 - 939 1513 - 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 2012 e 2018 
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Segundo dados recentes da PORDATA, existiam no concelho de Montalegre, em 2019, 
2517 explorações, sendo que a grande maioria é explorada por conta própria (2491). A 
Superfície Agrícola Utilizada (SAU) ocupava 33 089 ha, distribuídos da seguinte forma: 
87,7% de pastagens permanentes (29 020 ha); 10,91% de terras aráveis (3611 ha); 
0,31% de culturas permanentes (103 ha); e 0,16% (54 ha) de hortas familiares, com um 
claro predomínio das pastagens permanentes. 
 
A região do Barroso é uma região agrícola dominada pela produção pecuária e pelas 
culturas típicas das regiões montanhosas, onde se mantêm as formas tradicionais de 
trabalhar a terra. O sistema agrário existente é fortemente influenciado pelas condições 
do solo e clima, com predominância de pequenas propriedades e pastorícia de gado 
bovino, ovino e caprino, bem como a criação de suínos, que contribui significativamente 
para a economia doméstica de subsistência rural e desempenha um importante papel 
social. 
 
Do ponto de vista social e cultural, as pessoas do Barroso desenvolveram e mantiveram 
formas de organização social, práticas e rituais que os diferenciam da maioria das 
populações do país em termos de hábitos, linguagem e valores, como resultado das 
condições de vida e do isolamento geográfico a que estão sujeitas, e dos limitados 
recursos naturais de que dispõem, razões que os levaram a desenvolver métodos de 
exploração e usos consistentes com sua sustentabilidade. 
 
De facto, a região do Barroso apresenta um padrão de ocupação de solo marcado por 
uma economia de subsistência rural típica de regiões montanhosas, marcada pela 
existência dos baldios, onde a atividade humana se desenvolveu ao longo dos anos, 
através de práticas agrícolas, silvícolas e pastoreio tradicionais e ancestrais, com baixa 
utilização de recursos externos, produção com muito poucos excedentes e onde o nível 
de consumo da população é relativamente baixo comparado com outras regiões do país. 
 
A produção animal é a base da economia agrária da região e é dominada pela criação 
extensiva de gado bovino. Dada a importância económica dessa atividade, surgem 
associadas à mesma diversas outras atividades (práticas como corte de vegetação 
herbácea para forragens, queimadas de vegetação arbustiva para a renovação das 
pastagens e mesmo o corte de lenha para aquecimento das habitações) que são em 
grande parte responsáveis pela manutenção dos ecossistemas presentes e contribuem 
diretamente para o controle da vegetação arbustiva e herbácea e do risco de incêndio. 
 
É a conjugação de todos estes fatores (o saber fazer das populações, a forma de maneio, 
a alimentação do gado e as condicionantes naturais) que confere aos produtos locais 
características diferenciadoras que lhes são próprias. Nos últimos anos, aproveitando a 
qualidade dos seus produtos endógenos e a tradição gastronómica local, o setor do 
turismo tem vindo a crescer e, com ele, a venda de produtos locais. Para esta tendência 
têm também contribuído eventos promovidos no concelho nomeadamente eventos como 
a Sexta-Feira 13 e a Feira do Fumeiro. 
 
Em termos de volume de negócios, segundo dados de Anuário Estatístico da Região do 
Norte de 2018, o setor de alojamento, restauração e similares corresponde a cerca de 5% 
do volume de negócios em Montalegre, sendo todavia superior se se considerarem 
outras atividades económicas como as agências de viagens, os transportes ou a 
animação turística. O setor responsável pela maior parcela do volume de negócios (47%) 
é o comércio por grosso e a retalho.  
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Quadro III. 115 – Volume de negócios das empresas, 2017 (Milhares de euros) 

CAE (Rev3) Alto Tâmega  Montalegre 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 55893 5097 

B - Indústrias extrativas 0 72 

C - Indústrias transformadoras 169 170 5136 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 62781 7216 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 6756 0 

F - Construção 135703 8336 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 412102 32807 

H - Transportes e armazenagem 0 2638 

I - Alojamento, restauração e similares 38238 3783 

J - Atividades de informação e de comunicação 2831 95 

L - Atividades imobiliárias 8195 0 

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 18070 1664 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 14870 440 

P - Educação 5895 65 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 22906 1243 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 12577 134 

S - Outras atividades de serviços 6939 885 

I CAE: A 55893 5097 

II CAE: B a F 374410 20760 

III CAE: G-S 542623 43754 

Total 972926 69611 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2018 

 
 
Importa aqui referir que a região enfrenta um enorme desafio tendo em conta os dados 
estatísticos apresentados que demonstram um aumento da taxa de população 
envelhecida e fraca capacidade de atrair população em idade ativa para a região. A 
ausência de população representa, de facto, uma das principais ameaças ao 
desenvolvimento e manutenção das características agrícolas desta região, levando a 
que, no médio/longo prazo, haja um forte risco de que esses métodos de exploração 
agrícola e silvo-pastoril se extingam, maioritariamente pela inexistência de pessoas com 
interesse em manter o desenvolvimento da agricultura nos moldes em que a mesma se 
apresenta atualmente e que, no fundo, permitiu a classificação desta região como 
património agrícola mundial. 
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11.3.3 Setor da indústria 

Analisando agora o setor das minas, verifica
Estatística de Recursos Geológicos da DSEF
um decréscimo nos últimos anos, tendo começado a recuperar no ano 2018, tal como é 
visível no Gráfico III. 18 e Gráfico III. 
 
No Gráfico III. 18 é também possível verificar que o subsetor que mais produz é o 
subsetor dos minerais e construção, seguido do subsetor dos minerais industriais, e a 
descida de produção nos últimos anos deveu
nestes subsetores. De acordo com a mesma fonte, no ano de 2019, a produção 
comercial atingiu 5.345.265 tone
 

Gráfico III. 18 – Produção Comercial de Minas entre 2008 e 2019 por subsetor (DGEG 

 

Gráfico III. 19 – Produção Comercial Total de Minas entre 2008 e 2019 e Valores da Produção (DGEG 
Estatística de Recursos Geológicos da DSEF
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Analisando agora o setor das minas, verifica-se que, segundo dados da DGEG 
Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG (2021), a produção comercial sofreu 
um decréscimo nos últimos anos, tendo começado a recuperar no ano 2018, tal como é 

Gráfico III. 19. 

é também possível verificar que o subsetor que mais produz é o 
e construção, seguido do subsetor dos minerais industriais, e a 

descida de produção nos últimos anos deveu-se em grande parte à descida na produção 
De acordo com a mesma fonte, no ano de 2019, a produção 

comercial atingiu 5.345.265 toneladas e um valor de 472.853.000 € (Gráfico III. 

Produção Comercial de Minas entre 2008 e 2019 por subsetor (DGEG 
Recursos Geológicos da DSEF-RG, 2021) 

Produção Comercial Total de Minas entre 2008 e 2019 e Valores da Produção (DGEG 
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No ano de 2019, a produção comercial atingiu 5.345.265 toneladas e um valor de 
aproximadamente 473 milhões de euros (
apresentou contudo um ligeiro decréscimo de 5,6% entre 2018 e 2019.
 
No distrito de Vila Real, onde se insere o presente projeto, foram produzidas 
63 742 toneladas na indústria dos Minerais Industriai
de 365 milhares de euros. 
 
No que se refere aos estabelecimentos em atividade, estes oscilaram entre 50 em 2015 e 
67 em 2019, sendo que para a exploração de minérios metálicos não ferrosos, o número 
de estabelecimentos manteve
 

Gráfico III. 20 – Número de estabelecimentos em atividade para o subsetor de minérios metálicos e 
subsetor de minerais industriais nos anos 2008 e 2019

 
 
No distrito de Vila Real, estão registadas 3 minas (
Boticas e uma no concelho de Ribeira de Pena.
 

Quadro III. 116 – Minas com atividade produtiva declarada distrito de Vila Real (DGEG, 2019)

Concelho Denominação social

Boticas 

SlipStream Resources 
Portugal Unipessoal, Lda

FELMICA - 
Industriais, S.A.

Ribeira de 
Pena 

José Aldeia Lagoa & 
Filhos, S.A.

Fonte: DGEG – Estatística de Recursos Geológicos da DSEF
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No ano de 2019, a produção comercial atingiu 5.345.265 toneladas e um valor de 
aproximadamente 473 milhões de euros (Gráfico III. 19). Em termos de valor, este setor 
apresentou contudo um ligeiro decréscimo de 5,6% entre 2018 e 2019.

No distrito de Vila Real, onde se insere o presente projeto, foram produzidas 
63 742 toneladas na indústria dos Minerais Industriais em 2019, o que gerou uma receita 

 

No que se refere aos estabelecimentos em atividade, estes oscilaram entre 50 em 2015 e 
67 em 2019, sendo que para a exploração de minérios metálicos não ferrosos, o número 

nteve-se em 5 durante o período de 2008 a 2019 (

Número de estabelecimentos em atividade para o subsetor de minérios metálicos e 
subsetor de minerais industriais nos anos 2008 e 2019 (DGEG, 2020)

No distrito de Vila Real, estão registadas 3 minas (Quadro III. 116), duas no concelho de 
Boticas e uma no concelho de Ribeira de Pena. 

Minas com atividade produtiva declarada distrito de Vila Real (DGEG, 2019)

Denominação social Denominação Número de 
Cadastro 

SlipStream Resources 
Portugal Unipessoal, Lda 

MINA DO 
BARROSO MNC000100 Pegmatito com lítio em 

 Minerais 
Industriais, S.A. 

LOUSAS MNC000110 Feldspato em bruto

José Aldeia Lagoa & 
Filhos, S.A. ALIJÓ MNC000111 

Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 
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No ano de 2019, a produção comercial atingiu 5.345.265 toneladas e um valor de 
). Em termos de valor, este setor 

apresentou contudo um ligeiro decréscimo de 5,6% entre 2018 e 2019. 

No distrito de Vila Real, onde se insere o presente projeto, foram produzidas  
s em 2019, o que gerou uma receita 

No que se refere aos estabelecimentos em atividade, estes oscilaram entre 50 em 2015 e 
67 em 2019, sendo que para a exploração de minérios metálicos não ferrosos, o número 

se em 5 durante o período de 2008 a 2019 (Gráfico III. 20). 

 
Número de estabelecimentos em atividade para o subsetor de minérios metálicos e 

G, 2020) 

), duas no concelho de 

Minas com atividade produtiva declarada distrito de Vila Real (DGEG, 2019) 

Substância 

Pegmatito com lítio em 
bruto 

Feldspato em bruto 

Pegmatito 
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11.4 Infraestruturas e condições sociais 

11.4.1 Infraestruturas básicas 

O nível de atendimento da população face a infraestruturas básicas de abastecimento de 
água, saneamento, bem como a quantidade de RSU recolhidos seletivamente está 
apresentado no Quadro III. 117. 
 

Quadro III. 117 – População Servida por Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento Básico e 
Resíduos Recolhidos Seletivamente 

Unidade Territorial 
Abastecimento 
Domiciliário de 
Água (%) 2017 

Águas Residuais (%) 
Resíduos Urbanos 

Recolhidos Seletivamente 
(kg/ hab.) (2019) 

Drenagem 
(2017) 

Tratamento 
ETAR´s (2009) 

Continente 96 85 74 107,4 

Alto Tâmega X 74 X 47,8 

Concelho de Montalegre 100 47 61 29,9 

Fonte: PORDATA, 2019 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que a cobertura existente ao nível do 
abastecimento de água do concelho de Montalegre é de 100%. Em contrapartida, a 
cobertura ao nível de drenagem e tratamento de águas residuais é muito inferior ao 
verificado no Continente. Com base nesta cobertura, 47% da população do município é 
servida por sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais. 
 
Em relação aos resíduos, verifica-se que a quantidade de resíduos recolhida 
seletivamente por habitante é muito baixa no concelho de Montalegre face à situação 
verificada no Continente. A Resinorte é o sistema multimunicipal responsável pela 
triagem, valorização e tratamento e resíduos sólidos urbanos num total de 35 municípios 
incluindo Montalegre. No concelho de Montalegre existem atualmente um ecocentro e 
uma estação de transferência. 
 
 
 
11.4.2 Infraestruturas básicas 

O concelho de Montalegre é servido pelas seguintes estradas principais: 
 

• EN103 – Atravessa o sul do concelho de Montalegre, fazendo a ligação ao 
concelho de Braga, a oeste, e ao concelho de Chaves, a este. 

• EN103-9 – ligação da EN103 à sede do concelho, seguindo em direção ao 
concelho espanhol de Xinzo de Limia. 

• EM308 – ligação entre Montalegre e o concelho de Vieira do Minho, a oeste, e ao 
concelho de Chaves, a este, e com a autoestrada A24 que liga Viseu a Chaves e 
Espanha. 

Destacam-se ainda as estradas regionais ER311 e a ER311-1, vias que apresentam 
alguma importância supramunicipal pois estabelecem um eixo de ligação entre os 
concelhos de Chaves, Boticas, Fafe, Cabeceiras de Basto e Montalegre. 
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A área de projeto localiza-se na freguesia de Morgade que dista de cerca de 3,5 km da 
EN103 e 33 km ao nó 20 da A24. 
 
Em termos de acessos, a área da concessão mineira é servida por uma rede de 
caminhos que estabelece ligação entre a povoação de Morgade e o edificado da antiga 
Mina do Beça. Para acesso ao local da concessão são de referir a EN103, a EM525, 
CM1007 e CM1029 (FIG. III. 51). 
 
 
 
11.5 Análise Local 

A área de projeto e sua envolvente próxima corresponde a um território marcadamente 
rural. 
 
É um território de relevo acidentado, e vertentes, por vezes, vigorosas, que condiciona 
fortemente os usos e atividades locais. Nas encostas da Serra do Barroso predomina o 
uso florestal, estando as mesmas marcadas por extensos povoamentos florestais de 
resinosas (maioritariamente de pinheiro-bravo), com intuito de produção de madeira, mas 
também para a prática de resinagem. São igualmente abundantes extensas áreas de 
matos rasteiros (urze e carqueja), os quais assumem papel importante na produção do 
mel da região. Em fundo de vale, e associado aos principais cursos de água encontram-
se as zonas de pastagens melhoradas (lameiros), mas também as culturas temporárias 
de regadio (batata, milho) e sequeiro (centeio). Os espaços agrícolas circundam, 
igualmente, as povoações serranas, que se organizam em pequenos aglomerados 
concentrados, posicionados a meio ou base da encosta.  
 
Na área concessionada as áreas sociais limitam-se à ocorrência de residências 
unifamiliares distribuídas de forma dispersa no limite sul da concessão mineira, algumas 
delas correspondentes a antigas residências da mina do Beça. Numa envolvente mais 
alargada, é de referir as povoações de Morgade e Barracão, a norte, a poente, 
Carvalhais, a poente, Rebordelo, a nascente, e Vilarinho da Mó, a sul, onde predomina já 
o uso agrícola caraterizado pelo tradicional sistema agro-silvo-pastoril. 
 
A economia local é assim particularmente assente nas atividades agro-silvo-pastoris, 
sendo, todavia, de destacar alguma atividade comercial e de restauração nalguns dos 
referidos povoamentos, como é o caso de Morgade e Barracão. De destacar ainda, em 
Barracão, a presença de uma unidade de matadouro, a qual se encontra em estreita 
relação com a atividade pecuária da região. Morgade, enquanto sede de freguesias 
apresenta ainda alguns equipamentos coletivos, nomeadamente equipamentos 
desportivos. 
 
Saliente-se ainda a subestação elétrica de Morgade, equipamento de relevo na melhoria 
da qualidade de serviço da rede de distribuição de energia elétrica no concelho de 
Montalegre. É um equipamento que permite uma maior disponibilidade de potência para 
satisfazer aumentos de consumos. 
 
Para uma melhor compreensão dos aspetos socioeconómicos, apresenta-se no  
ANEXO 9 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]cartografia à escala 1:10 000 com a 
identificação da tipologia de ocupação na área de projeto e envolvente próxima. 
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FIG. III. 51 – Enquadramento Viário 
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12. AMBIENTE SONORO 

12.1 Metodologia 

A presente caracterização do estado do local potencialmente afetado pelo Projeto da 
Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” para o fator 
ambiental Ambiente Sonoro baseou-se na identificação das fontes de ruído existentes na 
área do Projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis, no estudo dos 
Mapas de Ruído dos concelhos de Montalegre e Boticas, e nos dados obtidos através de 
uma campanha de avaliação acústica realizada no âmbito do presente estudo e na 
simulação dos níveis sonoros da situação atual. 
 
 
 
12.2 Enquadramento Legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro e alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo 
da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das 
populações. 
 
O RGR aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de 
ruído suscetíveis de causar incomodidade, sendo assim aplicável, no âmbito deste 
Projeto o artigo 13.º relativo a atividades ruidosas permanentes.  
 
De acordo com o artigo 13.º a instalação e o exercício de atividades ruidosas 
permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na 
proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: ao cumprimento dos valores 
limite de exposição fixados no artigo 11.º; e ao cumprimento do critério de incomodidade. 
 
O Projeto da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” 
localiza-se no município de Montalegre, distrito de Vila Real. À data do estudo e de 
acordo com a informação disponível na Direção Geral do Território, o PDM em vigor no 
município de Montalegre encontra-se publicado em Diário da República, desde18 de 
setembro de 2013, através do Aviso n.º 11700/2013, tendo sofrido a 1.ª retificação em 
2014 (Declaração de retificação n.º 230/2014, de 3 março), a 1.ª correção material em 
2014 (Declaração n.º 140/2014, de 31 de julho), e a 1.ª alteração em 2020 (Aviso  
n.º 1069/2020, de 21 de janeiro). Nem a retificação, nem a correção, nem a alteração 
alteraram o Zonamento acústico definido no Aviso n.º 11700/2013. O zonamento acústico 
é apresentado na “Planta de ordenamento – Anexo – Zonamento Acústico” data de 2013. 
 
Alguns recetores sensíveis, potencialmente afetados pelo ruído proveniente do projeto, 
localizam-se no município de Boticas. À data do estudo o PDM em vigor no município de 
Boticas encontra-se publicado em Diário da República, desde 8 de outubro de 2008, 
através do Edital n.º 1007/2008, tendo sofrido a 1.ª retificação em 2010 (Aviso  
n.º 849/2010, de 13 janeiro). A retificação, não altera o Zonamento acústico definido no 
Edital n.º 1007/2008. O zonamento acústico é apresentado na “Planta de Condicionantes” 
data de 2008.  
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Da análise das cartas de zonamento acústico de ambos os municípios, verifica-se que os 
aglomerados populacionais localizados na envolvente do projeto estão classificados 
como zona mista.  
 
 
 
 
12.3 Fontes Emissoras de Ruído 

Na área envolvente à área de Projeto da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e 
Minerais Associados “Romano”, não se verifica a existência de fontes antropogénicas de 
ruído significativas, sendo que, as principais fontes de ruído estão associadas ao tráfego 
rodoviário a circular nas vias de tráfego da envolvente do Projeto, nomeadamente, 
CM1029, CM1007, EM525 e EN103. 
 
 
 
 
12.4 Recetores Sensíveis 

A envolvente à área do projeto é caracterizada por se tratar de uma área rural, cujos 
recetores sensíveis mais próximos se encontram dispersos ou inseridos em pequenos 
aglomerados populacionais. 
 
Verifica-se a existência de cinco aglomerados populacionais na proximidade do Projeto. 
Quatro localizados no município de Montalegre: a noroeste a localidade de Morgade 
(cujas habitações mais próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 760 m), a 
nordeste a localidade de Barracão (cujas habitações mais próximas da área do Projeto se 
localizam a cerca de 1500 m), a oeste a localidade de Carvalhais (cujas habitações mais 
próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 620 m) e a este a localidade de 
Rebordelo (cujas habitações mais próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 
420 m). Verifica-se, também a existência de habitações isoladas, nomeadamente a sul, a 
cerca de 550 m da área de Projeto e a localidade de Vilarinho da Mó no município de 
Boticas. 
 
Na FIG. III. 52 e no Quadro III. 118 são apresentados os recetores sensíveis passíveis de 
serem mais afetados pelo Projeto da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e 
Minerais Associados “Romano” considerados na avaliação acústica para caracterização 
da situação atual. 
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Quadro III. 118 – Recetores Sensíveis Mais Próximos do Projeto e que foram alvo de Avaliação 
Acústica com Recurso a Medições de Ruído  

Registo Fotográfico Local 

 

Recetor sensível da localidade de Carvalhais, 
localizado a cerca de 620 metros a oeste do 
Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 

de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
Campo sonoro caracterizado pelo local de 

medição R1 

 

Recetor sensível da localidade de Rebordelo, 
localizado a cerca de 420 metros a este do 

Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 
de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
Campo sonoro caracterizado pelo local de 

medição R2 

 

Recetor sensível isolado, localizado a cerca de 
550 metros a sul do Projeto da Concessão de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados “Romano”. Campo sonoro 

caracterizado pelo local de medição R3 
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Registo Fotográfico Local 

 

Recetor sensível da localidade de Morgade, 
localizado a cerca de 60 metros a sul da 

Alternativa A e 240 a norte da Alternativa B do 
Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 

de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
Campo sonoro caracterizado pelo local de 

medição R4 

 

Recetor sensível da localidade de Barracão, 
localizado a cerca de 1500 metros a este da 
Alternativa A e 1400 a norte da Alternativa B 

do Projeto da Concessão de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados 

“Romano”. Campo sonoro caracterizado pelo 
local de medição R5 

 

Recetor sensível da localidade de Morgade, 
localizado a cerca de 760 metros a noroeste 

do Projeto da Concessão de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados 

“Romano”. Campo sonoro caracterizado pelo 
local de medição R6 
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12.5 Caracterização do Ambiente Sonoro 

A caracterização do ambiente sonoro à escala local, isto é, na envolvente à área de 
implantação do Projeto, foi efetuada por medições de ruído realizadas nos recetores 
sensíveis mais próximos e determinado o nível sonoro contínuo equivalente, assim como 
pela análise dos mapas de ruído dos municípios de Montalegre e de Boticas, assim como 
pela simulação dos níveis sonoros da situação atual. 
 
 
 
12.5.1 Avaliação acústica – Medição de ruído ambiente 

A avaliação acústica foi realizada com recurso a medições de ruído e consequente 
determinação do nível sonoro contínuo equivalente.  
 
A campanha de medições de ruído decorreu no dia 22 de junho de 2021 e o relatório de 
ensaio é apresentado no ANEXO 5 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos].  
 
Refira-se que o objetivo da avaliação acústica era realizar o ensaio “Medição dos níveis 
de pressão sonora. Determinação do nível médio de longa duração”. Estava assim 
prevista a monitorização de seis locais com medições realizadas nos períodos diurno, 
entardecer e noturno e consequente determinação dos indicadores Lden e Ln. Contudo, 
aquando da realização dos trabalhos, os técnicos de campo foram alvo de ameaças à 
integridade física por um grupo de indivíduos, tendo a avaliação sido suspensa.  
 
Não tendo sido possível, em tempo útil, garantir junto das autoridades policiais as 
condições de segurança para a avaliação do Ambiente Sonoro, não foi possível realizar 
as medições inicialmente previstas. Deste modo, o referido relatório contempla somente a 
monitorização associada aos seis locais de medição no período diurno.  
 
Assim sendo, não foi determinado o valor do indicador de ruído diurno-entardecer-
noturno (Lden) e noturno (Ln) para os seis locais de medição, tendo somente sido 
determinado o valor de LAeq para o período diurno nos referidos locais, não sendo, 
portanto, efetuada uma análise comparativa direta com os valores limite atribuídos pelo 
RGR tendo em conta o zonamento acústico dos locais de medição. 
 
Foi também analisada a avaliação acústica realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 
2017, cujo relatório de ensaio é apresentado no ANEXO 5 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos]. Realça-se que a área de estudo, definida pelo proponente, aquando da 
realização da avaliação acústica do ano de 2017 era diferente da atual, como tal apenas 
os locais R1, R2 e R3 são coincidentes nas duas avaliações acústicas realizadas. 
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Foram caracterizados os recetores sensíveis mais próximos da área do Projeto da 
Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano”.  
No Quadro III. 119 está identificada a classificação de zona atribuída pelo PDM do 
município de Montalegre a cada local de medição, sendo que no Quadro III. 120 e no 
Quadro III. 121 é possível verificar os resultados obtidos nas campanhas realizadas em 
2017 e 2021, respetivamente. 
 

Quadro III. 119 – Classificação de Zona, para os Locais de Medição, atribuídos pelo PDM do Município 
de Montalegre 

Designação do local de medição Coordenadas (PT-TM06/ETRS89) Classificação de zona 

R1 M: 32643; P: 229750 Mista 

R2 M: 34712; P: 230442 Não classificada 

R3 M: 34877; P: 228056 Não classificada 

R4 M: 32860; P: 232355 Não classificada 

R5 M: 35106; P: 232820 Mista 

R6 M: 32145; P: 231487 Mista 

 

Quadro III. 120 – Indicadores de Ruído Lden e Ln Determinados junto dos Recetores Sensíveis, na 
Avaliação Acústica realizada em 2017 e valores limites de exposição definidos no RGR 

Designação do local de medição Coordenadas (PT-TM06/ETRS89) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 M:32643; P: 229750 37 21 

R2 M: 34712; P: 230442 33 21 

R3 M: 34877; P: 228056 31 21 

Valor limite de exposição para zonas mistas 65 55 

Valor limite de exposição para zonas não definidas 63 53 

 

Quadro III. 121 – Valor de LAeq determinado junto dos Recetores Sensíveis, na Avaliação Acústica 
Realizada em 2021 

Designação do local de medição Coordenadas (PT-
TM06/ETRS89) 

LAeq (dB(A)) – Período diurno 

R1 M: 32643; P: 229750 46 

R2 M: 34712; P: 230442 47 

R3 M: 34877; P: 228056 45 

R4 M: 32860; P: 232355 46 

R5 M: 35106; P: 232820 56 

R6 M: 32145; P: 231487 45 
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De acordo com o Quadro III. 120 os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, 
determinados nos locais de medição utilizados para caracterizar os recetores sensíveis 
potencialmente mais expostos ao ruído proveniente do Projeto da Concessão de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” são inferiores aos valores 
limite de exposição.  
 
Comparando os resultados obtidos na campanha de 2021 com a campanha de 2017 no 
período diurno, nos locais R1, R2 e R3, verifica-se um aumento dos níveis sonoros, no 
entanto este aumento não está relacionado com fontes de origem antropogénica, mas 
sim, relacionado com fontes naturais de ruído, nomeadamente o ruído provocado pelo 
vento na vegetação. Sendo expectável que o valor do LAeq, nos períodos entardecer e 
noturno, em todos os pontos de medição, seja inferior ao valor do LAeq do período diurno 
obtido na avaliação realizada em 2021, é previsível que se verifique o cumprimento dos 
indicadores de ruído Lden e Ln, em todos os locais avaliados. 
 
 
 
12.5.2 Modelação dos níveis sonoros da situação atual 

Como referido anteriormente, e pelas razões apontadas, na avaliação acústica realizada 
em 2021, não foram determinados os valores dos indicadores de ruído diurno-entardecer-
noturno (Lden) e noturno (Ln) para os seis locais de medição, tendo somente sido 
determinado o valor de LAeq para o período diurno nos referidos locais. 
 
De forma a estimar os valores dos indicadores de Lden e Ln, para os seis locais de 
medição, foi realizada a modelação dos níveis sonoros da situação atual. 
 
 
 
12.5.2.1 Metodologia da previsão dos níveis sonoros 

O Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro, procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Diretiva (EU) 2015/996, da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos 
comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
 
As previsões dos níveis sonoros foram obtidas através de um modelo de cálculo onde 
foram aplicados os métodos de cálculo definidos no Anexo II da Diretiva (Métodos de 
avaliação dos indicadores de ruído), ou seja, o método CNOSSOS-EU para o ruído 
industrial e para o ruído de tráfego rodoviário. 
 
Teve-se também em consideração as orientações definidas no documento “Directrizes 
para Elaboração de Mapas de Ruído” (Guedes e Leite, 2011), tendo, no entanto, em 
atenção, as alterações efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro ao 
Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho. 
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O cálculo do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq para o ruído ambiente foi calculado à 
altura de interesse do recetor sensível em avaliação, ou seja, 1,5 metros para recetores 
de 1 piso e 4 metros para recetores com 2 ou mais pisos. O Mapa de Ruído do ruído 
ambiente para a situação atual (2021) foi obtido para os indicadores de ruído Ln e Lden 
calculados a uma altura acima do solo de 4 metros com uma malha de cálculo 20mx20m. 
Para a criação do modelo digital do terreno, a cartografia base incluiu a altimetria do 
terreno (curvas de nível cotadas), a localização e altura dos edifícios e as vias de tráfego 
rodoviário. O mapa de ruído do ruído ambiente foi calculado a 4 metros. 
 
Em termos meteorológicos adotaram-se as percentagens de ocorrência média anual de 
condições meteorológicas favoráveis à propagação do ruído indicadas pelas Diretrizes 
para Elaboração de Mapas de Ruído – Versão 3 (APA, 2011): 50% no período diurno; 
75% no período entardecer; e 100% no período noturno. 
 
A envolvente da área do projeto é caracterizada por zonas de solo macio (aglomerados 
florestais e agrícolas), para as quais, na modelação foi considerado solo poroso (G=1) e 
solo duro (aglomerados populacionais, áreas industriais, vias de tráfego) para as quais foi 
considerado solo duro (G=0). Foi utilizada a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) 
para 2018 para a atribuição do tipo de solo. 
 
Na modelação utilizou-se o software comercial IMMI (Wölfel Meβsisteme). 
 
 
 
12.5.2.2 Validação do modelo 

O campo sonoro observado junto da generalidade dos locais de medição está 
essencialmente influenciado pelas fontes naturais de ruído, tal como se pode observar 
nos relatórios de ensaio das avaliações realizadas em 2017 e 2021. Desta forma, o 
modelo da situação atual teve em consideração o contributo das referidas fontes naturais 
de ruído no campo sonoro junto dos locais de medição, aproximando-se assim das 
condições observadas aquando da realização das medições de ruído. 
 
No Quadro III. 122 é apresentado o tráfego rodoviário considerado na validação do 
modelo e no Quadro III. 123 é apresentada a comparação dos níveis de pressão sonora 
obtidos por aplicação do modelo com os níveis sonoros obtidos pelas medições de ruído 
efetuadas.  
 

Quadro III. 122 – Dados de tráfego rodoviário utilizados na validação do modelo 

Via de Tráfego 

Tráfego Médio Horário (TMH) Velocidade  
(Km/h) Período Diurno 

Lig. Pes. Lig. Pes. 

EN103 213 29 90 70 

M525 13 0 50 - 

CM1029 3 0 40 - 

CM1007 4 0 40 - 

EM519 25 1 70 50 
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Quadro III. 123 – Comparação dos níveis de pressão sonora obtidos por medição e por aplicação do 
modelo de cálculo. 

Local de 
Avaliação 

Indicador de 
Ruído 

LAeq Modelação 
[dB(A)] 

LAeq Medição 
[dB(A)] 

Diferença Absoluta 
(LAeq Modelação - LAeq Medição) 

[dB(A)] 

R1 

LAeq 

45,3 46,4 -1,1 

R2 45,8 46,6 -0,8 

R3 45,1 45,2 -0,1 

R4 45,5 45,5 0,0 

R5 54,7 55,5 -0,7 

R6 45,6 44,7 0,9 

 
 
 
12.5.2.3 Situação atual 

Para a determinação dos níveis sonoros correspondentes à situação atual foram 
utilizados os dados do estudo de tráfego “Estudo de Impacte de Tráfego – romano 
Lithium Mine - Lusorecursos” (Yunex Traffic 2021) e das contagens de tráfego efetuadas 
durante as medições de ruído. 
 
No Quadro III. 124 é apresentado o tráfego rodoviário considerado no modelo para a 
situação atual (2021) e no Quadro III. 125 os resultados do modelo.  
 

Quadro III. 124 – Dados de tráfego rodoviário utilizados no modelo para a situação atual 

Via de Tráfego 

Tráfego Médio Horário (TMH) Velocidade  
(Km/h) Período Diurno Período Entardecer Período Noturno 

Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. 

EN103 213 29 115 11 29 3 90 70 

M525 14 0 5 0 1 0 50 - 

CM1029 2 0 1 0 0 0 40 - 

CM1007 4 0 2 0 1 0 40 - 

EM519 25 1 10 0 2 0 70 50 

 

Quadro III. 125 – Resultados da modelação 

Local de 
Avaliação 

LAeq Situação Atual 
[dB(A)] 

Ld (dB(A)) Le (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) 

R1 45 41 35 46 

R2 46 42 36 46 

R3 45 42 37 46 

R4 46 43 37 47 

R5 55 52 46 55 

R6 46 43 37 46 
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Os mapas de ruído obtidos para o nível sonoro contínuo equivalente LAeq do ruído 
particular da situação atual, para o indicador de ruído diurno, entardecer e noturno e para 
o indicador Lden são apresentados no Anexo 5.3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] 
(Desenhos RA.MR_SA.01, RA.MR_SA.02, RA.MR_SA.03 e RA.MR_SA.04). 
 
Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados por modelação, utilizados 
para caracterizar os recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído 
proveniente do Projeto da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados “Romano” são inferiores aos valores limite de exposição. 
 
Como expectável o campo sonoro junto destes recetores sensíveis encontra-se pouco 
perturbado, com exceção dos recetores caracterizados pelo local R5, os quais se 
encontram sob a influência do tráfego rodoviário a circular na EM525. 
 
 
 
 
12.5.3 Mapas de ruído Municipais 

Os Mapas de Ruído Municipais foram disponibilizados pelas Câmaras Municipais de 
Montalegre e de Boticas, após solicitação formal. 
 
O mapa de ruído do Município de Montalegre reporta-se ao ano de 2008, e a análise do 
seu RNT e das peças desenhadas disponíveis permite verificar que no mapa de ruído 
foram consideradas algumas das principais fontes de ruído na envolvente do Projeto, 
nomeadamente as vias de tráfego rodoviário CM1007, EM525 e EN103. 
 
O mapa de ruído do Município de Boticas reporta-se ao ano de 2005, e a análise do seu 
RNT e das peças desenhadas disponíveis permite verificar que, na envolvente mais 
próxima do projeto, apenas foram consideradas as vias de tráfego rodoviário EN103 e o 
CM1037 como fontes de ruído. De realçar, que o mapa de ruído do Município de Boticas 
reporta-se aos indicadores Ld e Ln, pois o mesmo, foi elaborado antes da entrada em vigor 
do novo RGR, aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
 
Da análise dos extratos dos mapas de ruído, verifica-se que a generalidade dos recetores 
sensíveis localizados na envolvente mais próxima do projeto estão expostos a níveis de 
ruído inferiores a 55 dB(A), para o indicador Ld e inferiores a 45 dB(A), para o indicador 
Ln. 
 
Na FIG. III. 53 e FIG. III. 54 são apresentados os extratos do mapa de ruído do Município 
de Montalegre referente aos indicadores Lden e Ln, respetivamente e na FIG. III. 55 e  
FIG. III. 56, os extratos do mapa de ruído do Município de Boticas referente aos 
indicadores Ld e Ln, respetivamente.  
 
No Quadro III. 126 são apresentados os resultados obtidos para os indicadores Lden e Ln 

obtidos na avaliação acústica efetuada em 2017, na modelação da situação atual e nos 
Mapas de Ruído Municipais.  
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Devido ao facto dos Mapas de Ruído Municipais serem apresentados por classes de 
valores, não existe informação discretizada para valores de Lden inferiores a 55 dB(A) nem 
para valores de Ln inferiores a 45 dB(A). Assim, a comparação dos valores apresentados 
nos Mapas de Ruído Municipais, com os valores determinados a partir dos níveis de 
pressão sonora medidos ou obtidos através de modelação, apenas permite concluir que 
em todos os locais os valores se encontram nas mesmas classes de valores. 
 

Quadro III. 126 – Comparação entre os Indicadores de Ruído Lden e Ln Determinados Juntos dos 
Recetores Sensíveis Avaliados e o Verificado nos Mapas de Ruído 

Designação 
do local de 

medição 

Avaliação acústica Situação atual - modelação 
Mapa de ruído 

2017 2021 

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 37 21 46 35 <55 <45 

R2 33 21 46 36 <55 <45 

R3 31 21 46 37 <55 <45 

R4 - - 47 37 <55 <45 

R5 - - 55 46 >55 e <60 >45 e <50 

R6 - - 46 37 <55 <45 

 

 
FIG. III. 53 – Extrato do Mapa de Ruído do Município de Montalegre – indicador Lden com sobreposição 

do projeto e indicação dos locais de medição de ruído 
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FIG. III. 54 – Extrato do Mapa de Ruído do Município de Montalegre – indicador Ln com sobreposição 

do projeto e indicação dos locais de medição de ruído 

 

 
FIG. III. 55 – Extrato do Mapa de Ruído do Município de Boticas – indicador Ld com sobreposição do 

projeto e indicação dos locais de medição de ruído 
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FIG. III. 56 – Extrato do Mapa de Ruído do Município de Boticas – indicador Ln com sobreposição do 

projeto e dos locais de medição de ruído 

 
 
 
 
12.6 Conclusão 

Atualmente as principais fontes de ruído na envolvente do Projeto da Concessão de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” estão associadas ao ruído 
gerado pelo tráfego rodoviário a circular nas vias da envolvente, nomeadamente a rua da 
Estrada, CM1007, EM525 e EN103, assim como fontes naturais de ruído. 
 
Apesar dos constrangimentos verificados aquando da realização da campanha de 
caracterização da situação atual, os resultados das avaliações acústicas realizadas nos 
anos de 2017 e 2021 e dos resultados obtidos da modelação dos níveis sonoros da 
situação atual, permitem afirmar que os valores dos indicadores de ruído observados 
junto dos recetores sensíveis localizados na envolvente do projeto são reduzidos sendo 
inferiores aos valores limite de exposição definidos para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e 
Ln – 55 dB(A)) e para zonas não classificadas (Lden – 63 dB(A) e Ln – 53 dB(A)). 
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13. VIBRAÇÕES 

13.1 Metodologia 

A presente caracterização do estado do local potencialmente afetado pelo Projeto da 
Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” para o fator 
ambiental Vibrações baseou-se na identificação das fontes de vibração existentes na 
área do Projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis e nos níveis de 
vibração medidos através de uma campanha de monitorização de vibrações estruturais 
realizada no âmbito do presente estudo.  
 
 
 
13.2 Enquadramento Legal 

A Norma Portuguesa 2074 de 2015 estabelece uma técnica de medição e fixa um critério 
de limitação dos valores das grandezas físicas características das vibrações impulsivas e 
de ocorrências limitadas, com o objetivo de evitar a ocorrência de danos estruturais (com 
origem neste tipo de solicitações dinâmicas). Esta norma aplica-se a vibrações 
provocadas em construções destinadas a habitação, industriais e serviços, bem como a 
escolas, hospitais e similares, igrejas ou monumentos que exijam cuidados especiais e a 
outras infraestruturas, quando sujeitas a vibrações originadas por solicitações impulsivas. 
 
Está excluído do âmbito de aplicação da referida Norma a avaliação da incomodidade 
para o Ser Humano, no pressuposto de que, dado o carácter de exceção da ocorrência 
das vibrações abrangidas pela Noma e os valores limite fixados, estas serão incómodas, 
mas suportáveis, na condição de ocorrerem entre as 7h e as 20h. 
 
A Norma Portuguesa 2074:2015 define os valores para a velocidade de vibração (de 
pico) a não exceder em função das frequências dominantes registadas, f, e do tipo de 
estrutura, de acordo com o Quadro III. 127. 
 

Quadro III. 127 – Valores Limite Recomendados para a Velocidade de Vibração (de pico), em mm/s 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante, f 

f ≤ 10 Hz 10 Hz < f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 

Sensíveis 1,5 3,0 6,0 

Correntes 3,0 6,0 12,0 

Reforçadas 6,0 12,0 40,0 

 
 
Onde a classificação das estruturas deve ser efetuada de modo conservador, mediante a 
análise de diversos fatores, designadamente: o estado de conservação, a respetiva 
esbeltez e o seu valor patrimonial. 
 
A norma britânica BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration 
in buildings. Part 2: Blast-induced vibrations define velocidades de vibração limite com o 
objectivo de não causar incómodo humano, para um limite de até três eventos de 
detonação diários, classificando o tipo de construção quanto à sua finalidade e o horário 
das detonações, vide Quadro III. 128. 
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Quadro III. 128 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s 

Local Horário Velocidade (mm/s) 

Residências 

Dia  6,0 a 10,0 

Noite 2,0 

Qualquer horário 4,5 

Escritórios Qualquer horário 14,0 

Workshops Qualquer horário 14,0 

 
Nas operações que recorrem a maior número de eventos, que está fora do âmbito de 
aplicação do quadro anterior, isto é, são gerados mais de três eventos impulsivos de 
vibrações, num só dia, é aplicado um valor de multiplicação, designado de fator F, o que 
diminui os valores limite recomendados de vibração. O fator multiplicativo é dado pela 
seguinte equação: 
 

� = 1.7 � 
-0.5� 

-d
 

 
Onde: 

N é o número de ocorrências de impulsos;  

T é a duração do evento – s;  

d é zero quando T < 1 s; para T > 1 s, d = 0,32 para pavimentos em madeira; 1,22 para 
pavimentos em betão. 
 
 
 
13.3 Fontes Emissoras de Vibrações 

Na área envolvente à área de Projeto da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e 
Minerais Associados “Romano” não se verifica a existência de fontes antropogénicas de 
vibração com significado, sendo que, as principais fontes de vibração estão associadas 
ao tráfego rodoviário a circular nas vias de tráfego da envolvente do Projeto, 
nomeadamente CM1029, CM1007, EM525 e EN103 e potenciais atividades agrícolas e 
florestais com recurso a maquinaria pesada. 
 
Na FIG. III. 52, apresentada anteriormente, é apresentada a localização das fontes de 
vibrações identificadas na envolvente do Projeto. 
 
 
 
13.4 Recetores Sensíveis 

A envolvente à área do projeto é caracterizada por se tratar de uma área rural, cujos 
recetores sensíveis mais próximos se encontram dispersos ou inseridos em pequenos 
aglomerados populacionais. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

403

 
Verifica-se a existência de cinco aglomerados populacionais na proximidade do Projeto. 
Quatro localizados no município de Montalegre: a noroeste a localidade de Morgade 
(cujas habitações mais próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 760 m), a 
nordeste a localidade de Barracão (cujas habitações mais próximas da área do Projeto se 
localizam a cerca de 1500 m), a oeste a localidade de Carvalhais (cujas habitações mais 
próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 620 m) e a este a localidade de 
Rebordelo (cujas habitações mais próximas da área do Projeto se localizam a cerca de 
420 m). Verifica-se, também a existência de habitações isoladas, nomeadamente a sul, a 
cerca de 550 m da área de Projeto e a localidade de Vilarinho da Mó no município de 
Boticas. 
 
No Quadro III. 129 são apresentados os locais de medição de vibrações de pico 
localizados juntos dos recetores sensíveis passíveis de serem mais afetados pelo Projeto 
da Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano”. Para a 
caracterização da situação atual, em termos de exposição a vibrações dos recetores 
sensíveis, foram selecionados 6 locais de medição. Apenas foram realizadas medições 
de vibrações em 3 dos 6 locais pois não foi possível garantir condições de segurança 
para os técnicos e equipamento. 
 

Quadro III. 129 – Recetores sensíveis mais próximos do projeto, para os quais foram definidos locais 
de avaliação da influência de vibrações impulsivas em infraestruturas. 

Registo Fotográfico Local 

 

Recetor sensível da localidade de Carvalhais, 
localizado a cerca de 620 metros a oeste do 
Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 

de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
Nível de vibrações caracterizado pelo local de 

medição V1 (ver FIG. III. 52). 

 

Recetor sensível da localidade de Rebordelo, 
localizado a cerca de 420 metros a este do 

Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 
de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 

Local designado por V2 
Não avaliado na situação atual 
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Registo Fotográfico Local 

 

Recetor sensível isolado, localizado a cerca de 
550 metros a sul do Projeto da Concessão de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados “Romano”. Nível de vibrações 

caracterizado pelo local de medição V3 (ver 
FIG. III. 52). 

 

Recetor sensível da localidade de Morgade, 
localizado a cerca de 60 metros a sul da 

Alternativa A e 240 a norte da Alternativa B do 
Projeto da Concessão de Depósitos Minerais 

de Lítio e Minerais Associados “Romano”. 
Local designado por V4. 

Não avaliado na situação atual 

 

Recetor sensível da localidade de Barracão, 
localizado a cerca de 1500 metros a este da 
Alternativa A e 1400 a norte da Alternativa B 

do Projeto da Concessão de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados 

“Romano”. Local designado por V5 
Não avaliado na situação atual 

 

Recetor sensível da localidade de Morgade, 
localizado a cerca de 760 metros a noroeste 

do Projeto da Concessão de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados 

“Romano”. Nível de vibrações caracterizado 
pelo local de medição V6 (ver FIG. III. 52). 
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13.5 Caracterização do Nível Atual de Vibrações 

Mesmo não tendo sido identificadas fontes de vibrações impulsivas na área em estudo, 
optou-se por caracterizar as vibrações à escala local, isto é, na envolvente à área de 
implantação do Projeto, através da realização de uma campanha de medição de 
vibrações (avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas) junto dos 
recetores sensíveis e potencialmente afetados, no futuro, por vibrações a serem geradas 
pelo projeto em análise. 
 
 
 
13.5.1 Campanha de Avaliação da Vibrações 

Para avaliar a situação atual ao nível de vibrações impulsivas em estruturas foi realizado 
um ensaio de medição de vibrações, medição em contínuo por um período de cerca de 
1h, em cada local de medição. 
 
A campanha de monitorização decorreu no dia 22 de junho de 2021 e o relatório de 
ensaio é apresentado em anexo (ANEXO 5 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
Refira-se que para o presente estudo estava prevista a medição em seis locais. Contudo, 
aquando da realização dos trabalhos, os técnicos de campo foram alvo de ameaças à 
integridade física por um grupo de indivíduos, tendo a avaliação sido suspensa. 
 
Não tendo sido possível, em tempo útil, garantir junto das autoridades competentes as 
condições de segurança para a avaliação de Vibrações nos restantes locais, não foi 
possível realizar as medições inicialmente previstas. Deste modo, o referido relatório 
contempla somente a monitorização associada a três dos seis locais de medição. 
 
O equipamento de medição de vibrações utilizado foi um sismógrafo, cumpridor de todas 
as exigências definidas na NP 2074:2015 (sistema transdutor axial, uma unidade e um 
registador) e devidamente calibrado. 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, pelo 
laboratório para o ensaio realizado é de 0,51 mm/s. 
 
No Quadro III. 130 é possível verificar o horário de medição assim como o valor limite de 
deteção estabelecido em cada local de medição, enquanto que no Quadro III. 131 se 
apresentam os resultados obtidos. 
 

Quadro III. 130 – Horário e Valor Limite de Deteção por Local de Medição 

Local de 
medição 

Valor Limite de deteção 
(mm/s) 

Dia de Medição 
(dd/mm/aaaa) 

Horário de Medição 
(hh:mm / hh:mm) 

V1 0,51 22/06/2021 14:56 / 15:51 

V3 0,51 22/06/2021 16:40 / 17:32 

V6 0,51 22/06/2021 13:32 / 14:38 
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Quadro III. 131 – Resultados Obtidos no Ensaio de Medição de Vibrações 

Registo de Eventos 

Local de 
medição 

Numeração 
de eventos 
sísmicos 
detetados 

Total de 
eventos 
sísmicos 
detetados 

Principal fonte 
passível de 

causar vibração 

Via de 
contagem 
de tráfego 

Contagem 
de veículos 

ligeiros 

Contagem 
de veículos 

pesados 

V1 -- -- CM 1029 CM 1029 2 0 
V3 -- -- --* -- -- -- 

V6 -- -- --* -- -- -- 

* Nos locais V3 e V6 não se verificou, à data das medições, nenhuma fonte passível de causar vibração. 

 
 
De acordo com os critérios definidos na NP 2074 de 2015 para a classificação de 
edifícios, considera-se que a tipologia dos locais avaliados se insere na classificação de 
construções correntes. 
 
Como referido, por forma a caracterizar a situação de referência em termos de vibrações, 
na envolvente do Projeto, foi realizado um registo em contínuo, de cerca de 1h, em cada 
local de medição. 
 
Durante os períodos de medição associados a cada um dos locais de medição, não se 
registou qualquer evento cuja velocidade de vibração fosse superior ao valor limite de 
deteção definido para o ensaio (0,51 mm/s), não permitindo tirar quaisquer ilações quanto 
às frequências dominantes características da propagação da onda sísmica em cada local 
de medição e, por conseguinte, quanto ao valor limite em termos de velocidade de 
vibração. 
 
Assim, e uma vez que não se registou qualquer evento superior ao valor limite de 
deteção definido para o ensaio de 0,51 mm/s, conclui-se que, possíveis eventos sísmicos 
que possam ter sido gerados na proximidade dos diferente locais de medição cumpriram 
o valor limite mínimo estabelecido na Norma Portuguesa 2074 de 2015 (3,0 mm/s quando 
a frequência dominante é inferior ou igual a 10Hz) para construções correntes, cumprindo 
igualmente o valor limite mínimo absoluto estabelecido na referida norma, ou seja,  
1,5 mm/s quando a frequência dominante é inferior ou igual a 10Hz para o caso de 
construções sensíveis. 
 
Não foram assim identificados eventos suscetíveis de causar fendilhação, danificando as 
construções situadas na área em estudo. 
 
 
 
13.6 Conclusão 

As principais fontes de vibração na envolvente do Projeto da Concessão de Depósitos 
Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” estão associadas ao tráfego rodoviário 
a circular nas vias da envolvente, nomeadamente, CM1029, CM1007, EM525 e EN103, e 
atividades agrícolas ou florestais, sendo que, de acordo com a campanha de avaliação 
de vibrações realizada, verifica-se que os eventos que possam ter sido gerados durante o 
período de medição, não são suscetíveis de causar fendilhação, não danificando as 
construções situadas na vizinhança do Projeto.  
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14. QUALIDADE DO AR 

14.1 Metodologia 

A caracterização da qualidade do ar na situação de referência foi feita em termos 
regionais e locais. 
 
A nível regional, a caracterização da qualidade do ar na envolvente na zona do projeto 
faz-se tendo por base os dados de qualidade do ar recolhido na Estação Fixa de 
Monitorização da Qualidade do Ar da Rede Nacional de Qualidade do Ar, mais próxima 
da área de estudo, sob gestão da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte e disponibilizados por esta entidade, e que corresponde à Estação 
Douro Norte. 
 
Esta avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de azoto (NO2), ozono 
(O3), partículas em suspensão (PM10) e dióxido de enxofre (SO2), nos anos de 2013 a 
2019 (anos mais recentes cujos dados de monitorização estão disponíveis no site da 
Agência Portuguesa de Ambiente). 
 
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional 
atualmente em vigor, a qual tem em consideração as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.). 
 
Adicionalmente teve-se em consideração os dados constantes do documento da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), de agosto de 2019, referente às emissões de poluentes 
atmosféricos por concelho em 2015 e 2017 (gases acidificantes e eutrofizantes, 
precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa).  
 
A nível local e dado que nas imediações da zona de projeto não existem estações da 
Rede Nacional de Medição da Qualidade do Ar, a caracterização teve por base as 
principais fontes poluidoras existentes e a análise dos resultados obtidos na campanha 
caracterização da situação de referência do projeto, realizada em dezembro de 2017, na 
qual foram determinadas as partículas em suspensão na atmosfera (fração PM10). 
 
 
 
14.2 Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 
27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, fixa os objetivos para a 
qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da 
Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de 
poluentes atmosféricos. 
 
No Decreto-Lei n.º 102/2010 são estabelecidos valores limite para vários poluentes, entre 
eles o ozono, o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto e as partículas em suspensão. 
Para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono são também definidos limiares de 
alerta. Relativamente ao ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores 
alvo e um limiar de informação. 
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Quadro III. 132 – Valores Normativos da Qualidade do Ar 

Poluente Legislação 

Período considerado 

1 h 8 h 24 h Ano 
Civil 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) 350(1) — 125 (2) — 

Valor Limite para Proteção da Vegetação (µg/m3) — — — 20 

Limiar de Alerta (µg/m3) 500 (3) — — — 

Dióxido 

de Azoto 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) 200 (4) — — 40  

Limiar de Alerta (µg/m3) 400 (3) — — — 

Partículas em 
Suspensão 

(PM10) 
Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) — — 50 (5) 40 

Ozono 

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana(6) (µg/m3) — 120(7) (8) — — 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Saúde 
Humana(10) (µg/m3) — 120 — — 

Limiar de Informação (µg/m3) 180 — — — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 240(11)    

Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 

(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 

(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 
km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 

(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil. 

(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 

(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das médias octo-
horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e 
atualizados de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia em que termina, desta forma, 
o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de 
cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia. 

(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.  

(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo de dados 
anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: - Valor alvo para proteção da 
saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para proteção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(9) – Calculados em média em relação a 5 anos. 

(10) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil. 

(11) - As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas. 

 
 
 
14.3 Caracterização da Qualidade do Ar (Estações da Qualidade do Ar) 

Na envolvente próxima à área de projeto não existem estações de monitorização da 
qualidade do ar, sendo que a estação de monitorização mais próxima é a estação de 
Douro Norte, não sendo assim totalmente representativa da qualidade do ar ocorrente na 
área em estudo. 
 
De qualquer modo, e apenas como fator indicativo, procede-se de seguida à 
caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados nesta estação, 
cujas principais características se apresentam no quadro seguinte. Foram considerados 
os valores de concentração medidos nos últimos sete anos com dados disponíveis (2013 
a 2019), para os poluentes NO2, PM10, SO2 e O3. 
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Quadro III. 133 – Características da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar 

Localização 
Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Douro Norte 

Coordenadas 
Geográficas 

Latitude  41°22'17'' 

Longitude  07º47’27” 

Zona Norte Interior 

Tipologia Rural de Fundo 

Concelho Vila Real 

Freguesia  Lamas de Olo 

Poluentes monitorizados NO2, PM10, SO2 e O3 

 
 
Na análise dos dados recolhidos na estação fixa de monitorização da qualidade do ar são 
tidas em conta as taxas mínimas de recolha de dados indicadas na Parte A do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que indica um valor de 90% para todos 
os poluentes monitorizados exceto o ozono, monóxido de azoto e dióxido de azoto no 
período de Inverno, que é de 75%. 
 
 
Análise da conformidade legal do NO2 para a proteção da saúde humana 
 
Para o NO2 a legislação em vigor define, com o objetivo de proteção da saúde humana, 
um valor limite horário (VLH) de 200 µg/m3, que não deve ser excedido mais do que 18 
vezes no ano, e um valor limite anual (VLA) de 40 µg/m3, ambos de cumprimento 
obrigatório desde 2010. 
 
Para este poluente está ainda definido um limiar de alerta horário, de 400 µg/m3, a medir 
em três horas consecutivas. 
 
No Quadro III. 134 apresentam-se os indicadores média anual e 19.º máximo horário, que 
permitem avaliar, respetivamente, o cumprimento do VLA e do VLH do NO2 para proteção 
da saúde humana, bem como o número de excedências observadas ao VLA e ao limiar 
de alerta. 
 
Da análise do Quadro III. 134 não se verificam situações de incumprimento, no período 
avaliado. 
 
De referir contudo que entre os anos de 2015 e 2018 a eficiência da estação não atingiu 
a taxa mínima de recolha de dados estabelecida na legislação, pelo que os resultados 
são apresentados a título meramente indicativo. 
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Quadro III. 134 – Avaliação da Conformidade Legal do Poluente NO2, entre 2013 e 2019, para a 
proteção da saúde humana 

Ano Eficiência 
horária (%) 

Valor limite 
anual  

(40 µg/m3) 

Valor limite Horário  
(200 µg/m3, permitidas 18 

excedências no ano) 

Limiar de alerta (400 
µg/m3, medido em 
3h consecutivas) 

Média anual  
19.º Máximo 

horário 

N.º de médias 
horárias > Valor 

limite 

N.º de médias 
horárias > Limiar de 

alerta 

2013 94 4 16 0 0 

2014 85 4 15 0 0 

2015 27 4 11 0 0 

2016 -- -- -- -- -- 

2017 54 9 16 0 0 

2018 68 14 68 0 0 

2019 87 11 25 0 0 

--   ausência de dados 

Cumpre o valor limite    

Não cumpre o valor limite / Ultrapassa o limiar 
 

 
 
 
Análise da conformidade legal das partículas PM10 para a proteção da saúde humana  
 
Para as partículas PM10 a legislação em vigor define, com o objetivo de proteção da 
saúde humana, um valor limite diário (VLD) de 50 µg/m3, que não deve ser excedido mais 
do que 35 vezes no ano, e um valor limite anual (VLA) de 40 µg/m3, de cumprimento 
obrigatório desde 2005. 
 
No Quadro III. 135 são apresentados os resultados obtidos entre 2013 e 2019 das 
partículas PM10 relativos aos indicadores para a proteção da saúde humana, média anual 
e 36º máximo horário, que permitem avaliar o cumprimento do VLA e VLD, 
respetivamente. 
 
Da análise do Quadro III. 135 não se verificam situações de incumprimento, no período 
avaliado. Em 2015 verificou-se a ocorrência de uma situação de excedência ao valor 
limite diário e em 2018 a ocorrência de duas situações de excedência, valores muito 
aquém das 35 excedências permitidas na legislação em vigor. 
 
De referir contudo que entre os anos de 2015 e 2017 a eficiência da estação não atingiu 
a taxa mínima de recolha de dados estabelecida na legislação, pelo que os resultados 
são apresentados a título meramente indicativo. 
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Quadro III. 135 – Avaliação da Conformidade Legal do Poluente PM10, entre 2013 e 2019, para a 
proteção da saúde humana 

Ano Eficiência 
horária (%) 

Valor limite anual  
(40 µg/m3) 

Eficiência 
diária (%) 

Valor limite diário (50µg/m3, 
permitidas 35 excedências no ano) 

Média anual 36.º Máximo 
diário 

N.º de médias 
diárias > Valor 

Limite 

2013 92 13 92 18 0 

2014 79 16 79 22 0 

2015 27 18 26 18 1 

2016 22 6 21 5 0 

2017 49 9 43 11 0 

2018 94 9 95 17 2 

2019 84 8 84 14 0 

Cumpre o valor limite    

Não cumpre o valor limite   
 

 
 
 
Análise da conformidade legal do SO2 para a proteção da saúde humana 
 
Para o SO2 a legislação em vigor define, com o objetivo de proteção da saúde humana, 
um valor limite horário (VLH) de 350 µg/m3, que não deve ser excedido mais do que 24 
vezes no ano, e um valor limite diário (VLD) de 125 µg/m3, que não deve ser excedido 
mais do que três vezes no ano, ambos de cumprimento obrigatório desde 2005. A 
avaliação da conformidade legal para o SO2 é feita através dos indicadores, 4º máximo 
diário e 25º máximo horário, que permitem verificar, respetivamente, o cumprimento do 
VLD e do VLH.  
 
Para este poluente está ainda definido um limiar de alerta horário, de 500 µg/m3, a medir 
durante três horas consecutivas. 
 
Conforme se pode comprovar pela análise do quadro seguinte, nos anos avaliados não 
se verificou nenhuma situação de incumprimento dos VL definidos para o SO2, tendo-se 
registado ao longo dos anos avaliados concentrações médias horárias muito baixas. 
 
Para o SO2 a legislação em vigor define ainda, com o objetivo de proteção da vegetação, 
um nível crítico de 20 µg/m3, avaliado para um valor médio anual. Conforme se pode 
verificar pelos dados obtidos nesta estação e no período avaliado, o valor médio anual foi 
muito inferior ao valor definido para o nível crítico. 
 
De referir que entre os anos de 2015 e 2017 a eficiência da estação não atingiu a taxa 
mínima de recolha de dados estabelecida na legislação, pelo que os resultados são 
apresentados a título meramente indicativo. 
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Quadro III. 136 – Avaliação da Conformidade Legal do Poluente SO2, entre 2013 e 2019, para a 
proteção da saúde humana 

Ano 
Eficiência 

horária 
(%) 

Média 
anual 

horária 
(µg/m3) 

Valor limite horário 
(350 µg/m3, 

permitidas 24 
excedências no ano) 

Limiar de 
alerta  

(500 ug/m3, 
medido em  

3 horas 
consecutivas) Eficiência 

diária (%) 

Valor limite diário  
(125 µg/m3, permitidas 
3 excedências no ano) 

25.º 
Máximo 
horário 

N.º de 
médias 

horárias > 
Valor 
limite 

horário 

4.º Máximo 
diário 

N.º de 
médias 
diárias 
> Valor 
limite 
diário 

N.º de 
períodos de 

3h 
consecutivas 
> Limiar de 

alerta 

2013 94 3 7 0 5 95 0 0 

2014 85 3 8 0 6 85 0 0 

2015 27 4 5 0 4 27 0 0 

2016 19 3 5 0 4 18 0 0 

2017 53 8 18 0 17 48 0 0 

2018 96 8 14 0 13 96 0 0 

2019 95 8 16 0 15 95 0 0 

Cumpre o valor limite    

Não cumpre o valor limite / Ultrapassa o limiar 
 

 
 
Análise da conformidade legal do O3 para a proteção da saúde humana 
 
Para o O3 o Decreto-Lei n.º 102/2010 estabelece um valor alvo para proteção da saúde 
humana, de 120 µg/m3, que não deve ser excedido mais do que 25 dias no ano, num 
período médio de três anos, avaliado através da concentração máxima diária das médias 
de períodos de oito horas. Este valor alvo é avaliado pelo indicador 26º máximo diário 
das médias de 8 horas. 
 
Para este poluente é também definido um objetivo a longo prazo para proteção da saúde 
humana, igualmente avaliado através da concentração máxima diária das médias de 
períodos de oito horas, que tem por meta o cumprimento de 120 µg/m3 em todos os dias 
do ano. Está ainda definido para o O3 um limiar de informação de 180 µg/m3 e um limiar 
de alerta de 240 µg/m3, ambos avaliados para valores médios horários. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a avaliação da conformidade legal deste poluente, 
relativamente ao valor alvo para a proteção da saúde humana (N.º de máximos diários 
das médias de 8h > 120 µg/m3 média de 3 anos), ao limiar de informação e ao limiar de 
alerta. 
 
Com exceção do ano de 2014, em que foram registadas 26 excedências ao valor alvo, 
nos restantes anos avaliados verifica-se o cumprimento do valor alvo para a proteção da 
saúde humana, não tendo sido ultrapassadas as 25 excedências. 
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Quadro III. 137 – Avaliação da Conformidade Legal do Poluente O3, entre 2013 e 2019, para a proteção da saúde humana 

Ano 
Eficiência 

horária (%) 
Média anual 

(µg/m3) 

Limiar de 
informação 
ao público  
(180 µg/m3) 

Limiar de 
alerta à 

população 
(240 µg/m3) Eficiência 

máxima diária 
das médias 
de 8h (%) 

N.º de máximos 
diários das 

médias de 8h > 
120 µg/m3 (OLP) 

Valor alvo (120 µg/m3, a não 
exceder mais do que 25 dias no 

ano) 

N.º de médias 
horárias > 180 

µg/m3 

N.º de médias 
horárias >  
240 µg/m3 

26.º Máximo 
diário das 

médias de 8h 

N.º de máximos 
diários das 

médias de 8h  > 
120 µg/m3 média 

de 3 anos 

2013 27 75 0 0 27 36 85 -- 

2014 82 74 0 0 82 10 110 26 

2015 27 75 0 0 27 1 85 -- 

2016 25 80 6 0 23 17 110 10 

2017 54 75 3 0 48 14 108 0 

2018 98 78 3 0 97 16 115 16 

2019 90 82 5 0 90 37 126 0 

--   ausência de dados 

Cumpre o valor limite    

Não cumpre o valor limite / Ultrapassa o limiar 
 

 
 



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

414

 
O objetivo a longo prazo (OLP) para proteção da saúde humana foi ultrapassado em 
todos os anos avaliados, referindo-se contudo que a legislação em vigor não define uma 
data-limite para a observância deste objetivo. Relativamente ao limiar de informação e ao 
limiar de alerta apenas foram observadas situações de excedência ao limiar de 
informação entre 2016 e 2019. 
 
De referir que apenas nos anos de 2014, 2018 e 2019 foram obtidas eficiências 
superiores a 80%, pelo que nos restantes anos analisados os valores são apresentados a 
título meramente indicativo. 
 
 
 
14.4 Caracterização da Qualidade do Ar (Campanha de Amostragem) 

Na área em estudo, marcadamente rural, as principais fontes de poluição do ar estão 
essencialmente relacionadas com as atividades da agricultura, pecuária e tráfego 
rodoviário. Em 2020 e 2021, e face às medidas de combate à pandemia verificou-se, de 
um modo geral a nível nacional, uma redução do tráfego rodoviário e consequentemente 
uma melhoria da qualidade do ar, pelo que uma campanha realizada em 2021 não 
apresentaria resultados representativos, na região, dos níveis de PM10 na atmosfera. 
Face ao exposto, e não se tendo verificado a implantação de novas fontes de poluição na 
região, entre 2017 e 2021, considera-se na presente análise, os dados obtidos na 
campanha de amostragem realizada entre os dias 6 e 12 de dezembro de 2017, na qual 
se procedeu à determinação de partículas em suspensão na atmosfera (fração PM10), de 
acordo com a metodologia definida na norma NP EN 12341:2014. 
 
Na campanha realizada em 2017 foram monitorizados quatro recetores sensíveis (três 
recetores na freguesia de Morgade, a oeste (AR1), a este (AR2) e a sul (AR3) e um 
recetor na freguesia de Sarraquinhos (controlo), a nordeste (AR4) da área de projeto, os 
quais foram selecionados tendo em consideração a população que poderá vir a 
encontrar-se mais exposta às partículas provenientes do projeto em análise e de acordo 
com a disponibilidade dos moradores e condicionalismos associados à existência de 
eletricidade com alimentação contínua. 
 
Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados obtidos em cada um dos pontos de 
amostragem. A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que, no período de 
medição, o valor limite diário para proteção da saúde humana, definido no Anexo XII do 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (50 µg/m3) não foi ultrapassado em nenhum 
local de medição. 

Quadro III. 138 – Concentração de PM10 – AR1 

Data de 
início 

Início 
(h:min) 

Duração 
da 

medição 
(h:min) 

Caudal 
(l/min) 

Volume 
amostrado 

(m3) 
Id.filtro 

Massa 
de PM10 

(µg) 

Conc. 
(µg/m3) 

Dia da 
semana 

06-12-2017 00:00 23:59 38 54,7 FV140 785 14 quarta-feira 

07-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV141 844 15 quinta-feira 

08-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV142 293 5 sexta-feira 

09-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV143 457 8 sábado 

10-12-2017 00:00 23:48 38 54,3 FV144 140 3 domingo 
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Quadro III. 139 – Concentração de PM10 – AR2 

Data de 
início 

Início 
(h:min) 

Duração 
da 

medição 
(h:min) 

Caudal 
(l/min) 

Volume 
amostrado 

(m3) 
Id.filtro 

Massa 
de PM10 

(µg) 

Conc. 
(µg/m3) 

Dia da 
semana 

06-12-2017 00:00 23:59 38 54,7 FV126 969 18 quarta-feira 

07-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV127 1055 19 quinta-feira 

08-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV128 287 5 sexta-feira 

09-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV129 368 7 sábado 

10-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV130 231 4 domingo 

11-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV131 269 5 segunda-feira 

12-12-2017 00:00 23:58 38 54,6 FV132 418 8 terça-feira 

 

Quadro III. 140 – Concentração de PM10 – AR3 

Data de 
início 

Início 
(h:min) 

Duração 
da 

medição 
(h:min) 

Caudal 
(l/min) 

Volume 
amostrado 

(m3) 
Id.filtro 

Massa 
de PM10 

(µg) 

Conc. 
(µg/m3) 

Dia da 
semana 

06-12-2017 00:01 23:59 16,7 24,0 FV119 287 12 quarta-feira 

07-12-2017 00:01 23:59 16,7 24,0 FV120 400 17 quinta-feira 

08-12-2017 00:01 23:59 16,7 24,0 FV121 82 3 sexta-feira 

09-12-2017 00:01 24:00 16,7 24,0 FV122 199 8 sábado 

10-12-2017 00:01 23:49 16,7 23,9 FV123 <67,3* <3* domingo 

11-12-2017 00:01 23:59 16,7 24,0 FV124 133 6 segunda-feira 

12-12-2017 00:01 23:59 16,7 24,0 FV125 237 10 terça-feira 

(*) Inferior ao limite de deteção do laboratório 

 

Quadro III. 141 – Concentração de PM10 – AR4 

Data de 
início 

Início 
(h:min) 

Duração 
da 

medição 
(h:min) 

Caudal 
(l/min) 

Volume 
amostrado 

(m3) 
Id.filtro 

Massa 
de PM10 

(µg) 

Conc. 
(µg/m3) 

Dia da 
semana 

06-12-2017 00:01 23:59 38 54,7 FV133 657 12 quarta-feira 

07-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV134 876 16 quinta-feira 

08-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV135 526 10 sexta-feira 

09-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV136 593 11 sábado 

10-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV137 303 6 domingo 

11-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV138 640 12 segunda-feira 

12-12-2017 00:01 23:58 38 54,6 FV139 681 12 terça-feira 
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As concentrações máximas atingidas, na generalidade dos pontos, foram obtidas a 7 de 
dezembro (quinta-feira) (com concentrações entre 19 µg/m3 no ponto AR2 e 15 µg/m3 no 
ponto AR1), seguindo-se o dia 6 de dezembro (quarta-feira) (com concentrações entre 
18 µg/m3 no ponto AR2 e 12 µg/m3 nos pontos AR3 e AR4). 
 
O ensaio de amostragem foi realizado por um laboratório acreditado, apresentando-se no 
ANEXO 6 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] o relatório de ensaio. 
 
 
 
14.5 Caracterização das Emissões no Concelho 

A caracterização da situação atual, em termos de distribuição das emissões de NO2, 
PM10, SO2 e GEE para a zona em estudo teve em consideração: 
 

− Caracterização da distribuição global das emissões para o concelho de 
Montalegre, com base no inventário de emissões nacional, relativo a 2017, 
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

− Inventário das principais fontes emissoras fixas, atualmente existentes na área de 
estudo e abrangidas pelo regime CELE (Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão) e pelo Regulamento PRTR (“Pollutant Release and Transfer Register”), 
tendo por base a informação disponível no SNIAMB. 

 
 
Com o objetivo de caracterizar as principais emissões existentes no concelho de 
Montalegre recorreu-se aos dados do inventário de emissões de Portugal, referentes aos 
anos de 2015 e 2017, disponibilizados pela APA. 
 
Nos gráficos seguintes são apresentados, de forma agregada, os resultados obtidos no 
inventário, por poluente e por setor de atividade. 
 

 
Gráfico III. 21 – Emissões totais por sector de atividade para o ano de 2015 (%) 
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Gráfico III. 22 – Emissões totais por sector de atividade para o ano de 2017 (%) 

 
 
Da análise das emissões por sector verifica-se que os incêndios florestais sobressaem 
em quase todos os poluentes, particularmente no ano de 2017, seguindo-se a atividade 
agropecuária. 
 
Através de uma análise mais detalhada verifica-se que a especificidade de cada sector 
de atividade se reflete em diferentes contribuições nas quantidades emitidas de 
determinados poluentes. Por exemplo, verifica-se a contribuição significativa do sector da 
Agricultura (cultivo e aplicação de fertilizantes no solo) e da Pecuária (fermentação 
entérica e gestão de efluentes pecuários) nas emissões de CH4, NH3 e N2O, e, alguma 
expressão do Transporte Rodoviário nas emissões de CO2 e NOx e da Combustão de 
Fontes Fixas na emissão de CO2, Partículas (PM10 e PM2,5) e NOx. 
 
Nos gráficos seguintes apresentam-se ainda as emissões, por setor, dos Gases com 
Efeito de Estufa - GEE (CO2, CH4 e N2O) e das substâncias precursoras do ozono 
troposférico (emissões calculadas pela soma do total de emissões de compostos 
orgânicos voláteis não metálicos (COVNM) e pelas emissões de óxidos de azoto (NOx) 
equivalentes, multiplicadas por um fator de conversão). 
 
À semelhança do referido anteriormente verifica-se que os incêndios florestais e a 
agricultura têm grande influência na emissão de GEE. Ao nível da emissão de 
substâncias precursoras do ozono troposférico os incêndios florestais apresentam-se 
como o setor mais relevante. 
 
Em termos de instalações abrangidas pelo regime CELE (Comércio Europeu de Licenças 
de Emissão) e pelo Regulamento PRTR (“Pollutant Release and Transfer Register”), de 
acordo com o levantamento de campo realizado e da consulta do SNIAMB, apenas há a 
referir a UPBO – Unidade de Produção de Boticas – Resinorte (Aterro e Triagem), 
abrangida pelo Regulamento PRTR. 
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(Fonte: APA) 

Gráfico III. 23 – Emissões de Gases de Efeito de Estufa por setor (kton CO2 eq),  
no concelho de Montalegre 

 
 

 
(Fonte: APA) 

Gráfico III. 24 – Emissões de Percursores de Ozono por setor (kton COVNM eq),  
no concelho de Montalegre  
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14.6 Condições de Dispersão Atmosférica 

O regime de ventos (e genericamente as características climáticas da região) constitui um 
dos principais fatores que influenciam a dispersão atmosférica local e, 
consequentemente, a capacidade de depuração e de sedimentação/deposição 
relativamente a poluentes gasosos e a partículas emitidas. 
 
A análise das condições climáticas regionais, sobretudo das que mais influenciam a 
dispersão atmosférica, baseia-se na análise dos valores registados na estação 
climatológica de Montalegre, visto ser esta a estação mais próxima da área em estudo 
com um registo de dados disponíveis mais completo. 
 
O regime de ventos predominantes nesta estação evidencia uma maior frequência nos 
quadrantes oeste e sudeste, embora seja no quadrante norte que se atingem as maiores 
velocidades, com valores na ordem dos 18 km/h. A povoação de Morgade, a noroeste da 
área de projeto, e a povoação de Rebordelo, a este da área de projeto, apresentam-se 
assim como os recetores onde poderão ocorrer maiores impactes com a exploração do 
projeto. 
 
Relativamente à frequência de calma registada, em que a velocidade do vento é inferior a 
1,0 km/h, esta é muito baixa (1,1%), pelo que se pode concluir que, em geral, o regime de 
ventos característico da região em estudo manifesta-se moderadamente favorável a uma 
dispersão dos poluentes atmosféricos. 
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15. SAÚDE HUMANA 

No presente ponto procede-se a uma identificação dos serviços de saúde e 
equipamentos existentes na área de influência do projeto.  
 
De seguida é assim feita uma caracterização da situação atual da saúde da população da 
área geográfica de influência do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Alto 
Tâmega e Barroso, onde se integra o concelho de Montalegre, com base no Perfil Local 
de Saúde de 2018 (PeLS) desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde.  
 
Posteriormente, e pela relevância e importância associadas à saúde humana, é efetuada 
uma análise do quadro acústico local, da qualidade do ar e da qualidade da água para 
consumo humano. 
 
 
 
15.1 Identificação dos Serviços de Saúde e Equipamentos 

Os cuidados de saúde públicos no Alto Tâmega são essencialmente assegurados por 
uma rede que engloba um hospital e 7 centros de saúde. A Unidade Hospitalar de 
Chaves, que integra o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, é o único 
hospital no território do Alto Tâmega. 
 
Com uma lotação para 161 indivíduos e três salas de operação, a oferta da Unidade 
Hospitalar de Chaves é diversificada e engloba, para além da cirurgia e de outros 
serviços, mais de uma dezena de especialidades, tais como a cardiologia, obstetrícia, 
pediatria, psiquiatria e a endocrinologia. Este hospital é o mais próximo, estando a 44 km 
de distância de Montalegre. O Hospital de Vila Real dista de 93 km de Montalegre. 
 

Quadro III. 142 – Unidades Hospitalares, 2017 

Local de 
residência 

Hospitais Camas 

Salas de 
operação 

Movimento de internados 

Total 

Públicos e 
Parcerias 
público-
privadas 

Privados Total Hospitais 
gerais 

Hospitais 
especializ. Internamentos Dias de 

internamento 

2017 2017 (provisórios) 

Continente 208 105 103 31 672 25 341 6 331 856 1 103 325 9 269 568 

Norte 72 33 39 11 183 8 907 2 276 326 409 990 3 172 472 

Alto Tâmega 1 1 0 161 161 0 3 5 950 39 885 

Montalegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: INE (Anuário estatístico da Região Norte, 2019) 

 
 
No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores de resposta dos sistemas 
de saúde e da capacidade de resposta de cuidados de saúde para a população na área 
de inserção do projeto.  
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Quadro III. 143 – Indicadores de Saúde, 2018 

Local de residência 
Enfermeiras/os por 

1000 habitantes 

Farmácias e postos 
farmacêuticos móveis 

por 1000 habitantes 

Médicas/os por 1000 
habitantes 

Continente 7,1 0,3 5,3 

Norte 7,1 0,3 5,2 

Alto Tâmega -- 0,4 3,4 

Montalegre -- 0,6 1,3 

 
 
Da leitura do conjunto de indicadores, regista-se que, em média, considerando o número 
de enfermeiros e de médicos por cada 1000 habitantes, os níveis de atendimento do 
concelho de Montalegre, são substancialmente inferiores às restantes unidades 
territoriais em análise. Inversamente, regista-se um maior número de farmácias e postos 
farmacêuticos móveis quando comparado com a região Norte e o Continente. 
 
Através da análise dos dados do quadro seguinte, verifica-se que se registou uma 
evolução positiva quanto ao número de habitantes por médico e por farmacêutico no 
concelho de Montalegre entre 2011 e 2018. No entanto, quando se comparam estes 
valores com a média nacional e regional, verifica-se que existe ainda uma grande 
discrepância, mais acentuada em relação ao número de habitantes por médico. 
 

Quadro III. 144 – População residente ou número de habitantes por médico e farmacêutico, para os 
anos de 2011 e 2018 

Local de 
residência 

Habitantes por médico Habitantes por farmacêutico 

2011 2018 2011 2018 

Continente 242 189,1 873,1 750,3 

Norte 260 193,6 1101 893,6 

Alto Tâmega 365,8 297,3 1287,7 964,6 

Montalegre 1310,3 763 1497,5 1308 

 
 
 
 
15.2 Enquadramento Regional de Saúde 

A área de estudo está integrada na região Norte do país. Assim, no Quadro III. 145 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Alto Tâmega e Barroso, o qual 
abrange, para além de outros, o município de Montalegre. 
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a) Caracterização da População 
 
De acordo com o Perfil Local de Saúde 2018, o ACeS do Alto Tâmega e Barroso abrange 
uma população residente de 87.157 habitantes, representando cerca de 2,4% da 
população da região Norte (RN) em 2017 (3.569.608 habitantes). 
 
Entre os dois últimos censos (2001 e 2011) a população do ACeS diminuiu (-10,1%), 
contrariamente ao verificado para a RN e para o Continente, cuja população cresceu, 
respetivamente, 0,1% e 1,8%. O índice de envelhecimento (308,6 em 2017) tem 
aumentado acentuadamente, e é muito superior ao da RN (153,1) e ao do Continente 
(158,3). 
 
A esperança de vida à nascença (81,7 anos no triénio 2015 - 2017) tem aumentado em 
ambos os sexos e é sobreponível à da RN (81,8 anos) e à do Continente (81,5), sendo 
superior no sexo feminino.  
 
A taxa bruta de natalidade (5,7 nados vivos por 1000 habitantes, em 2017) apresenta 
valores inferiores aos da RN e aos do Continente (7,7 e 8,4, respetivamente) e tem 
aumentado desde 2015. 
 

Quadro III. 145 – População Residente, Índices Demográficos e Esperança Média de Vida por Local de 
Residência 

Local de 
Residência 

População 
Residente 
Ano 2017 

Índice de 
Envelhecimento 

Ano 2017 

Índice de 
Dependência 
de Jovens, 
Ano 2017 

Índice de 
Dependência 

de Idosos, Ano 
2017 

Esperança 
média de 

vida, Triénio 
2015-2017 

Continente 9 792 797 158,3 21,4 33,9 81,5 

ARS Norte 3 569 608 153,1 19,5 29,9 81,8 

ACeS Alto 
Tâmega e 
Barroso 

87 157 308,6 16,1 49,7 81,7 

Fonte: Perfil Local de Saúde, ACeS do Alto Tâmega e Barroso, 2018 
 
 
 
b) Identificação dos Problemas de Saúde 
 

• Principais problemas de saúde do ACeS 
 
No ACeS do Alto Tâmega e Barroso as causas de doença mais registadas, em dezembro 
de 2018, são as alterações do metabolismo dos lípidos, hipertensão arterial, a obesidade, 
diabetes e perturbações depressivas, conforme se verifica no quadro seguinte. No caso 
das alterações do metabolismo dos lípidos, os valores no ACeS (35,6) são cerca de  
10 p.p. superiores aos da RN (24,5). 
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Quadro III. 146 – Percentagem de inscritos por diagnóstico ativo em dezembro de 2018 

Diagnóstico ativo (ICPC-2) 
ARS Norte ACeS Alto Tâmega e 

Barroso 

HM H M HM H M 

Alterações do metabolismo dos lípidos (T93) 24,5 24,2 24,7 35,6 34,3 36,7 

Hipertensão (K86 ou K87) 22,2 20,3 23,5 29,2 26,8 31,3 

Obesidade (T82) 12,6 10,3 14,7 11,3 9,9 12,7 

Diabetes (T89 ou T90) 8,2 8,6 7,9 9,8 10,0 9,7 

Perturbações depressivas (P76) 11,5 4,9 17,6 9,6 3,8 14,8 

Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82) 9,2 9,3 9,0 7,6 9,6 5,7 

Osteoartrose do joelho (L90) 5,7 3,5 7,6 7,4 5,1 9,5 

Osteoporose (L95) 2,4 0,4 4,2 4,6 0,6 8,2 

Osteoartrose da anca (L89) 2,7 2,0 3,4 4,3 3,4 5,1 

Asma (R96) 3,1 2,8 3,5 2,3 1,7 2,7 

DPOC (R95) 1,5 2,0 1,0 2,0 2,4 1,7 

Bronquite crónica (R79) 1,0 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 

Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76) 1,4 2,0 0,9 1,7 2,2 1,3 

Trombose / acidente vascular cerebral (K90) 1,4 1,4 1,3 1,6 1,7 1,6 

Demência (P70) 0,9 0,6 1,2 1,4 0,9 1,8 

Neoplasia maligna da mama feminina (X76) 0,8 0,0 1,6 0,9 0,0 1,8 

Enfarte agudo do miocárdio (K75) 0,7 1,1 0,3 0,9 1,4 0,5 

Neoplasia maligna da próstata (Y77) 0,5 1,0 0,0 0,9 1,9 0,0 

Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,5 0,6 0,5 0,8 0,9 0,6 

Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Neoplasia maligna do colo do útero (X75) 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,4 

Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 
 
As perturbações depressivas são a terceira causa mais registada no sexo feminino, com 
um valor quase quatro vezes superior ao do sexo masculino. 
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Gráfico III. 25 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACeS Alto Tâmega e Barroso, por 

sexo, dezembro de 2018 

 
 

• Mortalidade 
 
No que concerne à mortalidade proporcional, os dados disponíveis mais recentes, 
referem-se ao triénio 2012-2014, para todas as idades e sexos, sendo que a 1ª causa 
corresponde às doenças do aparelho circulatório (30,7%), seguindo-se-lhe os tumores 
malignos (22,5%) e as doenças do aparelho respiratório (11,9%). 
 
Relativamente à Taxa de Mortalidade Padronizada pela Idade (<75 anos), para todas as 
causas, verifica-se que há uma maior probabilidade de morte prematura no ACeS Alto 
Tâmega e Barroso comparativamente à ARS Norte e ao Continente. 
 

 
Gráfico III. 26 – Mortalidade proporcional por grandes causas de morte para todas as idades e sexos 
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Analisadas as causas, constata-se que são os tumores malignos e as doenças do 
aparelho circulatório constituem os grandes grupos de causas de morte (<75 anos), 
seguido das doenças do aparelho digestivo no ACES do Alto Tâmega e Barroso e dos 
sintomas, sinais e achados anormais não classificados na ARS Norte e no Continente, 
conforme se verifica no Quadro III. 147. 
 

Quadro III. 147 – Taxa de Mortalidade Padronizada, TMP, (/100000 habitantes) no Triénio 2012 – 2014 
(Média Anual), na População Inferior a 75 Anos, por Local de Residência e em ambos os sexos 

Local de Residência Continente ARS Norte 
ACeS Alto 
Tâmega e 
Barroso 

Todas as causas de morte 344,7 336,1 385,2 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 10,4 8,4 9,1 

Tumores malignos 137,0 135,9 133,0 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,0 0,7 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 14,4 13,5 16,1 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,6 9,6 12,9 

Doenças do aparelho circulatório 66,6 61,6 73,8 

Doenças do aparelho respiratório 19,4 20,3 20,5 

Doenças do aparelho digestivo 19,8 20,7 37,2 

Doenças do sistema osteomuscular/tecido conjuntivo 1,6 1,3 1,0 

Doenças do aparelho geniturinário 4,1 3,7 4,8 

Algumas afeções originadas no período perinatal 2,0 1,9 32,0 

Sintomas, sinais e achados anormais não 
classificados 27,1 29,8 33,3 

Causas externas 25,6 22,2 10,1 

Fonte: Perfil Local de Saúde, ACeS do Alto Tâmega e Barroso, 2018 
 
 
 
15.3 Determinantes da Saúde 

Os determinantes da saúde são os fatores que influenciam, isto é, que afetam ou 
determinam a saúde dos cidadãos e dos povos. Podem ser agrupados nas seguintes 
categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, fatores genéticos); sociais e económicos 
(pobreza, emprego, posição socioeconómica, exclusão social); ambientais (habitat, 
qualidade do ar, qualidade da água, ambiente social); estilos de vida (alimentação, 
atividade física, tabagismo, álcool, comportamento sexual); acesso aos serviços 
(educação, saúde, serviços sociais, transportes, lazer). 
 
No quadro seguinte, sintetizam-se, para o concelho de Montalegre, os principais 
determinantes da saúde existentes. 
  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

426

 

Quadro III. 148 – Alguns determinantes de saúde no Concelho do projeto  

Determinantes Montalegre 

Estrutura etária Índice de envelhecimento (479,4), superior ao continente (163,2) 

Proporção H:M 46,6:53,4 

Taxa de Desemprego 11,1% 

Infraestruturas 
99% Abastecimento Domiciliário de Água 
74% Tratamento Águas Residuais 

Ambiente Social Dominância do Sector Terciário 

Estilos de vida 

A proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários em 
2017, com diagnóstico ativo por abuso de tabaco, excesso de 
peso, abuso crónico do álcool e abuso de drogas é superior no 
sexo masculino para todos os indicadores. Todos os valores do 
ACeS são inferiores aos da Região Norte (RN), à exceção do 
abuso crónico do álcool, que apresenta valores superiores à RN e 
Continente para ambos os sexos. 

Acesso aos Serviços 

Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular 3,2% 
(ligeiramente abaixo do continente, 3,8%) 
Uma Unidade Hospitalar e 7 Centros de Saúde 
Acessibilidades suficientes 

Descritor Socioeconomia, Perfil Local de Saúde 2018;  
Retorno de informação personalizada dos municípios (INE, 2020) 

 
 
O quadro anterior mostra uma população bastante envelhecida, mas mesmo assim com 
uma taxa de desemprego ligeiramente inferior à do Continente (11,1%). Refere-se, como 
já foi descrito no capítulo da Socioeconomia, que os desempregados há mais de um ano 
(desempregados de longa duração) representam, 56,4% do número de desempregados 
inscritos em Montalegre. 
 
Este valor elevado de desemprego pode ter como consequência a adoção de estilos de 
vida menos saudáveis, com efeitos negativos para a saúde (nomeadamente o abuso do 
álcool). 
 
 
 
15.4 Efeitos do Ruído na Saúde Humana 

A exposição contínua a níveis de ruído elevados pode causar graves efeitos sobre a 
saúde do Homem, que se manifestam fundamentalmente ao nível fisiológico, psicológico 
e social. O grau de afetação resultante depende das características da própria fonte, 
frequência e intensidade do ruído, da sensibilidade do recetor e da duração da exposição 
ao ruído. 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição contínua a níveis de 
ruído superiores a 50 decibéis pode causar deficiência auditiva, verificando-se, no 
entanto, variação considerável de indivíduo para indivíduo relativamente à suscetibilidade 
ao ruído. No Quadro III. 149 são apresentados alguns padrões estabelecidos e que 
indicam níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos na 
saúde. 
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Quadro III. 149 – Níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos na 
saúde 

Níveis de ruído Reação Efeitos negativos 

< 50 dB(A)  
(limite da OMS) 

Confortável Nenhum 

> 50 dB(A) O organismo humano começa a sofrer os impactes do ruído 

55 dB(A) a 65 dB(A) Estado de alerta, tensão Diminui o poder de concentração e prejudica a 
produtividade no trabalho intelectual 

65 dB(A) a 70 dB(A) 

O organismo reage para 
tentar adaptar-se ao 
ambiente, reduzindo as 
defesas 

Aumenta o nível de cortisona no sangue, 
diminuindo a resistência imunológica; 

Induz a libertação de endorfina, tornando o 
organismo dependente (o que leva a que muitas 
pessoas só consigam dormir com a televisão ou o 
rádio ligados, quando o ambiente é silencioso); 

Aumenta a concentração de colesterol no sangue. 

> 70 dB(A) 

O organismo fica sujeito a 
tensão degenerativa além 
de perturbar a saúde 
mental 

Aumentam os riscos de enfarte, infeções, entre 
outras doenças sérias. 

 
 
Neste contexto, a Comissão Europeia e os países europeus têm vindo a emitir 
orientações de caráter legislativo, administrativo e técnico com vista à proteção dos 
cidadãos contra a poluição sonora. Em Portugal, o quadro legal relativo a ruído ambiente 
consiste no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de 
Ruído (RGR). Este decreto-lei foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 
de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. A legislação 
em vigor estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e 
controlar o ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis. 
 
De acordo com a análise do ambiente acústico local, junto aos recetores sensíveis 
identificados, realizada no ponto 12 do presente EIA, os resultados das medições 
efetuadas evidenciam que são cumpridos os limites legais do RGR, pelo que não se 
identifica, atualmente, um ambiente sonoro perturbado, ao qual possa estar associado 
efeitos negativos ao nível da saúde da população local. 
 
 
 
15.5 Efeitos da Poluição do Ar na Saúde Humana 

A Qualidade do Ar é analisada neste descritor uma vez que a poluição do ar pode 
constituir um foco de perturbação da saúde humana, considerando-se que a emissão de 
gases e poeiras tem vindo a tornar-se um elemento potenciador do desenvolvimento de 
doenças de cariz respiratório. 
 
Os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde são variáveis e dependem do tempo de 
exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, condição 
de saúde). 
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No ponto 14 do presente EIA, foi realizada uma caracterização da qualidade do ar na 
área de estudo, tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização do 
Douro Norte, entre 2013 e 2019, tendo-se verificado entre 2013 e 2016 excedências ao 
limiar de informação para o poluente ozono. Em 2014 verificou-se ainda o incumprimento 
do valor alvo. 
 
Estas situações revelam que durante alguns períodos a qualidade do ar não apresentou 
as condições ideais para a proteção da saúde humana, muito provavelmente durante as 
situações de maior calor, mas que foram situações pontuais e temporárias. Durante os 
dias em que se verificaram piores condições da qualidade do ar foram emitidos 
comunicados, pelas CCDR competentes, para que, particularmente os grupos mais 
sensíveis (crianças, idosos, ou indivíduos que sofram de asma ou de outras doenças 
respiratórias ou cardíacas) reduzissem o tempo de permanência no exterior. 
 
 
 
15.6 Qualidade de Água para Consumo Humano 

A água utilizada para consumo humano deve apresentar qualidade e não ser suscetível 
de causar danos à saúde pública. De modo a garantir essa qualidade, as autoridades 
competentes procedem à recolha periódica de amostras de água para análise do 
cumprimento de diversos parâmetros químicos, físicos e microbiológicos. Tanto o número 
de análises como os valores referência dos diversos parâmetros são definidos pela 
legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na 
sua atual redação. 
 
As análises relativas ao controlo da água para consumo humano, no município de 
Montalegre, entre 2018 e 2021, encontram-se disponíveis no site do município. 
 
Da análise dos boletins é possível verificar que, na área de estudo, a água apresenta-se 
com boa qualidade, tendo apenas sido registadas duas situações de incumprimento do 
valor do PH (2º e 4º trimestre de 2018), devendo-se o valor obtido a caraterísticas 
naturais (hidrogeológicas) da origem de água, e uma situação de incumprimento do 
parâmetro Bactérias Coliformes (2º trimestre de 2018), cuja origem não foi possível 
determinar, não tendo sido novamente detetado qualquer incumprimento a este 
parâmetro. 
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CAPÍTULO IV – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 
 
 
 
1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1 Introdução 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito deste tipo de estudos ambientais constitui 
um processo complexo, tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente 
potencialmente afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos 
impactes. 
 
O leque dos potenciais impactes de um projeto abrange os fatores físicos e ecológicos, 
os socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade ambiental. Desta 
forma a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada e multidisciplinar 
com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas 
utilizadas. A análise específica, por fator ambiental, deve ser complementada por um 
esforço de integração que pretende, tanto quanto possível, dar base a uma análise 
global. 
 
Nesta secção é feita a identificação, caracterização e avaliação dos impactes decorrentes 
da implantação do projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados na Concessão Romano, analisando as várias soluções adotadas. 
 
Compreenderá assim a identificação dos impactes positivos e negativos, a sua avaliação 
e hierarquização em cada um das fases do projeto, tendo em conta as principais ações 
associadas a cada uma delas, nomeadamente: 
 

• Fase de Construção, com a execução dos preparatórios da área mineira 
(desmatação e decapagem) e construção dos acessos internos à mina; e com a 
criação dos restantes acessos internos e acesso externo, da instalação 
hidrometalúrgica e restantes anexos mineiros (escritório, oficinas, central de 
britagem, central de backfill, telas transportadoras, reservatórios de gás natural, 
reservatório, reservatórios de água e estações de tratamento de água) e de todas 
as infraestruturas associadas (rede de abastecimento e drenagem, e rede 
elétrica). 
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• Fase de Exploração, com a extração do depósito mineral, sendo que as 
operações de lavra serão seguida pelo encaminhamento, para depósito, dos 
materiais estéreis. A exploração compreende ainda as operações de refinação de 
minérios de lítio (pelatite) e o funcionamento de todas as infraestruturas de apoio 
à exploração (anexos mineiros). 

• Fase de Desativação, com o abandono da lavra e a respetiva recuperação da 
área mineira e zonas de depósito de estéreis. Quanto às infraestruturas de 
concentração, edifícios de apoio e instalações sociais (situados no Complexo de 
Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será revertida para outros fins, de 
forma a colmatar eventuais necessidades do futuro mercado. No que diz respeito 
à infraestrutura da hidrometalurgia, será mantida com o objetivo de dar 
continuidade à produção de hidróxido de lítio, assim que garantida o material 
necessário. 

 
Importa referir que a fase inicial de exploração mineira (fase 1, a céu aberto) é 
coincidente com a fase de construção. É assim considerado um depósito temporário de 
pegmatitos, retirados da fase 1, a céu aberto, até à entrada em funcionamento da 
instalação hidrometalúrgica. A fase de construção conclui-se, deste modo, após o 3.º ano 
de exploração (ver calendarização dos trabalhos no ponto 13 do Capítulo II).  
 
Atendendo à fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto são analisadas 
soluções alternativas de projeto, nomeadamente, no que se refere à posição da 
instalação hidrometalúrgica e, consequentemente, da respetiva rede interna de acessos. 
São assim avaliadas duas soluções gerais, designadamente: 
 

− Solução A – Em que a instalação hidrometalúrgica se posiciona a norte da área 
de concessão mineira do Romano, junto ao Reservatório de Água Bruta e às 
instalações administrativas, a nascente da povoação de Morgade.  

− Solução B – Em que a instalação hidrometalúrgica se posiciona no limite 
nascente da concessão mineira, na elevação junto à Cova do Forno, a norte da 
povoação de Rebordelo. 

 
São ainda consideradas duas alternativas à localização do depósito de estéreis, 
nomeadamente: 
 

− Solução 1 – Em que o depósito de estéreis se posiciona a sudoeste da área 
mineira, na vertente poente do vale da ribeira de Candedo (Couce do Corgo). 

− Solução 2 – Em que o depósito de estéreis se posiciona a sudeste da área 
mineira, num pequeno vale encaixado compreendido entre Carvalhosa e 
Felgueira, que corresponde ao vale de uma pequena linha de água afluente da 
ribeira de Rebordelo. 
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Face às alternativas de projeto acima referidas, sobressaem 4 combinações possíveis 
de soluções de projeto, nomeadamente: 
 

− Alternativa A1 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa A2 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

− Alternativa B1 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa B2 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

 
No Quadro IV. 1 apresentam-se as áreas globais de afetação das soluções estudadas 
para localização da hidrometalurgia e rede de acessos, bem como os volumes de 
terraplenagem associados. É ainda indicada a extensão dos acessos considerados. No 
Quadro IV. 2 apresentam-se, por sua vez, as áreas de ocupação e volume máximo de 
acomodação dos depósitos estéreis considerados.  
 

Quadro IV. 1 – Áreas e Movimentos de Terra Associados a cada às Soluções A e B 

Elementos de Projeto Área 
(ha) 

Extensão 
(m) 

Volumes de Terraplenagem (m3) 

Escavação Aterro 

Solução A 

Plataforma de Serviços 

62,8 

--- 944 203 331 695 

Acessos Internos 9 550 428 787 116 260 

Acessos Externos 2 800 84 314 14 042 

Total  12 350 1 450 304 461 997 

Solução B 

Plataforma de Serviços 

66,1 

--- 2 451 757 353 341 

Acessos Internos 9 575 482 269 89 205 

Acessos Externos 2 625 43 394 42 230 

Total  12 200 2 977 420 484 776 

 

Quadro IV. 2 – Áreas e Capacidade de Encaixe dos Depósitos de Estéreis 1 e 2 

Elementos 
de Projeto Área (ha) 

Capacidade total 

Volume (m3) Peso (t) 

Depósito 1 60,6 13 391 161 28 842 502 

Depósito 2 50,1 13 805 761 29 735 485 
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No que se refere à lavra, as condições de exploração são as mesmas para ambas as 
soluções. As áreas e volumes afetos à lavra são apresentados no Quadro IV. 3. Foi 
inicialmente considerada uma solução alternativa em termos de lavra, nomeadamente 
uma solução de exploração integralmente a céu aberto. 
 
Esta solução foi todavia abandonada antes da fase de estudo prévio, tendo em conta o 
significado dos impactes inerentes à sua implementação, em particular em termos da 
uma gestão impraticável de resíduos mineiros, conforme atestado no Capítulo II do 
presente Relatório Síntese. 
 

Quadro IV. 3 – Principais Características da Exploração Mineira 

Elementos 
de Projeto Área (ha) 

Rocha extraída 

Volume (m3) Peso (t) 

Fase 1 13,3 
8 967 200 22 418 000 

Fase 2 16,4 

 
 
Como síntese, apresentam-se no Quadro IV. 4 as áreas globais de afetação das 
combinações possíveis das alternativas de projeto consideradas. Note-se que na rúbrica 
plataformas e acessos encontram-se consideradas não só os elementos diferenciadores 
entre soluções para localização da fábrica hidrometalúrgica, e respetivos acessos, mas 
também todos os elementos de projeto comuns, como o são as estações de tratamento 
de águas, reservatórios, edifícios administrativos, depósito de minério bruto, depósito 
temporário de estéril, britagem, entre outros. 
 

Quadro IV. 4 – Áreas Globais de Afetação (hectare) por Soluções de Projeto 

Elemento de Projeto Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

Plataformas e acessos 62,8 62,80 66,1 66,1 

Exploração a céu aberto 29,6 29,60 29,6 29,6 

Depósito de estéreis 60,6 50,10 60,6 50,1 

Total 153,0 142,5 156,3 145,8 

 
 
Para a avaliação dos impactes do projeto, nas suas diferentes soluções, os aspetos a 
analisar por cada área temática, com a profundidade e detalhe correspondentes à sua 
importância e incidência, são: 
 

− Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos 
metodológicos específicos de avaliação em cada fator ambiental; 

− Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases de 
construção e exploração, avaliando-se o projeto e as alternativas de acordo com a 
estruturação atrás apresentada. Nesta avaliação são privilegiados sempre que 
possível os aspetos quantitativos, tendo em conta as ações de projeto e a sua 
relação com a área temática em causa. Os impactes identificados incluem as 
opções de projeto assumidas, assim como todas as medidas associadas à 
aplicação da legislação e boas práticas ambientais; 
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− Alternativa Zero – avaliação da evolução da situação atual sem implantação do 
projeto; 

− Síntese de impactes – conclusão dos impactes principais associados ao fator 
ambiental e tendo em conta as alternativas de traçado, procedendo-se à sua 
sistematização e classificação final numa tabela, com base num conjunto de 
parâmetros de avaliação pré-definido, de modo a se chegar ao cálculo da 
significância do impacte. 

 
 
Os fatores ambientais considerados na avaliação de impactes são os mesmos descritos 
na caracterização da situação atual, embora com grau de aprofundamento variável, em 
função da sua relação com as intervenções do projeto. 
 
Para a avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos 
mesmos, utilizar-se-á uma escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros de 
modo a se chegar ao cálculo da significância do impacte (Quadro IV. 5). 
 

Quadro IV. 5 – Critérios de Classificação das Significância do Impacte 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
significância do impacte) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 
Improvável / Pouco provável 

Provável 
Certo 

1 
2 
3 

Duração 
Temporário 
Permanente 

1 
2 

Frequência 
Raro 

Ocasional/Sazonal 
Diário 

1 
2 
3 

Reversibilidade 
Reversível 

Parcialmente reversível 
Irreversível 

1 
2 
3 

Magnitude 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 

1 
3 
5 

Valor do recurso afetado e /ou 
sensibilidade ambiental da área 
do impacte 

Reduzido 
Moderado 
Elevado 

1 
3 
5 

Escala 
Confinado 

Não confinado mas localizado 
Não confinado 

1 
2 
3 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Minimizável e/ou compensável 
Não minimizável nem compensável 

1 
2 
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da 
soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 
 

• Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores; 
 

• Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores; 
 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores. 
 
 
Analisam-se ainda no presente Capítulo os Impactes Cumulativos e apresenta-se a 
Análise de Risco. 
 
Com base nos resultados da Avaliação de Impactes por Área Temática, será também 
efetuada no final do Capítulo, a Avaliação Global de Alternativas, onde se sintetiza a 
avaliação dos impactes das alternativas de projeto por área temática, de forma a 
selecionar-se a mais favorável ambientalmente. 
 
 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

435

 
 
1.2 Clima e Alterações Climáticas 

1.2.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no Clima, nas fases de construção e exploração da Mina 
do Romano, foram analisados os impactes das ações previstas em cada uma das fases e 
a sua implicação na eventual alteração do padrão natural das condições climáticas locais, 
bem como a sua relação com as alterações climáticas, quer pelo impacte do projeto nas 
mesmas, quer pelo impacte destas sobre esta área mineira. 
 
Na análise dos impactes no clima local procedeu-se à identificação dos impactes 
potencialmente expectáveis, que pudessem levar à alteração do padrão natural das 
condições climáticas (temperatura, precipitação, regime de ventos, entre outros) ou dos 
fatores locais que o determinam, tais como a morfologia e exposição do terreno, a altitude 
e o coberto vegetal presente. 
 
No que respeita às alterações climáticas, e sobretudo no que respeita à fase de 
exploração, avaliam-se as características do projeto que permitem salvaguardar os 
impactes dos vários fenómenos climáticos atuais e previstos (adaptação), bem como se o 
projeto contribuirá para o possível agravamento dos impactes inerentes às alterações 
climáticas ou, pelo contrário, para a atenuação dos seus efeitos (mitigação). Neste último 
aspeto, serão avaliadas as emissões de CO2 estimadas para as várias componentes da 
mina, quer em termos de transporte, quer em termos de funcionamento dos vários 
edifícios. 
 
 
 
1.2.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção as principais consequências negativas no clima local serão 
a remoção da vegetação para as áreas de extração e depósito e para a implantação dos 
vários edifícios, reservatórios e acessos, que poderá incrementar a temperatura do solo. 
No entanto, este impacte só se fará notar com maior intensidade na fase de exploração, 
não se prevendo que na fase de construção os efeitos a nível do microclima sejam 
sequer percetíveis. 
 
Em termos de emissões, as atividades de construção podem ocasionar a emissão para 
atmosfera de poluentes típicos associados ao tráfego de veículos e maquinaria afetos à 
obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto 
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. Não se espera contudo que, pela reduzida 
área de construção associadas às várias obras, os níveis emitidos possam ser 
significativos.  
 
Não são assim expectáveis impactes com significado na fase de construção, dada a 
dimensão localizada do projeto, o prazo de construção considerado curto em termos 
climáticos, bem como as emissões previstas no decurso desta fase (associadas 
sobretudo ao tráfego rodoviário que não são expressivas, nem ultrapassam os limites 
definidos na legislação).  
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As eventuais ações sobre o clima local decorrem do efeito da presença física da nova 
infraestrutura, situação que só se verificará em termos efetivos na fase de exploração, 
com a concretização da implantação das áreas de extração e edifícios associados. 
Recorda-se que a fase de exploração será sobreposta à fase de construção, uma vez 
que enquanto se inicia o desmonte, ainda se irá efetuar a construção das várias 
infraestruturas da mina. 
 
Os impactes são deste modo não significativos, para além de reduzidos, temporários 
e mitigáveis. 
 
Durante a fase de construção há ainda a referir a perda de sumidouro de carbono com a 
destruição de coberto vegetal na área do projeto. 
 
O aumento da concentração de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera, 
nomeadamente o CO2, pode ser parcialmente contrariado pelo sequestro de carbono nas 
florestas que retêm, na biomassa perene e no solo, carbono que, de outro modo, estaria 
na atmosfera na forma de CO2. 
 
O Relatório sobre a Avaliação para Portugal do MEA faz referência ao potencial de 
sequestro de carbono ao nível da biomassa florestal para as principais espécies de 
árvores da floresta portuguesa, destacando-se o eucalipto com 15 - 32 t CO2/ha/ano, o 
pinheiro-bravo com um intervalo de sequestro na ordem das 15 - 26 t CO2/ha/ano, o 
carvalho com um intervalo na ordem das 1,0 - 5,1 t CO2/ha/ano, as áreas de pastagens 
não excedem as 3 t CO2/ha/ano e as culturas de sequeiro as 2,1 t CO2/ha/ano (Pereira H. 
M. et al., 2009). 
 
Considerando para a área de estudo os valores máximos referidos na bibliografia, em 
termos de sequestro de carbono, é possível concluir que as Alternativas A2 e B2 se 
apresentam como as mais desfavoráveis, pois a destruição de coberto vegetal na área 
destas alternativas contribui para uma perda máxima de sumidouro de carbono de  
2029 t CO2/ano e 2231 t CO2/ano, respetivamente. Já a seleção das Alternativas A1 e B1 
corresponde a uma perda máxima de sumidouro de carbono de 1556 t CO2/ano e 1761 t 
CO2/ano. 
 
Os impactes decorrentes da perda de sumidouro de carbono são negativos, de 
magnitude reduzida, temporários e mitigáveis. 
 
 
 
1.2.3 Fase de Exploração 

Nesta fase, é importante considerar o impacte da presença da Mina do Romano no 
microclima local e a sua relação com as alterações climáticas, quer pelo impacte destas 
sobre esta unidade mineira (adaptação), quer pelo impacte do projeto nas mesmas 
(mitigação).  
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1.2.3.1 Microclima 

Conforme referido anteriormente, a remoção da vegetação nas áreas de exploração 
abertas poderá aumentar a temperatura do solo, com potenciais efeitos locais ao nível da 
temperatura local, que pode ter consequências, não só ao nível dos equipamentos, como 
dos próprios trabalhadores (ondas de calor). Dado que está previsto que estas áreas 
sejam restauradas assim que as mesmas sejam fechadas, o efeito a longo prazo será 
mínimo.  
 
Para mitigar este potencial aumento da temperatura local, é importante que os usos do 
solo da envolvente se mantenham o mais possível inalterados, com particular as linhas 
de água existentes em redor da área do projeto. 
 
A presença dos vários edifícios previstos pode alterar a circulação das massas de ar 
locais, sobretudo no escoamento do ar frio e consequente aumento da incidência de 
nevoeiros e de geada a montante. 
 
Os ventos dominantes na estação de Montalegre e que se preveem ocorrer nesta área 
são do quadrante oeste (19,8%), seguindo-se em importância o quadrante sudeste 
(16,1%) e o quadrante este (14,3%). Conforme observado na figura seguinte, e tendo em 
conta a hipsometria local, não são expectáveis impactes do projeto face à situação atual. 
A Solução A fica localizada já numa área mais baixa que a envolvente, não afetando os 
recetores mais próximos (Morgade), a cotas mais altas. No caso da Solução B, ficará 
numa zona já com cotas mais elevadas do que as dos recetores mais próximos 
(Rebordelo), pelo que a sua implantação também não induzirá afetação das massas de 
ar. 
 
Os efeitos do projeto a nível local são assim muito reduzidos, mitigáveis e não 
significativos, sobretudo relacionados com a desmatação do coberto vegetal. 
 

 
FIG. IV. 1 – Ventos Predominantes e Relação com a Localização das Duas Soluções A e B 
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1.2.3.2 Alterações climáticas

1.2.3.2.1 O papel do lítio a nível global

A mitigação das alterações climáticas a nível global move
reduzido carbono, baseada na criação de eletricidade de reduzidas emissões e 
tecnologias com eficiência energética, o que leva a um enorme potencial para alterar 
tanto a escala quanto a composição da procura por minerais e metais.
 
Um dos caminhos mais promissores para reduzir as emissões de GEE é a transição dos 
automóveis de passageiros para fo
baixo carbono e biocombustíveis.
impacte climático e, de facto, podem ajudar a alcançar um maior uso de energia 
renovável (Science for Environment Polic
utilização em veículos elétricos e híbridos pode facilitar a transição para um transporte 
com uma pegada de carbono mais reduzida.
 
Os veículos elétricos (VE) movidos a baterias de 
alternativas promissoras. 
intensidade de carbono do transporte rodoviário (CO
viagem) seria reduzida em 71% em comparação com os níveis de
2013 in AGUSDINATA  et al
 
De facto, a produção de uma bateria de óxido de lítio
exemplo, é responsável por no máximo 25% das emissões de GEE do ciclo de vida de 
um veículo elétrico (BACHÉR 
matérias-primas críticas (onde se inclui o lítio) na bateria para o impacte total das 
mudanças climáticas de um veículo elétrico é muito reduzida. 
 

FIG. IV. 2 – Contribuição das matérias
climáticas de um VE (adaptado de 
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Alterações climáticas 

O papel do lítio a nível global 

A mitigação das alterações climáticas a nível global move-se para uma economia de 
reduzido carbono, baseada na criação de eletricidade de reduzidas emissões e 

eficiência energética, o que leva a um enorme potencial para alterar 
tanto a escala quanto a composição da procura por minerais e metais. 

Um dos caminhos mais promissores para reduzir as emissões de GEE é a transição dos 
automóveis de passageiros para fontes de energia renováveis, como a eletricidade de 
baixo carbono e biocombustíveis. As baterias são frequentemente usadas para reduzir o 
impacte climático e, de facto, podem ajudar a alcançar um maior uso de energia 

Science for Environment Policy, 2018 in BACHÉR et al,
em veículos elétricos e híbridos pode facilitar a transição para um transporte 

com uma pegada de carbono mais reduzida. 

Os veículos elétricos (VE) movidos a baterias de lithium-ion (LIBs) têm sido considerados 
 Caso haja um alto nível de adoção de VE até 2050, a 

intensidade de carbono do transporte rodoviário (CO2 equivalente por veículo
viagem) seria reduzida em 71% em comparação com os níveis de 

et al, 201820, GOMES, 202021).  

a produção de uma bateria de óxido de lítio-níquel manganês cobalto, por 
exemplo, é responsável por no máximo 25% das emissões de GEE do ciclo de vida de 

ACHÉR et al, 2020). A FIG. IV. 2 mostra que a contribuição das 
primas críticas (onde se inclui o lítio) na bateria para o impacte total das 

mudanças climáticas de um veículo elétrico é muito reduzida.  

Contribuição das matérias-primas críticas na bateria para o impacte das alterações 
climáticas de um VE (adaptado de BACHÉR et al, 2020) 

 

        
BACHÉR, J., E. Pohjalainen, E. Yli-Rantala, K. Boonen & D. Nelen (2020). Environmental aspects related to the use of 

critical raw materials in priority sectors and value chains. Eionet Report - ETC/WMGE 2020/5 

,W. Liu, H. Eakin & H. Romero (2018). Socio-environmental impacts of lithium mineral extraction: 
Environ. Res. Lett. 13, 123001 
. O papel do lítio na transição energética: Perspetivas sociais sobre a sua exploração

submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estudos do Ambiente e da 
Sustentabilidade. Departamento de Psicologia Social e das Organizações - Escola de Ciências Sociais e Humanas, 71 pp
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As baterias de lithium-ion têm excelentes proporções de energia-peso e os preços caíram 
drasticamente na última década. A tecnologia deste tipo de bateria é provavelmente a 
única candidata viável para veículos totalmente elétricos devido à sua alta relação 
densidade energética / peso (WB, 201722; BACHÉR et al, 2020). 
 
As baterias de lithium-ion têm dominado o mercado e também o farão em infraestruturas 
de armazenamento estacionário de energia num futuro próximo. Espera-se um 
crescimento significativo em todo o mercado de baterias estacionárias, já que a 
capacidade global de armazenamento de baterias em aplicações estacionárias deve 
aumentar de 11 gigawatts-hora (GWh) em 2017 para 100-170 GWh até 2030 (BACHÉR 
et al, 2020). 
 

Quadro IV. 6 – Mercado Global das Baterias Lithium-ion, GW-Horas/ano  
(adaptado de BACHÉR et al, 2020) 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Portáteis eletrónicos 21 31 45 66 100 

Transporte rodoviário 0 13 76 137 245 

Armazenamento em abastecimento de energia 0 0 2 10 30 

Outras aplicações 1 1 2 7 15 

Total 22 45 125 220 390 

 
Com um vasto projeto de exploração em curso em todo o mundo, os recursos de lítio 
aumentaram globalmente, totalizando cerca de 62 milhões de toneladas (USGS., 
Resumo da commodity mineral, 2019, in KELECHI, 202023). Os seus usos são diversos, 
como mostra a figura seguinte, com as baterias a constituírem a principal aplicação. 
 

 
FIG. IV. 3 – Usos mundiais do Lítio (adaptado de KELECHI, 2020) 

                                                
22 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/THE WORLD BANK (2017). The Growing 
Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future. 112 pp 
 
23 KELECHI, I.V. (2020). Development of an assessment tool for the comparative analysis of the most significant potential 
lithium mining projects. Programa de Graduação Sustainable Mining and Remediation Management, Geowissenschaften, 
Geotechnik und Bergbau. 129 pp 
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A aplicação da bateria de lithium-ion determina a quantidade de carbonato de lítio 
necessária. Por exemplo, uma ferramenta elétrica requer 40 a 60g de carbonato de lítio, 
enquanto um laptop requer 10 a 30 e um smartphone requer pelo menos 3g de carbonato 
de lítio (Vikström, 2013 in KELECHI, 2020). 
 
Considerando assim a atratividade e eficiência do lítio no contributo da mitigação das 
alterações climáticas, o projeto da Mina do Romano irá constituir um reforço de produção 
deste mineral e deste modo disponibilizar matéria-prima para a criação destas baterias, 
que por sua vez servirão para alcançar o cenário de reduzidas emissões de GEE com o 
transporte rodoviário e geração de eletricidade limpa. Os impactes do projeto para o 
cenário global das alterações climáticas são assim positivos e muito significativos. 
 
No entanto, para que estas baterias sejam totalmente sustentáveis, é imperativo que os 
impactes ao longo das etapas do ciclo de vida sejam tratados de forma adequada, 
incluindo a extração de minerais de lítio (AGUSDINATA  et al, 2018). 
 
Nos pontos seguintes, avaliam-se os impactes da Mina do Romano em particular no que 
respeita à sua adaptação às alterações climáticas previstas para esta região de Portugal, 
bem como à sua capacidade de mitigação das emissões percursoras destas alterações 
climáticas. 
 
 
 
1.2.3.2.2 Adaptação às Alterações Climáticas 

No Quadro IV. 7 identificam-se os impactes principais das alterações climáticas sobre 
áreas mineiras, em zonas mais interiores (excluíram-se aqui os impactes do aumento do 
nível do mar). Estas consequências são referidas em várias publicações internacionais, 
sendo os impactes maiores ou menores consoante a intensidade das alterações 
climáticas nos locais onde estas instalações se inserem geograficamente. 
 
As condições climáticas afetarão a estabilidade e eficácia das infraestruturas e dos 
equipamentos, a proteção ambiental e as atividades de encerramento do local, bem como 
a disponibilidade de rotas de transporte. As alterações climáticas também podem 
impactar a estabilidade e o custo do abastecimento de água e energia (NELSON & 
SCUCHARD, s/data24). 
 
  

                                                
24 NELSON, J. & R. Schuchard (s/data). Adapting to Climate Change: A Guide for the Mining Industry. BSR industry series, 
10 pp 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

441

 

Quadro IV. 7 – Impactes das Alterações Climáticas nas Áreas mineiras (NELSON & SCUCHARD, 
s/data, GERMAN ENVIRONMENT AGENCY, 202025) 

Exploração mineira Impactes 

PERTURBAÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS E 

OPERAÇÕES DAS 
MINAS 

Desastres naturais mais frequentes e intensos podem danificar a infraestrutura e 
os equipamentos de mineração, transporte e energia, o que por sua vez 
interromperá a construção e as operações.  
Chuvas fortes e aumento da erosão podem afetar a estabilidade dos taludes 
perto das minas a céu aberto.  
Condições mais quentes e secas podem aumentar os incêndios florestais que 
ameaçam as instalações. 
Inundações causadas pelo aumento da precipitação em algumas áreas podem 
interromper a produção e podem exigir controles adicionais para aumentar a 
capacidade de tratamento de água.  
Reduzida disponibilidade de água para atividades de mineração, processamento 
e refinação. Os custos aumentarão para tratamento de água pré e pós-uso. 
O aumento das temperaturas aumentará a procura de energia para arrefecer 
minas subterrâneas e instalações de superfície. A maior procura e preços 
crescentes (impulsionados pelo fornecimento limitado de gás natural, a 
imposição de impostos sobre o carbono e fontes alternativas de energia caras) 
aumentarão os custos.  
As flutuações de temperatura que aumentam a procura de energia e 
sobrecarregam a capacidade das instalações de transmissão e distribuição 
podem interromper o fornecimento às operações. O racionamento de energia 
pode levar a quedas permanentes na produção, afetando os lucros e os preços 
das commodities26. 

ALTERAÇÃO DO 
ACESSO A CADEIAS 

DE FORNECIMENTO E 
ROTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO 

Desastres naturais e chuvas fortes podem afetar rotas de transporte terrestres e 
estradas degradadas.  

DESAFIOS PARA AS 
CONDIÇÕES DE 

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR 

O aumento das temperaturas aumenta o risco de doenças relacionadas com o 
calor e inibe a tomada de decisões, aumentando a probabilidade de lesões, 
acidentes e fatalidades e diminuindo a produtividade.  
Os sistemas de arrefecimento subterrâneos podem ser inadequados para lidar 
com as mudanças de temperatura e disponibilidade de água e energia. 
As inundações podem afetar a segurança dos funcionários no local e nas 
estradas.  
Inundações, desastres naturais e secas prejudicarão a segurança alimentar e o 
aumento das temperaturas agravará a escassez de água, prejudicando a saúde 
e a produtividade dos trabalhadores.  
As temperaturas mais elevadas tendem a aumentar a incidência, prevalência e 
alcance geográfico de doenças tropicais, com consequências para a saúde da 
mão-de-obra. 

                                                
25 GERMAN ENVIRONMENT AGENCY (2020). Impacts of climate change on mining, related environmental risks and raw 
material supply Final report. Ressortforschungsplan of the Federal Ministry for the Enviroment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety, 80 pp 
26 São produtos elaborados em larga escala e que funcionam como matéria-prima, possuem qualidade e características 
uniformes. Ou seja, não se diferenciam de local para local, nem de produtor para produtor. 
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Exploração mineira Impactes 

DESAFIOS PARA A 
GESTÃO E MITIGAÇÃO 

AMBIENTAL 

A escassez de água e as temperaturas mais elevadas tornarão mais difícil o 
restabelecimento do coberto vegetal e colocarão pressão noutras medidas de 
mitigação ambiental em algumas regiões.  
Os riscos de chuvas mais intensas incluem: rotura da barragem de rejeitados, 
descarga de água contaminada nas áreas circundantes, custos de remediação 
associados, aumento da responsabilidade ambiental, impactos na saúde e 
segurança da comunidade e potencial significativo de danos à reputação. 
Os antigos locais de mineração reabilitados sob regimes climáticos mais antigos 
podem exigir medidas de proteção adicionais para garantir a estabilidade das 
coberturas de estéreis e rejeitados. Os custos da responsabilidade ambiental 
podem aumentar e as responsabilidades da monitorização podem ser 
estendidas para garantir a eficácia das medidas de recuperação.  
Taxas de evaporação mais altas podem reduzir a necessidade de tratamento e 
descarga de água, reduzindo os volumes e, portanto, os custos (por exemplo, 
para tratamento de drenagem ácida de mina).  
Nalguns locais, o aumento de CO2 (efeito de estufa) e as estações de cultivo 
mais longas irão beneficiar os esforços de revegetação durante a recuperação e 
após o encerramento. 

MAIS PONTOS DE 
PRESSÃO COM AS 

RELAÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

Pode haver mais solicitações de apoio financeiro e a funcionários em resposta a 
desastres naturais nas comunidades anfitriãs.  
Danos aos meios de subsistência e às propriedades incrementarão a 
necessidade de serviços básicos e restauração da atividade económica. Se 
essas também forem comunidades de origem para a mão-de-obra e 
empreiteiros, tais incidentes afetarão diretamente a saúde, a frequência e a 
produtividade do trabalhador.  
Secas, condições climáticas extremas e inundações podem diminuir a 
segurança alimentar, piorar a pobreza, induzir a migração, contribuir para a 
agitação civil e aumentar o conflito sobre os recursos naturais.  
As inundações e o aumento da temperatura aumentarão a disseminação de 
doenças tropicais que afetam a saúde da comunidade.  
Projetos de infraestrutura hídrica comunitária e de restauração de bacias 
hidrográficas podem ser necessários para mitigar riscos de reputação e atender 
às necessidades de todos os utilizadores.  
Pode haver oportunidade para um envolvimento mais significativo com as 
comunidades locais e outras partes interessadas, particularmente em relação à 
colaboração na gestão de terras, agricultura e água.  

EXPLORAÇÃO E 
CRESCIMENTO 

FUTURO 

A exploração futura pode ser restringida pelo aumento de áreas de proteções da 
biodiversidade que esteja ameaçada pelas alterações climáticas e por áreas 
florestais que servem como sequestradores de carbono.  
O deficiente fornecimento de energia tornar-se-á um grande obstáculo para a 
expansão ou desenvolvimento de novos projetos em alguns locais.  
Diferentes regulamentações entre jurisdições para limitar as emissões de GEE 
podem levar as empresas a deslocar as suas operações para regiões menos 
regulamentadas. 
Investidores, credores e seguradoras irão pressionar as empresas para 
minimizar os passivos de carbono e desenvolver planos de adaptação, bem 
como incorporar o risco das alterações climáticas na devida diligência.  
A gestão dos impactes climáticos afetará o preço das ações e o acesso ao 
capital.  
Danos relacionados com o clima podem aumentar os prémios ou tornar as 
seguradoras relutantes em fornecer seguro ou resseguro.  
A procura por outras commodities pode aumentar devido a novas aplicações, 
principalmente relacionadas com a eficiência energética, bem como por 
tecnologias emergentes, como células de combustível, redução de carbono, 
controle de emissões de combustível e purificação de água.  
A patente e comercialização de tecnologias de mineração e processamento com 
alta eficiência energética levarão a novos fluxos de receita. 
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Para o projeto da Mina do Romano, estima-se um horizonte temporal de 20 anos para os 
trabalhos afetos à exploração mineira. Em termos dos cenários RCPs definidos para 
Montalegre, considera-se assim apenas o período de 2041-2070 onde as alterações 
climáticas projetadas poderão ter alguma influência sobre o projeto. Em síntese, essas 
alterações são as seguintes 
 

− Aumento da temperatura média – aumento de 1,5 e 2,9°C; 

− As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão e outono; 

− Ondas de calor mais frequentes e intensas; 

− Diminuição da precipitação média anual – entre 3 a 22%; 

− Secas mais frequentes e intensas; 

− Aumento de fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou muito 
intensa (inundações); 

− Diminuição do vento - entre 0,2 e 1,5 km/h até ao final do século, mas pode 
manter-se constante. 

 
Tendo em conta os impactes descritos no Quadro IV. 7 são assim avaliadas as medidas 
de adaptação do projeto a estas alterações climáticas previstas: 
 
 
Temperatura 
 
O aumento da temperatura pode levar a um maior consumo energético para o 
funcionamento dos equipamentos da mina. A Mina de Romano está dotada de várias 
fontes de energia que permitem salvaguardar este maior consumo, nomeadamente: 
 

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

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

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

 
Neste sentido, o projeto apresenta-se adaptado à possível afetação da disponibilidade de 
energia que possa advir do aumento da temperatura. 
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As alterações na temperatura, associadas aos maiores períodos de seca, podem 
incrementar o risco de incêndio. Numa envolvente dominada por área florestal de 
produção, é importante que o sistema de controlo de incêndios seja adequado. A Mina de 
Romano tem contemplada uma reserva de água para incêndios, derivada da água 
industrial e produzida internamente, com vários pontos de controlo distribuídos na área 
da mina.  
 
Refere-se igualmente a revegetação que será implementada à medida que as áreas de 
exploração a céu aberto vão sendo fechadas, com espécies autóctones, resistentes ao 
fogo. 
 
Em termos da saúde dos trabalhadores, estarão igualmente garantidas as condições de 
refrigeração nas instalações comuns, pelo que não serão expectáveis impactes a este 
nível. Estão previstas várias medidas de contenção das poeiras nas áreas mais secas, 
reduzindo o impacte destas sobre a saúde dos funcionários e visitantes.  
 
 
Precipitação 
 
O projeto prevê a produção da água industrial a partir de água bruta com origem diversa 
e a reutilização da água com origem nos processos da mina e do CAM, nomeadamente 
as águas provenientes da zona da mina e as águas residuais provenientes da etapa de 
concentração do minério, que após tratamento serão incorporadas como água bruta. A 
quase totalidade da água bruta consumida terá origem no interior do próprio perímetro da 
Concessão Mineira, sendo o uso da Albufeira do Rabagão apenas previsto entre os 
meses de junho a outubro. 
 
No Projeto da Mina do Romano serão produzidas águas residuais, as quais serão 
sujeitas a tratamento em estações dedicadas com o objetivo da respetiva reutilização, 
evitando-se assim a existência de descargas de efluentes no meio hídrico natural 
 
Mesmo com a possível redução da precipitação, o concelho de Montalegre é 
caracterizado por uma precipitação razoável, sendo que apenas em dois meses ocorrem 
precipitações inferiores a 20mm. Associado à maior frequência prevista de eventos de 
precipitação intensa (fenómenos extremos), não é de esperar que o nível da Albufeira do 
Rabagão seja prejudicado pela disponibilização de água para a Mina do Romano, que 
aliás tem a autorização das Águas do Norte. 
 
O impacte dos fenómenos extremos está também salvaguardado com o sistema de 
drenagem existente na Mina e todos os equipamentos de tratamento que lhe estão 
associados, não se prevendo riscos para as linhas de água existentes, bem como para a 
saúde dos trabalhadores e população local. 
 
Os taludes da exploração a céu aberto serão também concebidos em paralelismo com a 
topografia da região, aproveitando as curvas de nível para definição de pequenas 
bancadas de trabalho, reduzindo deste modo os fenómenos de erosão resultantes dos 
eventos de precipitação intensa. 
 
No que respeita aos acessos a utilizar, os mesmos estarão preparados para o aumento 
destes eventos extremos, quer ao nível do pavimento utilizado, drenagem transversal e 
longitudinal e atividades de manutenção. 
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Vento 
 
Não se prevendo alterações significativas nas condições de vento nesta região, reforça-
se o que foi referido na avaliação dos impactes no Microclima, em que não se prevê 
alteração da circulação das massas de ar locais, sendo o principal impacte a remoção da 
vegetação, mas que ao longo da exploração vai sendo reposta nas áreas a encerrar. 
 
Neste sentido, verifica-se que o projeto da Mina do Romano está devidamente 
adaptado às alterações climáticas previstas para esta região, sendo que não ocorrem 
diferenças nas alternativas de projeto em avaliação. 
 
Importa ainda referir que ao nível de perdas de contenção de substâncias perigosas, a 
Mina do Romano possui medidas que permitem reduzir a sua frequência, 
nomeadamente: 
 

− Seleção de materiais adequados nas tubagens, equipamentos de processo e 
reservatórios, de acordo com as condições de processo (pressão e temperatura) e 
características das substâncias perigosas; 

− Bacias de contenção dimensionadas de acordo com legislação, 
impermeabilizadas e com as válvulas sempre na posição de fechado; 

− Os efluentes contaminados serão conduzidas ou para sistemas de drenos 
fechados com eventual recirculação, se aplicável, ou encaminhadas para sistema 
de tratamento de efluentes; 

− Sistemas de paragem de emergência, manuais ou automáticos, de equipamentos. 

 
Em relação aos equipamentos da Mina do Romano ou a ela associados, os mesmos 
foram projetados tendo em consideração estas alterações do clima, numa estratégia de 
adaptação, adotando-se os métodos de funcionamento mais adequados e as 
infraestruturas de suporte com capacidade para acautelar os eventos climáticos 
extremos. Os princípios gerais que se aplicaram na conceção do projeto foram: 
 

− Utilização da melhor tecnologia disponível, para controlar os riscos técnicos e 
minimizar ou eliminar impactes ambientais; 

− Estabelecimento de procedimentos detalhados de controlo de qualidade, 
nomeadamente, na seleção de materiais, de empreiteiros e subempreiteiros, na 
fase de construção; 

− Utilização de experiência em operação e manutenção, relativamente a aspetos de 
segurança. 

 
O projeto da Mina do Romano contempla ainda um conjunto de equipamentos e sistemas 
de segurança associados ao controlo dos parâmetros e características de processo, tais 
como temperaturas, pressões, caudais e níveis, que regulam e previnem desvios 
operacionais que possam originar perigos. 
 
Neste sentido, face a estas medidas adaptativas, os impactes das alterações climáticas 
sobre o projeto serão, embora diretos e permanentes, de magnitude reduzida e não 
significativos.  
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1.2.3.2.3 Mitigação das Alterações Climáticas 

Os impactes que a Mina de Romano terá sobre as alterações climáticas traduzem-se nas 
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), que podem ser as seguintes: 
 

− diretas - relacionadas com os veículos de transporte e apoio à extração da mina e 
com as emissões das chaminés 

− indiretas – relacionadas com a produção de energia consumida na mina 

− Outras emissões indiretas - emissões que são uma consequência das atividades, 
mas ocorrem a partir de fontes não pertencentes ou controladas pela organização 
(emissões de transporte, resíduos, uso de papel) 

 
Para o projeto da Mina do Romano será considerado o recurso às melhores tecnologias 
disponíveis na conceção e operação dos vários equipamentos e serão introduzidas 
tecnologias conducentes à racionalização dos consumos e a uma correta logística de 
produtos e matérias-primas, como forma de reduzir o impacte dos vários equipamentos, 
nomeadamente ao nível da minimização da emissão de poluentes e eficiência energética. 
 
O Quadro IV. 8 resume as principais atividades durante o funcionamento da Mina do 
Romano e as fontes de emissões diretas, indiretas e outras indiretas. 
 

Quadro IV. 8 – Atividades Principais na Mina de Romano 

Atividades Emissões Diretas Emissões Indiretas Outras Emissões 
Indiretas 

Atividades de 
extração 

Veículos e 
Equipamentos a 

diesel 

Eletricidade 
Baterias 

 

Complexo de Anexos 
Mineiros 

Emissões das 
chaminés 

Eletricidade 
Gás natural 

Diesel 
Baterias 

 

Transporte de 
materiais - - Transporte 

Iluminação - Eletricidade Transporte, resíduos 

Ar condicionado/ 
ventilação 

Aquecimento/ 
Refrigeração 

Eletricidade 
Diesel 

Baterias 
Transporte, resíduos 

Produção de 
resíduos Metais, químicos - Transporte 

 
 
No que se refere aos equipamentos de refrigeração e climatização, embora não seja 
possível apresentar uma estimativa de emissões, nesta fase de estudo prévio, será 
garantido o cumprimento do Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, relativo aos 
gases fluorados com efeitos de estufa, procedendo ao Registo da Aplicação/Equipamento 
(RAE) para cada circuito de refrigeração. 
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A forma mais simples de contabilizar o CO2 é adotando a seguinte fórmula: Dados brutos 
* fator de conversão (opcional dependendo das unidades) * fator de emissão - CO2 ou 
outros gases de efeito estufa. 
 
Adotando os fatores de emissão do National Inventory Report (PEREIRA et al., 202027) 
para o transporte rodoviário (veículos ligeiros e pesados) e o fator de emissão para 
produção de eletricidade reportado no relatório da APREN (APREN, 201928), foram 
calculadas as emissões previstas para cada uma das Soluções em avaliação. 
 
Adicionalmente a estas emissões, foram ainda consideradas as emissões previstas nas 
chaminés da instalação hidrometalúrgica, a partir dos dados fornecidos pelo projetista. 
 
 

• Transporte rodoviário e equipamentos 
 
Em termos de emissões associadas ao transporte, verifica-se que não existem diferenças 
entre as duas alternativas, considerando as emissões diretas e indiretas. 
 

Quadro IV. 9 – Emissões Associadas ao Transporte Rodoviário 

 
Tipo de 

emissões 

Nº total veículos/dia 
(tráfego médio 

diário) 

Fator de emissão 
CO2 g/km (APA, 

2020) 

Emissões 
Associadas 

(g/km) 

Tráfego de pesados 
nas vias interiores da 
mina 

Direta 160 (valor máximo) 594.54 95126.4 

Tráfego de pesados 
entre a Alternativa A 
do CAM e a EN103 

Indireta 100 594.54 59454 

Tráfego de ligeiros 
entre a Alternativa A 
do CAM e a EM519 

Indireta 300 
202.36 

(valor máximo) 
60708 

Tráfego de pesados 
entre a Alternativa B 
do CAM e a EN103 

Indireta 100 594.54 59454 

Tráfego de ligeiros 
entre a Alternativa B 
do CAM e a EM525 

Indireta 300 
202.36 

(valor máximo) 
60708 

Total Alternativa A 215288.4 (diário) / 78580266 (ano) 

Total Alternativa B 215288.4 (diário) / 78580266 (ano) 

 
 
Considerando o valor referencial do NIR2020 para “transporte rodoviário”, verifica-se que 
o valor emitido pelos veículos associados à Mina de Romano corresponde a apenas a 
0.0005% do valor emitido em 2018 (16445,71 kt/ano). 
 
  

                                                
27 PEREIRA, T.C., A. Amaro, M. Borges, R. Silva, A. Pina & P. Canaveira (2020). Portuguese National Inventory Report on 
Greenhouse Gases, 1990 – 2018 submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the 
Kyoto Protocol. Agência Portuguesa do Ambiente. 722 pp 
28 APREN (2019). Eletricidade de origem Renovável em Portugal Continental. Boletim Eletricidade Renovável, 9 pp 
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Ainda relativamente ao transporte rodoviário, os óxidos de azoto (NOx) e o monóxido de 
carbono (CO) emitido pelos veículos são igualmente percursores do ozono (O3), um 
importante gás de estufa. As simulações realizadas no âmbito da Qualidade do Ar 
confirmaram que apenas as emissões de NOx resultantes deste tráfego não cumprem a 
legislação em vigor para a Solução A, de maior proximidade a Morgade, não havendo 
impactes negativos para os restantes recetores sensíveis locais. Mesmo com este 
incumprimento a nível local, admite-se que o impacte a nível nacional será negligível. 
 
Refere-se que estão previstas a implantação de correias transportadoras cobertas nos 
locais indicados para o transporte dos diferentes materiais, minimizando a circulação de 
veículos pesados, entre as diferentes áreas de processamento do pegmatito, contribuindo 
para a minimização de ruído, poeiras e vibrações, e igualmente de emissões de GEE. 
 
Em termos futuros, ao longo do período de exploração da Mina de Romano é ainda 
expectável que as emissões associadas aos veículos ligeiros e pesados se reduzam 
significativamente. De acordo com as previsões em várias publicações internacionais (EC 
EUROPA(29); AMBEL, 2015(30)), para 2025 e 2030, consideram-se os seguintes 
pressupostos: 
 

a) Viaturas ligeiras 

O enquadramento entretanto proposto combina as metas de CO2 para 2025 e 
2030 com um mecanismo de incentivo de tecnologia neutra para veículos com 
emissões baixas ou sem emissões (zero), no sentido de dar ao mercado um sinal 
claro de investimento em veículos limpos. Este incentivo abrange: 
 

- veículos de emissão zero, como veículos com bateria elétrica ou painéis de 
combustível 

- veículos de baixa emissão com emissões de escape inferiores a 50 g de 
CO2 por km – constituindo estes principalmente veículos híbridos plug-in 
equipados com motor convencional e elétrico. 

 
 

b) Viaturas pesadas 

Pretende-se que as emissões médias de CO2 em 2025 sejam menos 15% que em 
2019 e em 2030 menos 30% comparado com 2019. Serão dados incentivos 
especiais para veículos de zero ou baixas emissões (abaixo de 350 g CO2/km). 

 
Neste sentido, as emissões anuais agora contabilizadas irão decrescendo ao longo do 
tempo em virtude de veículos menos poluentes. 
 
 

• Chaminés 
 
De acordo com dados fornecidos pelo projetista, está prevista a emissão de 28 kt/ano de 
CO2 a partir das chaminés associadas ao processo de purificação do lítio. 

                                                
(29) https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/ 
(30) AMBEL, C.C. (2015). Too big to ignore – truck CO2 emissions in 2030. A briefing by Transport & Environment 
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Considerando o valor referencial do NIR2020 para “outras indústrias”, onde a atividade 
mineira se enquadra, verifica-se que o valor emitido pelas chaminés corresponde a 
apenas a 1.8% do valor emitido em 2018 (1,571.7 kt/ano). 
 
 

• Energia consumida 
 
A energia elétrica necessária à exploração mineira e ao funcionamento do Complexo de 
Anexos Mineiros (CAM) será fornecida a partir de uma Subestação Elétrica a construir 
com uma potência instalada de 50 MVA, alimentada a partir da Rede Elétrica de Serviço 
Publico, através de uma linha elétrica de alta tensão de 60 KV proveniente da 
Subestação de Morgade da E-REDES existente. 
 
Adicionalmente, a instalação será dotada de fontes de alimentação independentes 
compostas por dois grupos de emergência a diesel, de 2500 kVA cada, um banco de 
baterias de 5000 kVA e de centrais fotovoltaicas instaladas nos telhados das unidades 
industriais (Unidades de Produção Para Autoconsumo - UPACs). Estas UPACs são 
similares em ambas as Soluções do CAM sendo que a principal diferença reside na 
menor área de estacionamento na Solução B, o que resulta uma UPAC de menor 
dimensão nesta estrutura com consequente menor produção de energia elétrica.  
 
No Quadro IV. 10 apresenta-se a produção de energia elétrica prevista pelas UPACs em 
cada uma das Soluções do CAM assim como a quantidade de dióxido de carbono 
evitada. 
 

Quadro IV. 10 – Produção de Energia Elétrica nas UPACs 

Designação 
Potência 

Pico 
(kWp) 

Nº 
Módulos 

Produção 
Específica 
Prevista 

(kWh/kWp) 

Produção 
Anual 

Prevista 
(kW/ano) 

CO2 
evitado 

(ton/ano) 

Edifício das Competências 59,4 110 

1341 

79,7 16 

Edifício de Pessoal 95 176 127,4 25 

Edifício da Administração 178,2 330 239,0 48 

Centro Médico 38,9 72 52,2 10 

Edifício de Pessoal (Boca da Mina) 58,3 108 78,2 16 

Estacionamento (Boca da Mina) 40,5 75 1321 53,5 11 

Estacionamento CAM (Alternativa A) 1363,5 2525 1206 1644,4 329 

Estacionamento CAM (Alternativa B) 440,1 815 1327 584,0 117 

Total Alternativa A 1833,8 3396 1240 2273,9 455 

Total Alternativa B 910,4 1686 1333 1213,6 243 

 
A implementação das UPACs permitirá assim uma redução anual nas emissões de 
dióxido de carbono de cerca de 455 ton no caso da Alternativa A do CAM e 243 ton para 
a Alternativa B do CAM. 
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Para além destas fontes de produção de energia renovável, está também prevista a 
utilização de maquinaria elétrica, de modo a combater o passivo ambiental, diminuindo 
assim a libertação de gases nocivos para a atmosfera. 
 
Verifica-se deste modo que as emissões associadas à Mina de Romano, de caráter 
direto ou indireto, certos, permanentes, embora reversíveis, serão não 
significativas para as Alternativas B1 e B2 e significativas para as Alternativas A1 e 
A2. 
 
 
 
1.2.3.2.4 Conformidade com Instrumentos de política energética e climática 

Em termos de conformidade com os instrumentos de política energética e climática, 
refere-se o seguinte: 
 

- Agenda para o Território 2018 – Os estudos desenvolvidos no âmbito da Mina do 
Romano (EIA e ACL) permitem conhecer as áreas vulneráveis aos perigos, 
desenvolver as orientações técnicas para a avaliação dos riscos, dar contributos 
sobre normas de construção e de gestão urbana em zonas de risco (que como se 
verificou não serão afetados nenhuns aglomerados populacionais), desenvolver e 
disseminar orientações relativas a medidas de prevenção e redução do risco, 
incluindo o climático, para adoção nos planos territoriais, educar e divulgar e 
contribuir para uma melhor governança para a prevenção e gestão do risco. Está 
assim em conformidade com esta Agenda. 

- Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 – A Mina do 
Romano tem como princípios orientadores a redução do consumo de energia 
(inclusive com produção própria de energia) a redução da intensidade carbónica 
dos processos metalúrgicos. Está igualmente em conformidade com este 
Programa. 

- ENAAC 2020 – A Mina do Romano tem salvaguardadas todas as medidas de 
proteção ao nível do aprovisionamento das matérias-primas, tendo os seus 
sistemas de drenagem e operação devidamente adaptados aos eventos climáticos 
esperados com as alterações projetadas para o clima da região. Está deste modo 
em conformidade com o ENNAC 2020. 

- RNC2050 – O projeto da Mina do Romano tem como princípio contribuir para a 
redução das emissões carbónicas, com a produção dos componentes para as 
fontes de energia renováveis associadas aos veículos e assim apoiar a economia 
Portuguesa de atingir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Está assim 
em conformidade com este Roteiro. 

- PNEC – A Mina do Romano irá contribuir indiretamente para a redução da 
emissão de GEE, incorporando no seu funcionamento energia de fontes 
renováveis (painéis solares, eletricidade e gás natural) no consumo final bruto de 
energia. Constitui-se como uma indústria inovadora e competitiva, para além de 
manter o sequestro de carbono com a revegetação das áreas anteriormente 
afetadas. Para além disso, promove o desenvolvimento de produtos e serviços de 
baixo carbono e projetados para vários ciclos de vida. Está assim em 
conformidade com este Plano. 
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- P-3AC – A Mina de Romano adota, no seu funcionamento, várias medidas de 

adaptação às alterações climáticas que a coloca em conformidade com este 
Programa, destacando-se a articulação do projeto com as linhas de ação 1, 3 e 7, 
designadamente: 

o No que se refere à Linha de Ação 1 - Prevenção de incêndios rurais, o 
projeto contempla a rearborização das áreas de exploração a céu aberto 
que vão sendo fechadas, com espécies autóctones, resistentes ao fogo; 
bem como operações de desmatação nas zonas adjacentes a estruturas 
viárias e edificado. 

o No que se refere à Linha de Ação 3 - Implementação de boas práticas de 
gestão de água (…) na indústria (…) para prevenção dos impactes 
decorrentes de fenómenos de seca e de escassez, o projeto considera a 
adoção de boas práticas de gestão de água na indústria, com vista à 
redução do consumo, designadamente a reutilização das águas 
provenientes da zona da mina e as águas residuais provenientes da etapa 
de concentração do minério, que após tratamento serão incorporadas 
como água bruta. Também as águas pluviais serão todas recolhidas e 
encaminhadas para o reservatório de água bruta, depois de passarem por 
uma bacia de retenção e por um separador de hidrocarbonetos. Esta água 
será reutilizada para produção de água industrial. 

o A projeto vai ainda de encontro ao definido na Linha de Ação 7 - Redução 
ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheias e de 
inundações, prevendo a utilização de pavimentos permeáveis e de 
rugosidade em acordo com condições de escoamento adequadas, e um 
adequado projeto de drenagem transversal e longitudinal. Também os 
taludes da exploração a céu aberto serão concebidos em paralelismo com 
a topografia da região, aproveitando as curvas de nível para definição de 
pequenas bancadas de trabalho, reduzindo deste modo os fenómenos de 
erosão resultantes dos eventos de precipitação intensa. 

 
Face ao descrito, embora possam ocorrer impactes negativos de potenciais emissões 
atmosféricas da Mina do Romano sobre as alterações climáticas, de magnitude reduzida 
e não significativos e que serão pontuais, o seu contributo para a redução dos GEE em 
Portugal e a nível internacional é considerado positivo, moderado e significativo. 
 
 
 
1.2.4 Fase de Desativação 

Prevê-se que as ações a desenvolver na fase de desativação do projeto sejam similares 
às preconizadas para a fase de construção, sendo que haverá revegetação das áreas 
anteriormente cobertas pelo Complexo Mineiro, sendo este impacte positivo, pois 
contribuirá para o sequestro de CO2. As emissões atmosféricas dos veículos e 
equipamentos serão negligíveis e mitigáveis.  
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1.2.5 Alternativa Zero 

A não construção da Mina do Romano terá menor impacte nos aspetos das emissões 
atmosféricas. Verificou-se, no entanto, que as quantidades previstas de serem emitidas 
são muito pouco significativas ao nível nacional e inclusive da situação já existente, pelo 
que a Alternativa Zero não terá diferenças relevantes, em comparação com a 
implantação do projeto, no que respeita ao clima e às alterações climáticas. 
 
 
 
1.2.6 Síntese de Impactes 

Na fase de construção da Mina do Romano, não são expectáveis impactes com 
significado, dada a dimensão localizada do projeto, o prazo de construção considerado 
curto em termos climáticos, bem como as emissões previstas no decurso desta fase 
(associadas sobretudo ao tráfego rodoviário que não são expressivas, nem ultrapassam 
os limites definidos na legislação).  
 
Na fase de exploração, e em relação ao microclima, a presença física das instalações da 
mina não apresenta impactes significativos na circulação das massas de ar, uma vez que 
a localização das várias soluções adapta-se à topografia já existente. 
 
Em termos das alterações climáticas, o projeto contempla várias características que lhe 
permite adaptar-se aos fenómenos de aumento de temperatura, redução da precipitação 
e aumento da incidência de fenómenos extremos que estão previstos para esta região. 
Não se identificam diferenças nas alternativas de projeto em avaliação. 
 
Ao nível da mitigação, irão ocorrer emissões atmosféricas associadas ao funcionamento 
da mina, mas que constituem impactes de reduzido significado e mitigáveis, quer a 
nível local, quer a nível nacional. Reforça-se a relevância da capacidade de produção 
interna de energia a partir de fontes renováveis, o que contribui para uma maior mitigação 
destas emissões. A Solução A surge ligeiramente mais desfavorável pelas maiores 
concentrações de NO2 junto à povoação de Morgade, mas que são impactes mitigáveis. 
Importa no entanto referir que apesar desse incremento, as concentrações mantém-se 
abaixo dos limiares normativos estabelecidos, não se verificando nenhum incumprimento 
legal. 
 
Refere-se igualmente, como de extrema importância, o papel da Mina do Romano na 
contribuição geral para a mitigação das alterações climáticas a nível global, produzindo 
uma das principais matérias-primas para a criação de baterias de lithium-ion, que por sua 
vez servirão para alcançar o cenário de reduzidas emissões de GEE com o transporte 
rodoviário e geração de eletricidade limpa. Os impactes do projeto para o cenário global 
das alterações climáticas são assim positivos. 
 
Finalmente, em termos de conformidade com os instrumentos territoriais associados às 
alterações climáticas, o projeto da Mina do Romano irá contribuir positivamente para a 
redução dos GEE em Portugal e a nível internacional, sendo esse impacte moderado e 
significativo. 
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Quadro IV. 11 – Clima e Alterações Climáticas | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Emissões atmosféricas  - Dir. / 
Ind. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

Perda de sumidouro de carbono - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (17) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 12 – Clima e Alterações Climáticas | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Microclima - Circulação das massas de ar - Dir. R (1) P (2) Rev. (1) PP (1) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

T
od

as
 

Alterações Climáticas – Impacte global do projeto + 
Dir./ 

Ind. 
E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NC (3) - MS (22) 

T
od

as
 

Alterações Climáticas – Sobre o projeto (Adaptação) - 
Dir./ 

Ind. 
R (1) P (2) Rev. (1) C (3) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) NS (15) 

A
1 

e 
A

2 Alterações Climáticas – Do projeto (Mitigação) - 
Dir./ 

Ind. 
M (3) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (18) 

B
1 

e 
B

2 Alterações Climáticas – Do projeto (Mitigação) - 
Dir./ 

Ind. 
R (1) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) NS (16) 

T
od

as
 

Alterações Climáticas – Conformidade com os 
Instrumentos Nacionais + 

Dir./ 

Ind. 
M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NC (3) - S (20) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 13 – Clima e Alterações Climáticas | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Emissões atmosféricas  - Dir. / 
Ind. 

R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

T
od

as
 

Reposição do coberto vegetal – sequestro de CO2 + Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) - S (18) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.3 Geologia e Geomorfologia 

1.3.1 Metodologia 

Os principais impactes geológicos e geomorfológicos resultam da afetação irreversível 
das formações geológicas e da alteração permanente na morfologia do terreno na área 
de projeto. Estes impactes decorrem da extração de rocha (exploração mineira), 
encaminhamento de rochas estéreis para depósito, e a abertura de acessos (internos e 
externos) e implantação dos anexos mineiros (e infraestruturas associadas). 
 
A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) teve em consideração a 
dimensão do projeto, mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes 
elementos de projeto, os volumes de terras envolvidos na implantação dos mesmos, a 
quantidade total de rocha extraída (incluindo minério) e de material estéril movimentado 
para depósito. No que se refere à dimensão de projeto as diferentes alternativas 
consideradas apresentam uma área global de afetação que varia entre 140 e 156 ha, e 
portanto com magnitude moderada. Relativamente aos volumes de terras, para 
implantação de acessos e infraestruturas de apoio à exploração e hidrometalurgia 
(anexos mineiros), prevê-se uma mobilização global de terras de 1,9 a 3,5 Mm3, em 
função da alternativa de projeto, e portanto de magnitude moderada a elevada. Por fim, 
em termos de rocha extraída, prevê-se uma quantidade global de cerca de 38 Mt, das 
quais cerca de 15 Mt correspondem a minério a refinar. Sobram deste modo cerca de 
23 Mt de estéreis para encaminhamento em depósito. A quantidade de rocha extraída 
assume uma magnitude elevada, em particular no que se refere ao minério a explorar. 
 
O significado do impacte irá depender, para além da magnitude do mesmo, do valor do 
recurso a afetar. O significado será assim dependente do valor económico ou de 
conservação das formações geológicas irreversivelmente afetadas, ou ainda da sua 
disponibilidade na região e território nacional. Dependerá ainda da singularidade das 
unidades geomorfológicas em presença e do grau de alteração induzido pelo projeto. 
 
A avaliação de impacte incide nas fases de construção e exploração, onde incidem os 
principais impactes, mas também na fase de desativação, com encerramento e 
recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas. 
 
Será ainda considerada, na análise, a alternativa zero, que considera a não 
concretização do projeto. 
 
 
 
1.3.2 Fase de Construção 

A fase de construção inicia-se com as operações de desmatação e decapagem, na área 
da futura corta mineira, e nos locais de implantação de acessos, hidrometalurgia e 
restantes anexos mineiros. A remoção do coberto vegetal e das terras de cobertura, 
põem a descoberto extensas áreas de rocha, facilitando os processos erosivos, que se 
pode traduzir numa perda expressiva de formações geológicas. O facto da maioria das 
rochas aflorantes (metassedimentos) serem impermeáveis, irá incrementar os processos 
erosivos, nas áreas decapadas e a decapar. A magnitude do impacte será assim tanto 
maior, quanto a dimensão do projeto e, sobretudo, quanto maior for o tempo de 
exposição das áreas decapadas. 
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O projeto em análise apresenta uma área global de afetação de aproximadamente 
150 ha. Esta oscila sensivelmente entre os 142,5 ha, da Alternativa A2, e os 156,3 ha da 
Alternativa B1, numa diferença máxima de 13,8 ha (ver Quadro IV. 4 do ponto 1.1). 
Nesta fase, ainda não se assinalam os impactes morfológicos associados à deposição de 
materiais estéreis, pelo que, na construção, a afetação reduz-se para cerca de 90 ha. A 
área de afetação global varia, nesta fase, em função da solução de projeto para 
implantação da hidrometalurgia, designadamente de 92,4 ha na Solução A, e de 95,8 ha 
na Solução B, marcando uma diferença de somente 3,4 ha. 
 
Importa referir que durante esta fase, aquando das operações de decapagem, os solos 
removidos serão, dentro do possível, preservados e armazenados na envolvente imediata 
das áreas intervencionadas, para utilização nos arranjos finais das infraestruturas 
implantadas. Assim, as superfícies dos aterros e escavações estarão temporariamente 
expostas, mas sendo com prontidão recoberto, minimizando os tempos de exposição e 
efeitos de erosão. No caso da corta mineira, as operações de exploração iniciar-se-ão 
logo após a remoção de solos, pelo que os efeitos de erosão serão praticamente nulos 
(sobrepondo-se assim as fases de construção e exploração). Há ainda de referir que a 
maioria das áreas desmatadas será logo compactadas e impermeabilizadas, sendo 
seguidamente construídos os edifícios que constituem os anexos mineiros. 
 
Em suma, o impacte relativo à perda de substrato geológico e alteração morfológica 
inerente à erosão de superfícies expostas é negativo, indireto, certo e de magnitude 
reduzida, em particular pelo curto período de exposição das áreas desmatadas e 
decapadas. É ainda temporário, irreversível e ocasional (em função das condições 
climáticas [ventos e precipitação]). O impacte incide no essencial nas rochas aflorantes, 
que não constituem valores geológicos a preservar nem formações raras, e de elevada 
abundância na região, pelo que o valor do recurso afetado se considera reduzido. 
Como salientado anteriormente os efeitos de erosão podem ser minimizados, com a 
preservação de solos decapados para utilização posterior no recobrimento de taludes e 
outras áreas desmatadas. O impacte é assim não significativo. 
 
Os impactes diretos no substrato geológico advêm, nesta fase, das escavações e aterros 
inerentes à abertura de acessos, instalação da hidrometalurgia e restantes anexos 
mineiros. Na construção destes elementos de projeto, verificam-se volumes totais de 
movimentação de terras de 1,9 Mm3 na Solução A, e de 3,5 Mm3 na Solução B, numa 
diferença de 1,4 Mm3 entre ambas (ver Quadro IV. 1 do ponto 1). Destes volumes cerca 
de 1,45 Mm3, na Solução A, correspondem a escavação, e de 2,97 Mm3 na Solução B. 
Resulta deste modo um balanço positivo de 0,99 Mm3 na Solução A, e de 2,49 Mm3 na 
Solução B. Face aos valores apresentados as alternativas de projeto que compreendem 
a Solução A (A1 e A2) surgem como mais favoráveis, em detrimento das alternativas que 
considerem a Solução B (B1 e B2). 
 
O impacte relativo à destruição do substrato geológico, associado à escavação e aterro, é 
negativo, direto, certo e de magnitude moderada (Solução A) a elevada (Solução B), 
face aos volumes de terra mobilizados. É ainda permanente, irreversível e localizado. 
Uma vez que incide em formações geológicas sem valor particular do ponto de vista 
comercial e/ou de conservação, e abundantes na região, o valor de recurso afetado é 
considerado de reduzido. O impacte assume-se de significativo. Pese embora o 
mesmo grau de significância, as Alternativas B1 e B2 de projeto são menos favoráveis. 
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Como referido, em resultado das escavações e aterros, o balanço de terras é positivo, 
sendo 1 Mm3 na Solução A e 2,5 Mm3 na Solução B. Este volume sobrante será 
composto por rocha estéril, podendo assim ser encaminhado para o depósito previsto de 
estéreis. As soluções de depósito consideradas (1 e 2) apresentam capacidade de 28,8 a 
29,7 Mt, o que ultrapassa largamente as cerca de 23 Mt de estéreis provenientes da 
extração na mina, pelo que será possível acomodar esses mesmos materiais sobrantes. 
Desta forma evita-se o transporte de terras sobrantes para fora da zona da concessão, e 
a necessidade de identificar destinos licenciados de acordo com a legislação para os 
mesmos. 
 
O impacte inerente à movimentação de terras é assim negativo, indireto, certo e de 
magnitude reduzida. É ainda temporário, irreversível. O valor afetado é reduzido, 
sendo deste modo não significativo. 
 
A escavação e aterros constituem igualmente uma alteração da morfologia de terreno. 
Esta alteração é tanto mais acentuada quanto maior os volumes em questão. Importa no 
entanto ainda considerar a localização das intervenções e perceber as suas implicações 
na morfologia local. As intervenções incidem na Serra do Barroso, na sua extremidade 
nascente. Pese embora a Serra do Barroso não seja abrangida por um estatuto particular 
de conservação, esta última constitui uma unidade geomorfológica de relevo na região. 
 
Como referido anteriormente, os volumes de escavação e aterros do projeto são 
expressivo, sendo os mesmos de magnitude moderada a elevada em função da solução 
adotada para localização da hidrometalurgia. A Solução B segue como opção mais 
desfavorável, por apresentar perto do dobro da movimentação de terras da Solução A. 
Há ainda que referir que a Solução B posiciona a hidrometalurgia numa zona de cabeça, 
que necessita, para implantação da infraestrutura, de um volume de escavação muito 
consequente de 2,45 Mm3. Tal implica um rebaixamento expressivo de uma zona de 
“cabeço”, com elevada acessibilidade visual, e expressão na leitura da paisagem. A 
Solução A posiciona-se numa zona de vale, mais aplanada e de certa forma mais 
“abrigada”, o que se traduz num menor volume de escavação. 
 
O impacte na alteração da morfologia de terreno é considerado de negativo, direto, 
certo e de magnitude moderada a elevada. É ainda permanente, irreversível e 
localizado. Incide numa unidade geomorfológica de valor moderado, assumindo-se de 
significativo a muito significativo. O impacte é minimizável mediante adequada 
integração paisagística dos locais intervencionados. É ainda de referir que a recuperação 
da área mineira contempla um projeto florestal para a integralidade da zona de 
concessão mineira, que poderá conter / minimizar as implicações das alterações 
morfológica na paisagem. 
 
São ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados à exploração, 
nomeadamente da sua ligação à rede elétrica pública. A exploração estabelecerá essa 
ligação através de uma linha elétrica aérea até a subestação de Morgade, a norte da 
zona de concessão mineira. A construção de uma linha elétrica representa uma 
interferência direta com o substrato geológico, nomeadamente na constituição das 
fundações para os apoios da linha. Tendo em conta a proximidade do projeto à 
subestação, a dimensão da intervenção será muito reduzida e de magnitude reduzida. A 
afetação é ainda superficial, e numa zona onde não se destacam recursos geológicos de 
interesse. O impacte é assim não significativo. 
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Importa contudo referir que a Solução A de localização da fábrica de hidrometalurgia 
interfere com duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e a 15 kV), que deverão ser 
relocalizadas (ver Desenhos 01 e 02 [TOMO 2]). Neste sentido as alternativas de projeto 
com a Solução A apresentam-se como de menos favorável. A Solução B é assim mais 
favorável, necessitando apenas a criação de um pequeno ramal elétrico que liga à linha 
elétrica a 60 kV que se desenvolve em proximidade, e que liga à subestação de Morgade 
(ver Desenhos 03 e 04 [TOMO 2]). 
 
 
 
1.3.3 Fase de Exploração 

Nesta fase, o principal impacte é positivo, e prende-se com a escavação de um recurso 
mineral estratégico e de elevado valor económico. Pretende-se com o presente projeto 
explorar um depósito de cerca de 15,6 Mt de minério. Admite-se, contudo, que no 
decurso dos trabalhos de prospeção e pesquisa a realizar nesta fase se possa alcançar 
um “target” de 30 Mt de minério, prolongando, em consequência, o período do projeto de 
exploração. A exploração de um recurso mineral estratégico da política nacional e de 
elevado valor económico apresenta um impacte positivo, direto, certo e de magnitude 
elevada, face às quantidades que se pretendem explorar. É ainda permanente, 
irreversível, diário e confinado. O valor do recurso afetado é naturalmente elevado, o 
que se traduz num impacte muito significativo. 
 
A exploração do minério implica, todavia, a escavação e remoção de materiais estéreis, 
em particular na abertura da corta mineira que permita o acesso ao jazigo presente a 
maior profundidade. Como referido, ao longo da exploração, é expectável a remoção de 
cerca de 23 Mt de estéreis, a encaminhar para depósito. Importa salientar que parte 
deste material será reutilizado na central de backfill para preenchimento das galerias 
subterrâneas que venham a ser progressivamente abandonadas. De referir ainda que 
estes materiais são retirados de formações geológicas sem particular valor económico e 
ou de grande raridade, sendo abundantes na região. O impacte inerente à destruição do 
substrato geológico é assim negativo, direto, certo e de magnitude elevada, atendendo 
aos volumes de estéreis considerados. É ainda permanente, porém confinado e 
parcialmente reversível, tendo em vista a reutilização do mesmo para o backfill, e de 
valor de recurso afetado reduzido. O impacte é no entanto significativo. 
 
A escavação das formações geológicas, e particularmente, a deposição de estéreis terá 
igualmente impacte na morfologia de terreno. No caso particular do presente projeto, uma 
vez que a exploração de minério é maioritariamente subterrânea, a exploração a céu 
aberto apresentará uma dimensão relativamente reduzida, e com pouca expressividade 
na paisagem, sendo maioritariamente confinada ao vale do ribeiro de Candedo. Para o 
depósito dos estéreis consideram-se duas soluções, que ocupam uma área entre 50 a 
60 ha. A Solução 1, a poente, apresenta uma área de implantação de 60,6 ha, e a 
Solução 2, a nascente, de 50,1 ha. A Solução 2 surge assim como mais favorável. 
Acresce ainda que esta mesma solução se insere num pequeno vale encaixado e 
confinado, enquadrado por 3 linhas de festo, que abre para o vale de Rebordelo por uma 
estreita portela. Com esta solução a o depósito apresentará sempre visibilidades muito 
condicionadas, sendo somente percetível a crista do depósito, numa fase já avançada de 
exploração. A Solução 1 ocupa uma encosta aberta e mais exposta, sendo visível na sua 
íntegra e durante toda a exploração. 
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O impacte na alteração da morfologia de terreno é considerado de negativo, direto, 
certo e de magnitude moderada a elevada. É ainda permanente, irreversível e 
confinado. Incide numa unidade geomorfológica de valor moderado, assumindo-se de 
significativo. O impacte é minimizável mediante adequada integração paisagística dos 
locais intervencionados. É ainda de referir que a recuperação da área mineira contempla 
um projeto florestal para a integralidade da zona de concessão mineira, que poderá 
conter / minimizar as implicações das alterações morfológica na paisagem. 
 
Ainda nesta fase é necessário considerar o impacte da presença de espaços sem 
vegetação corta mineira (céu aberto) e depósito, sujeitos aos processos erosivos. Estes 
impactes são mais expressivas nas zonas de depósito atendendo à dimensão do mesmo. 
Há que referir que o impacte é contudo superior na solução 1 (poente), uma vez que a 
superfície de exposição será maior, coincidindo com um número superior de linhas de 
água que torna a contenção de sedimentos mais difícil.  
 
É de referir que o impacte é minimizável consoante correta implantação de rede de 
drenagem do depósito e corta mineira, e com a colocação de estruturas de contenção de 
sedimentos arrastados por águas da chuva. Neste ponto a solução 2 será mais favorável, 
uma vez que o controlo das águas de escorrências é efetuado num ponto único. Por 
outro lado, o material será mais confinado e com menor superfície exposta aos 
elementos. 
 
Em suma, o impacte relativo à perda de substrato geológico e alteração morfológica 
inerente à erosão de superfícies expostas é negativo, indireto, certo e de magnitude 
reduzida a moderada. É ainda temporário, irreversível e ocasional (em função das 
condições climáticas [ventos e precipitação]). O valor do recurso afetado considera-se 
reduzido. Como salientado anteriormente os efeitos de erosão podem ser minimizados, 
com a preservação de solos decapados para utilização posterior no recobrimento dos 
depósitos. O impacte é assim não significativo. 
 
 
 
1.3.4 Fase de Desativação 

Esta fase corresponde ao desmantelamento das instalações mineiras. Todas as 
infraestruturas mineiras serão desmanteladas ou demolidas, com o encerramento da 
mina. Quanto às infraestruturas de concentração, edifícios de apoio e instalações sociais 
(situados no Complexo de Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será revertida para 
outros fins, de forma a colmatar eventuais necessidades do futuro mercado. No que diz 
respeito à infraestrutura da hidrometalurgia, será mantida com o objetivo de dar 
continuidade à produção de hidróxido de lítio, assim que garantida o material necessário. 
 
Ao desmantelamento das instalações mineiras segue-se a recuperação da área mineira, 
e respetivos depósitos de estéreis, mediante aplicação de um Plano Ambiental e de 
Recuperação paisagística. Admite-se o encerramento posterior das restantes 
infraestruturas do CAM, porém num horizonte mais longínquo. 
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Posto isto, no que se refere aos aspetos geomorfológicos, nesta fase verificar-se-á uma 
recuperação de áreas previamente intervencionada. Esta recuperação surge como 
impacte positivo e incidirá, essencialmente, na zona de mina a céu aberto e depósito de 
estéreis, o que perfaz uma área de recuperação que varia entre 80 a 90 ha, conforme a 
alternativa de projeto adotada, ou seja, mais de metade da área intervencionada. 
 
Como referido anteriormente o projeto considera uma intervenção florestal em toda a 
área da concessão mineira, que valorize o local e atenue os efeitos das alterações 
morfológicas na paisagem. 
 
O impacte é assim positivo, certo e direto, e de magnitude moderada. É ainda 
permanente, confinado e parcialmente reversível. O valor do recurso afetado é 
moderado. É um impacte significativo. 
 
 
 
1.3.5 Alternativa Zero 

A alternativa zero corresponde à não concretização do projeto. Neste cenário, será 
mantido o carácter rural do território, e portanto, os usos atuais predominantemente 
agrícola e, sobretudo, florestais. 
 
Continuarão assim por consagrar os objetivos dados para o referido território, de 
exploração de um recurso mineral particularmente no quadro estratégico atual e de 
afirmação na transição energética. 
 
A alternativa zero apresenta assim impactes negativos, de magnitude elevada e muito 
significativos. 
 
 
 
1.3.6 Síntese de Impactes 

Os principais impactes de um projeto desta natureza prendem-se com a alteração das 
formações geológicas em resultado das operações de desmonte e deposição de 
materiais rochosos. 
 
A exploração do minério constitui em si um impacte positivo, por se tratar da exploração 
de um recurso geológico de elevado valor económico e de elevada importância no 
contexto atual da transição energética. Este impacte assume uma magnitude elevada 
face aos volumes disponíveis e que se preveem ser ainda mais assinaláveis. Este 
impacte assume-se assim de muito significativo. 
 
A exploração do minério implica, contudo, a remoção de uma elevada de rochas estéreis 
de reduzido valor geológico, em particular nas fases iniciais, a céu aberto, para 
aproximação ao depósito existente. Este impacte é, por sua vez, negativo, e assume 
igualmente uma magnitude elevada. O recurso afetado não constitui todavia um valor 
geológico a preservar, nem uma formação rara de expressão reduzida no território. Pese 
embora o reduzido valor, os volumes em causa constituem um impacte significativo. 
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A afetação direta das formações geológicas não se limita à escavação mineira, mas 
igualmente à implantação de um conjunto de infraestruturas de suporte à atividade 
mineira (acessos e anexos mineiros), nas quais se inclui ainda uma unidade de 
hidrometalurgia. As operações de escavação e aterro constituem um impacte negativo e 
significativo. 
 
As ações com interferência direta e indireta no maciço rochoso têm igualmente 
implicações na morfologia de terreno. Pese embora a área de projeto não inclua nenhum 
património geomorfológico de particular interesse de conservação, a Serra do Barroso, 
onde se insere, constitui uma unidade geomorfológica relevante no território. O impacte é 
assim negativo, sendo significativo ou muito significativo em função das alternativas 
de projeto em análise. Note-se que parte das alterações morfológicas assinaladas 
poderão ser parcialmente reversíveis e minimizáveis, com a recuperação ambiental a 
efetuar no âmbito do encerramento da mina. 
 
No que se refere às alternativas de projeto, a Alternativa A2 surge como mais 
favorável, uma vez que integra a solução de localização da hidrometalurgia que implica 
um menor volume de movimento de terras e menos alterações nos aspetos morfológicos 
locais. Integra ainda a solução de depósito de estéreis de menor área de afetação, e de 
melhor integração na morfologia local, sendo ainda a solução menos exposta e de mais 
fácil controlo da erosão. A Alternativa B1 surge assim como a menos favorável. Para 
as restantes duas alternativas, a Alternativa A1 é ligeiramente mais favorável que a 
Alternativa B2. 
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Quadro IV. 14 – Geologia e Geomorfologia | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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A
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A
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Destruição do substrato geológico (aterro / escavação) - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) S (18) 

Alteração da morfologia local (aterro / escavação) - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (20) 

Movimentação de terras - Indir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

Erosão do maciço exposto - Indir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

B
1 

B
2 

Destruição do substrato geológico (aterro / escavação) - Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) S (20) 

Alteração da morfologia local (aterro / escavação) - Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) MS (22) 

Movimentação de terras - Indir. M (3) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (16) 

Erosão do maciço exposto - Indir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 15 – Geologia e Geomorfologia | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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 Destruição do substrato geológico (Estéreis) - Dir. E (5) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) S (18) 

Exploração de depósitos minerais de Lítio + Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) C (1) NMC (2) MS (24) 

A
2 

B
2 Alteração da morfologia local (corta e depósito de estéreis) - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) S (19) 

Erosão do maciço exposto - Indir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

A
1 

B
1 Alteração da morfologia local (corta e depósito de estéreis) - Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) S (21) 

Erosão do maciço exposto - Indir. M (3) T (1) Irrev. (3) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (16) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 16 – Geologia e Geomorfologia | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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T Recuperação da morfologia local + Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) M (3) C (1) NMC (2) S (19) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.4 Solos e Usos do Solo 

1.4.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do projeto 
nos solos e usos do solo é feita tendo em consideração as características do projeto, as 
áreas estimadas de afetação pela sua implantação, e o valor das unidades pedológicas e 
usos afetados. A avaliação é descriminada por alternativas de projeto, as quais estão 
relacionadas com a localização da hidrometalurgia e dos depósitos de estéreis, 
nomeadamente as Alternativas A1, A2, B1 e B2. 
 
A exploração de recursos minerais implica, naturalmente, um conjunto de ações 
geradoras de impactes no solo, levando a alterações das suas características, bem como 
do uso atual do mesmo. A magnitude do impacte traduz-se pela quantidade de solos 
afetados, nomeadamente por perda integral do mesmo ou sua alteração.  
 
O presente projeto contempla uma exploração mista (céu aberto e subterrânea) e toda 
uma infraestrutura para o processo de refinação do minério (até obtenção do hidróxido de 
lítio), que totalizam uma área de intervenção que pode variar entre os 142 e os 156 ha, 
em função da alternativa de projeto considerada. O significado do impacte depende, por 
sua vez, das potencialidades intrínsecas dos solos afetados e da sua capacidade de uso 
enquanto recurso. Quanto maior for a potencialidade para uso agrícola ou florestal, maior 
significado terá a perda e/ou alteração dos solos. É igualmente de considerar a raridade 
dos solos e sua distribuição na região e restante território nacional, é o caso dos  
solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), de enorme potencial e valor 
económico. 
 
Importa todavia realçar que a implantação do projeto pode não configurar uma perda 
integral dos solos presentes na área de intervenção, uma vez que os mesmos poderão 
ser, em parte, preservados e armazenados para futuros arranjos paisagísticos na 
envolvente às infraestruturas preservadas, ou na recuperação das zonas de depósitos 
estéreis ou outros espaços da exploração. É o caso da abertura dos acessos internos e 
externos ao complexo na fase de construção, onde poderão ser temporariamente 
armazenados, junto aos mesmos, os solos decapados, para posterior utilização na 
cobertura dos taludes de aterro e escavação. 
 
A avaliação de impactes é efetuada nas fases de construção, exploração e desativação, 
sendo ainda considerada uma avaliação da evolução da área de projeto sem a 
concretização do mesmo (Alternativa Zero). 
 
É ainda efetuada uma síntese de avaliação de impactes onde se determina o significado 
dos impactes identificados, de acordo com a metodologia estabelecida (ver ponto 1.1), e 
segundo os pressupostos acima elencados. 
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1.4.2 Fase de Construção 

Esta fase antecede o início da exploração mineira e compreende os trabalhos de 
preparação da mina, abertura de acessos internos e externos à exploração, e a 
preparação e instalação da hidrometalurgia e restantes elementos do complexo de 
anexos mineiro (CAM), e respetivas infraestruturas associadas. Incluem-se, igualmente, 
nesta fase os trabalhos preparatórios do local de depósito de estéreis. 
 
É na fase de construção que ocorrem os principais impactes nos solos e usos do solo, 
em resultado das operações de desmatação e decapagem de solos, e dos movimentos 
de terra associados à preparação da zona mineira e zona de depósito de estéreis, e da 
implantação das restantes componentes de projeto (acessos e CAM). Estes impactes 
prolongam-se para a fase seguinte (exploração), com a ocupação definitiva dos espaços 
intervencionados na fase de construção. 
 
A área de incidência direta do projeto varia, sensivelmente, entre 140 e 156 ha, em 
função das alternativas de projeto consideradas (ver Quadro IV. 4 no ponto 1.1). Esta 
área constitui uma afetação expressiva, de magnitude moderada. Numa análise entre 
alternativas, a Alternativa A2 surge como mais favorável, por apresentar menor área de 
afetação, nomeadamente de 142,5 ha. Segue-se a Alternativa B2 com 145,8 ha, 
Alternativa A1 com 153,0 ha e Alternativa B1 com 156,3 ha. As diferenças relativas à 
localização do CAM (Soluções A e B) não são significativas, sendo a diferença entre as 
áreas dos acessos e plataformas do CAM das duas soluções de somente 3,3 ha (62,3 ha 
na Solução A e 66,1 na Solução B). As diferenças são mais relevantes no que concerne 
às soluções de depósitos de estéreis (Soluções 1 e 2), nomeadamente em 10,5 ha 
(60,6 ha na Solução 1 e 50,1 ha na Solução 2). Note-se que, apesar do depósito de 
estéreis 2 apresentar menor área de ocupação, a capacidade de encaixe (volume de 
escombro) é superior. Este aspeto deve-se a morfologia local, sendo que o depósito 1 se 
desenvolve numa zona de encosta aberta, e o depósito 2 num vale pronunciado de maior 
encaixe. 
 
Pese embora as áreas de afetação em causa, importa recordar que a área de projeto se 
desenvolve sobre solos maioritariamente limitados e de reduzida aptidão agrícola, 
nomeadamente sobre leptossolos úmbricos. Estes solos são particularmente abundantes 
na região norte do país, com grande representatividade nas áreas montanhosas do 
Barroso, Tâmega, Alvão-Marão, Padrela, Bragança e Montemuro31. Têm assim grande 
expressão em zonas frias e húmidas, mas podem encontra-se em quaisquer outras 
zonas, em áreas que não tenham sido aproveitadas em agricultura e se tenham mantido 
permanentemente sob coberto vegetal, sobretudo de matos. O valor do recurso afetado 
é assim maioritariamente reduzido, tendo em conta as limitações associadas a estes 
solos e à sua larga representatividade na região e serras nortenhas. 
 
Importa contudo referir que nas zonas de vale se encontram solos um pouco mais 
profundos, e de menor limitação, nomeadamente no vale do ribeiro de Lama, sendo que 
alguns dos mesmos se encontram integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN). No 
Quadro IV. 17 Identificam-se solos da RAN abrangidos pela área de implantação de 
projeto. Da sua análise verifica-se que as afetações de solos integrados na RAN são 
marginais, representando cerca de 0,2-0,3% da área global de implantação do projeto. 

                                                
31 Agroconsultores & Coba (1991). Carta de solos, carta de uso actual da terra e carta da aptidão da terra do nordeste de 
Portugal. 
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Quadro IV. 17 – Afetações de solos da Reserva Agrícola Nacional 

Solos 
Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

ha % ha % ha % ha % 

Reserva Agrícola Nacional 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 

 
 
A referida área de RAN corresponde a uma estreita faixa que acompanha uma linha de 
água afluente do ribeiro de Lama. Esta área de RAN é intercetada pelo acesso externo à 
exploração (ver Desenho 08 [TOMO 2]). A afetação da mesma é ligeiramente superior no 
caso da Solução 2 da localização da fábrica de metalurgia. A ordem de grandeza entre as 
soluções não é contudo expressiva. 
 
Em suma, no que se refere aos impactes inerentes à perda de solos, o impacte é 
considerado de negativo, direto e de magnitude moderada. É ainda considerado de 
certo, permanente e localizado. O valor de recurso afetado é considerado, 
globalmente, de reduzido, exceto na ocupação marginal de solos da RAN. Importa 
todavia referir que este impacte é parcialmente reversível e minimizável, 
nomeadamente através da preservação e armazenamento de solos decapados, para 
utilização nos arranjos finais das infraestruturas implantadas. Refere-se o exemplo dos 
acessos. Aquando da abertura dos mesmos os solos decapados poderão ser 
armazenados junto aos mesmos, em pargas que não ultrapassem os 2 metros. Após 
finalizada a modelação de terreno (criação da plataforma, valetas de drenagem e 
consolidação de taludes), estes mesmos solos poderão ser utilizados para recobrimento 
dos taludes. O mesmo é aplicável para os taludes das plataformas dos diversos anexos 
mineiros, ou ainda, para recobrimento progressivo dos depósitos de estéreis. No cômputo 
geral, o impacte assume-se como não significativo, uma vez que, pese embora uma 
dimensão de projeto moderada, o mesmo incide em solos essencialmente pobres e de 
elevada representatividade nas zonas serranas do norte, e pelo facto de parte desses 
solos poderem ser recuperados em arranjos finais das instalações e infraestruturas de 
projeto. 
 
Para além da afetação direta de solos pela implantação dos elementos de projeto, é 
ainda de referir que a presença das equipas de trabalhadores e a movimentação de 
máquinas constituem fatores que contribuem igualmente para uma perda de solos, uma 
diminuição da sua qualidade pela compactação, aumento da erosão e eventual 
contaminação. Estes impactes aplicam-se aos espaços envolventes à intervenção direta 
do projeto, onde pontualmente se poderão deslocar pessoas e máquinas. 
 
Este impacte, negativo e direto, é contudo considerado de magnitude reduzida, uma 
vez que incidirá numa área mais reduzida (note-se que, aquando da construção, deverá 
ser privilegiada a circulação em caminhos atualmente existentes e o uso de espaços que 
serão futuramente ocupados por elementos de projeto). É ainda provável, temporário e 
confinado. O impacte ocorrerá essencialmente em leptossolos úmbricos, e portante de 
valor de recurso reduzido. O impacte é ainda reversível e minimizável, mediante 
aplicação de um conjunto de medidas de gestão ambiental de obra, como a definição e 
sinalização dos acessos às diferentes frentes de obra, privilegiando a utilização de 
caminhos existentes ou da utilização para circulação e depósito temporários de materiais 
de espaços de ocupação permanente na fase de exploração, entre outras. O impacte é 
assim não significativo. 
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É por fim, de referir a potencial contaminação dos solos por derrames acidentais da 
maquinaria e veículos utilizados na obra. Estas ocorrências serão contudo incertas, 
sendo ainda evitáveis mediante uma correta gestão ambiental da obra, nomeadamente 
com a definição de zonas de manutenção de veículos, devidamente impermeabilizadas e 
de ambiente controlado (preferencialmente em oficinas externas à obra), a formação de 
colaboradores e disponibilização de kits de controlo de derrame nas frentes de obra, ou 
ainda a colocação de geradores e outras maquinarias em bacias de retenção. 
 
O impacte é assim negativo, direto e de magnitude reduzida. É ainda pouco provável, 
temporário, raro, confinado e reversível. O valor afetado é reduzido. É ainda 
minimizável, assumindo-se como de não significativo. 
 
Para além da perda de solo é ainda necessário considerar a alteração dos usos atuais 
desses mesmos solos. Tal como anteriormente referido, a dimensão das áreas alteradas 
determinam a magnitude do impacte, sendo o seu significado determinado pela 
relevância económica/social/ambiental dos usos alterados. O sentido do impacte 
dependerá igualmente dos usos atuais dos solos. A intervenção em solos efetivamente 
usados assume um sentido negativo, a par que a intervenção em solos abandonados 
(sem uso) pode representar uma valorização dos mesmos, e portanto, traduzir-se num 
impacte positivo. Esta alteração do uso, iniciado nesta fase, assume carácter definitivo na 
fase de exploração. 
 
No Quadro IV. 18 apresentam-se os usos e respetivas áreas a afetar pela implantação do 
projeto, nas suas várias componentes. Pese embora a progressiva deposição de estéreis 
se verifique na fase de exploração, considera-se já nesta fase a preparação dos locais 
(desmatação) e o seu condicionamento a outros usos. 
 

Quadro IV. 18 – Afetações de Usos do Solo por Alternativa de Projeto 

Usos do solo 
Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

ha % ha % ha % ha % 

Área social 0,020 0,015 0,024 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 

Culturas temporárias 6,000 3,930 5,803 4,071 5,853 3,743 5,641 3,867 

Pastagens melhoradas 1,600 1,044 5,527 3,878 1,485 0,950 5,415 3,712 

Floresta de carvalhos 8,600 5,611 1,827 1,282 8,590 5,493 1,830 1,254 

Floresta de castanheiro 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Floresta de resinosas 57,000 37,247 76,096 53,385 65,355 41,793 84,445 57,890 

Floresta de eucalipto 0,400 0,278 0,425 0,298 0,000 0,000 0,000 0,000 

Vegetação ribeirinha 0,100 0,067 0,103 0,072 0,097 0,062 0,097 0,067 

Matos 73,000 47,741 47,731 33,486 68,699 43,932 43,363 29,727 

Afloramentos rochosos 0,053 0,035 0,053 0,037 0,053 0,034 0,053 0,036 

Rede viária 0,100 0,067 0,102 0,072 0,116 0,074 0,116 0,079 

Caminho florestal / agrícola 6,100 3,965 4,849 3,402 6,128 3,919 4,909 3,366 

Total 153,1 100,0 142,5 100,0 156,4 100,0 145,9 100,0 
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Da análise do quadro anterior, e como já referido em termos da perda de solos, a 
Alternativa A2 surge como mais favorável, por apresentar menor área de afetação, 
nomeadamente de 142,5 ha. Segue-se a Alternativa B2 com 145,8 ha, Alternativa A1 
com 153,0 ha e Alternativa B1 com 156,3 ha. Verifica-se, ainda, que os principais usos 
afetados são o uso florestal (floresta de resinosas), o que não é surpreendente face à 
disponibilidade destas classes de ocupação dentro da área estudada (ver ponto 4.2 do 
Capítulo III). É ainda de salientar a ocupação muito expressiva de espaços atualmente 
sem utilização, essencialmente por matos rasteiros, que configuram, também, uma das 
ocupações mais abundantes no território. 
 
No que se refere ao uso florestal (carvalhos, castanheiros, resinosas, vegetação 
ribeirinha), a Alternativa A1 mantêm-se a mais favorável, com uma afetação global de 
65,70 ha. Segue-se a Alternativa B1, com 74,04 ha, Alternativa A2, com 78,03 ha, e 
Alternativa B2, com 86,37 ha. As diferenças assentam, no essencial, numa maior 
presença de floresta na Solução B da fábrica de hidrometalurgia e no depósito estéreis 2. 
A ordem de grandeza mantém-se sensivelmente a mesma entre alternativas, pese 
embora, a diferença entre as Alternativas A1 e a B2, seja já algo expressiva (cerca de 
21 ha). 
 
Relativamente ao uso agrícola, que assume particular importância no território, dada a 
classificação do mesmo como sítio Globally Important Agricultural Heritage Systems / 
Sistema Importante do Património Agrícola Mundial (GIAHS) desde 2018, é de referir que 
a afetação dos mesmos é marginal, correspondendo entre 5-8% da área global de 
intervenção, em função da alternativa selecionada A Alternativa B1 é neste caso a mais 
favorável, com uma afetação de 7,34 ha. Segue-se a Alternativa A1, com 7,60 ha, a 
Alternativa B2, com 11,06 ha, e Alternativa A2, com 11,33 ha. 
 
Importa ainda referir que os acessos a construir se irão desenvolver, em parte, sobre 
acessos e caminhos atualmente existentes. Nas Alternativas A1 e B1, os acessos a 
construir coincidirão com cerca de 6,2 ha de caminhos existentes. No caso das 
Alternativas A2 e B2, a sobreposição sobre caminhos e estradas existentes é 
ligeiramente inferior, com cerca de 5,0 ha (menos de 1,2 ha). As alternativas que 
apresentam a Solução 1 do depósito de estéreis é assim ligeiramente mais favorável, por 
apresentar um maior aproveitamento de caminhos existentes. Não se verificam contudo 
diferenças de significado com as restantes alternativas. 
 
No cômputo geral, o impacte inerente à alteração dos usos do solo é considerado de 
negativo, direto e de magnitude moderada, face à dimensão do projeto. É ainda de 
certo, permanente e localizado. O valor de recurso afetado é considerado, globalmente, 
de moderado, face à perda principal de espaços florestais de produção. O impacte é 
ainda irreversível, minimizável e compensável. O impacte assume-se de significativo. 
 
São ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados à exploração, 
nomeadamente da sua ligação à rede elétrica pública. A exploração estabelecerá essa 
ligação através de uma linha elétrica aérea até a subestação de Morgade, a norte da 
zona de concessão mineira. A construção de uma linha elétrica representa uma 
interferência direta com solos, nomeadamente nos locais dos apoios da linha. Tendo em 
conta a proximidade do projeto à subestação, a dimensão da intervenção será muito 
reduzida e de magnitude reduzida. 
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Note-se que em termos de ocupação dos solos poderá existir condicionamento de alguns 
usos (florestais) numa estreita faixa de proteção da linha elétrica. Os usos agrícolas não 
sofrerão, contudo, nenhum condicionamento. Os impactes assumem-se de não 
significativos. 
 
Importa contudo referir que a Solução A de localização da fábrica de hidrometalurgia 
interfere com duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e a 15 kV), que deverão ser 
relocalizadas (ver Desenhos 01 e 02 [TOMO 2]). Neste sentido as alternativas de projeto 
com a Solução A apresentam-se como de menos favorável. A Solução B é assim mais 
favorável, necessitando apenas a criação de um pequeno ramal elétrico que liga à linha 
elétrica a 60 kV que se desenvolve em proximidade, e que liga à subestação de Morgade 
(ver Desenhos 03 e 04 [TOMO 2]). 
 
Ainda relativamente aos projetos associados, há que considerar os impactes de perda de 
solos e alteração dos seus usos inerentes à instalação da unidade autónoma de gás 
natural e à subestação elétrica da exploração. Para ambas as soluções de localização da 
fábrica hidrometalúrgica, a unidade autónoma de gás natural apresenta uma área de 
ocupação de 2 280 m2, e a subestação elétrica de 1 535 m2. Na Solução A a unidade 
autónoma de gás natural e subestação desenvolvem-se, na íntegra, em zona de floresta 
de eucalipto. Na Solução B, ambas as infraestruturas se desenvolvem em espaços 
florestais de resinosas. 
 
No que se refere à rede associada (elétrica e de gás), designadamente nos respetivos 
troços subterrâneos, verifica-se, na Solução A, uma ocupação global de 1 135 m2 (329 m2 
para os cabos elétricos enterrados, e 806 m2 para a conduta de gás). Na Solução B a 
ocupação é, por sua vez, de 1 650 m2 (1 095 m2 para os cabos elétricos enterrados, e 
555 m2 para a conduta de gás). Em termos de uso do solo, na Solução A estas 
infraestruturas abrangem lameiros (819 m2 [72%]), floresta de resinosas (58 m2 [5%]), 
floresta de eucalipto (143 m2 [13%]) e matos (115 m2 [10%]). Na Solução B, as redes 
ocupam na íntegra floresta de resinosas (1 650 m2). Note-se que uma parte importante 
das áreas de afetação coincide com a plataforma da fábrica de hidrometalurgia (em 
ambas as soluções), e portanto, em zonas previamente consideradas. 
 
Os impactes das infraestruturas associadas classificam-se de negativos, diretos e de 
magnitude reduzida, uma vez que a dimensão das intervenções são pouco expressivas. 
São ainda certos, permanentes e parcialmente reversíveis, nomeadamente no que se 
refere à rede elétrica e de gás subterrânea, em que alguns dos usos podem ser 
restabelecidos (lameiros e matos). O valor dos recursos é considerado reduzido a 
moderado, uma vez que são essencialmente ocupadas classes de ocupação de elevada 
representatividade na região e, no caso concreto dos lameiros, que poderão ser 
parcialmente recuperados após intervenção. Os impactes são assim não significativos. 
 
Ainda na fase de construção é necessário considerar impactes inerentes à implantação 
de estaleiros. Independentemente das alternativas de projeto consideradas, será 
necessária a implantação de dois estaleiros de obra (ver ANEXO 2 do Volume 3 [Anexos 
Técnicos]). O primeiro de apoio à preparação da área da corta mineira, e o segundo de 
apoio à construção da unidade de hidrometalurgia. O primeiro estaleiro é comum a todas 
as alternativas de projeto, e será localizado na zona da fase 2 da exploração a céu 
aberto, e portanto em área a intervencionar. A posição do segundo estaleiro varia, por 
sua vez, em função da solução de localização da fábrica hidrometalúrgica. Este último 
localizar-se-á dentro da área da plataforma da respetiva hidrometalúrgica.  
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O impacte direto do estaleiro, em termos de ocupação, já se encontra contemplado nas 
contabilizações anteriormente realizadas. À semelhança das frentes de obra, é 
igualmente de considerar, localmente, eventuais contaminações de solo por derrames 
acidentais. Uma vez que os estaleiros se situarão nas frentes de obras anteriormente 
referidas, as mesmas já foram avaliadas. Estas ocorrências serão incertas, sendo ainda 
evitáveis mediante uma correta gestão ambiental da obra. 
 
 
 
1.4.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes no solo e usos do solo são os que decorrem da 
afetação iniciada e concluída na fase de construção. Note-se que quer na zona mineira 
(exploração a céu aberto) e nos depósitos de estéreis irá existir uma intervenção e/ou 
ocupação progressiva dos espaços nesta fase. 
 
No que se refere aos impactes específicos desta fase, os mesmos prendem-se com a 
eventual contaminação dos solos por derrames acidentais de óleos e lubrificantes em 
consequência de acidentes ou de situações de avaria, ou pelo mau estado dos veículos 
em circulação, e que podem ter associados derrames desses produtos. Há ainda que 
considerar a deposição em solo de poluentes atmosféricos resultantes das emissões 
gasosas dos veículos circulantes nas vias, e das operações da hidrometalurgia. Neste 
último aspeto, conforme estabelecido no ponto referente à qualidade do ar (ver ponto 
1.14), as emissões de poluentes atmosféricos (SOx e NOx) encontram-se largamente nos 
valores legais permitidos, quer na envolvente alargada, como na envolvente próxima de 
projeto. A contaminação dos solos afigura-se assim de pouco expressiva. 
 
O impacte associado à contaminação de solos (com consequência no seu uso) inerente 
às emissões atmosféricas da exploração é considerado de negativo, indireto e de 
magnitude reduzida, uma vez que os resultados das simulações consideradas (no pior 
cenário meteorológico) apontam para o cumprimento da legislação em vigor, quer na 
envolvente alargada como na envolvente próxima das fontes emissoras. O impacte é 
ainda provável, permanente, diário, irreversível e localizado. O valor do recurso 
afetado é reduzido (característica e natureza dos solos) a moderado (no que se refere 
aos usos do solo). O Impacte é ainda minimizável e não significativo. 
 
Quanto à contaminação dos solos (com consequente afetação do seu uso) por derrames 
acidentais, o mesmo é considerado de negativo e direto, e de magnitude reduzida. É 
ainda provável, temporário e confinado. O valor do recurso afetado é reduzido 
(característica e natureza dos solos) a moderado (no que se refere aos usos do solo). O 
impacte é ainda reversível e minimizável, mediante aplicação de um conjunto de 
medidas de gestão ambiental. O impacte é assim não significativo. 
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1.4.4 Fase de Desativação 

Esta fase corresponde ao desmantelamento das instalações mineiras. Todas as 
infraestruturas mineiras serão desmanteladas ou demolidas, com o encerramento da 
mina. Quanto às infraestruturas de concentração, edifícios de apoio e instalações sociais 
(situados no Complexo de Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será revertida para 
outros fins, de forma a colmatar eventuais necessidades do futuro mercado. No que diz 
respeito à infraestrutura da refinaria, será mantida com o objetivo de dar continuidade à 
produção de hidróxido de lítio, assim que garantida o material necessário. 
 
Ao desmantelamento das instalações mineiras segue-se a recuperação da área mineira, 
e respetivos depósitos de estéreis, mediante aplicação de um Plano Ambiental e de 
Recuperação paisagística. Admite-se o encerramento posterior das restantes 
infraestruturas do CAM, porém num horizonte mais longínquo. 
 
Posto isto, no que se refere aos solos e usos do solo, nesta fase verificar-se-á uma 
recuperação de áreas previamente intervencionada, onde serão levantadas as 
condicionantes aos usos do solo, e recuperados parte dos solos preservados e 
armazenados em fase anterior. Esta recuperação surge como impacte positivo e incidirá, 
essencialmente, na zona de mina a céu aberto e depósito de estéreis, o que perfaz uma 
área de recuperação que varia entre 80 a 90 ha, conforme a alternativa de projeto 
adotada, ou seja, mais de metade da área intervencionada. 
 
O impacte é assim positivo, certo e direto, e de magnitude moderada. É ainda 
permanente, localizado e reversível. O valor do recurso afetado é reduzido 
(característica e natureza dos solos) a moderado (no que se refere aos usos do solo). É 
um impacte significativo. 
 
Relativamente aos impactes negativos, para além da manutenção da perda/alteração dos 
solos nas infraestruturas do CAM a manter, há ainda de considerar impactes similares à 
fase de construção, nomeadamente aos relacionados com circulação de veículos e 
máquinas, na envolvente às áreas a recuperar. À semelhança da fase de construção 
estes impactes não se perspetivam de significativos. 
 
 
 
1.4.5 Alternativa Zero 

A alternativa zero corresponde à não concretização do projeto. Neste cenário, será 
mantido o carácter rural do território, e portanto, os usos atuais predominantemente 
agrícola e, sobretudo, florestais. Atendendo às tendências demográficas assinaladas para 
o território (ver ponto 11.2.2 do Capítulo III), de envelhecimento e decréscimo da 
população do concelho, é expectável, a longo prazo, um recuo progressivo dos espaços 
agrícolas e florestais do território, que beneficiam a progressão de matos que se tem 
vindo a verificar nas últimas décadas. 
 
O decréscimo demográfico poderá acarretar a um menor tratamento das terras da região, 
que atualmente apresenta uma ocupação por matos, e portanto, com elevada 
combustibilidade. Estes territórios estão particularmente sensíveis a incêndios florestais, 
dos quais podem resultar perdas efetivas de solo por fatores erosivos, alargando assim o 
predomínio dos leptossolos úmbricos. 
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1.4.6 Síntese de Impactes 

Os principais impactes nos solos e no seu uso verificam-se na fase de construção e 
decorrem da implantação física do projeto e das ações preparatórias da área mineira. 
Estes impactes negativos são permanentes, prolongando-se para a fase de seguinte de 
exploração. São todavia parcialmente reversíveis, pois assume-se a possibilidade de 
recuperação de parte destes solos nos arranjos finais a realizar após finalização das 
modelações de terreno e implantação de infraestruturas, e com o encerramento da mina.  
 
No que se refere à perda de solo, pese embora o mesmo ocorra numa área relativamente 
expressiva, pela natureza e características do solo afetado, que são pouco profundos e 
muito limitados em termos de uso (e com grande representatividade na região), o impacte 
não assume significado. Relativamente ao seu uso, predominantemente florestal, e 
pontualmente agrícola, o significado do impacte é mais expressivo, pelo valor 
económico dos usos afetados e pelo facto de integrarem um sistema agro-silvo-pastoril 
classificado de Património Agrícola mundial (Quadro IV. 19).  
 
Os impactes específicos da fase de exploração mais relevantes prendem-se com a 
contaminação de solos por poluentes atmosféricos decorrentes do funcionamento da 
hidrometalurgia, mas igualmente pelo tráfego de pesados no interior da exploração.  
 
As simulações de qualidade do ar, realizadas no quadro do presente EIA, apontam no 
entanto para um incremento ligeiro de poluentes atmosféricos com o funcionamento do 
projeto, cumprindo, quer na envolvente próxima, como na envolvente alargada, dos 
normativos legais em vigor. Não são assim expectáveis contaminações expressivas de 
solo na envolvente de projeto, pelo que o impacte se assume de não significativo 
(Quadro IV. 20). 
 
Como referido anteriormente, na fase de desativação, que coincide com o encerramento 
da mina, encontra-se prevista a recuperação ambiental e paisagística da área mineira, 
possibilitando retomar os usos previamente existentes e a recuperação de parte dos 
solos perdidos. Note-se que o plano de recuperação ambiental considera um plano de 
reflorestação em toda a área da concessão, contribuindo para valorização global da área. 
Este impacte positivo incide sobre mais de metade da área global de intervenção 
assumindo-se como de significativo (Quadro IV. 21). 
 
Numa análise de alternativas, face aos valores globais de afetação se situarem na 
mesma ordem de grandeza, e as classes de ocupação do solo serem sensivelmente as 
mesmas, não se verificam diferenças significativas entre as mesmas. Contudo, subsistem 
algumas diferenças entre as alternativas consideradas. Em termos de afetação globais 
(perda de solos / alteração de uso), a Alternativa A2 é a mais favorável, seguindo-se de 
perto a Alternativa B2. Esta diferença encontra-se particularmente relacionada com a 
área de depósito de estéreis, cuja Solução B apresenta menos 10 ha, para a mesma 
capacidade de encaixe. Relativamente à ocupação dos solos, a área de projeto interfere 
maioritariamente com espaços florestais de produção e, marginalmente, com espaços 
agrícolas. Estes usos de maior interesse (particularmente os segundos por integrarem o 
sistema agro-silvo-pastoril do Barroso) são particularmente afetados na Alternativa B2, 
sendo esta menos favorável. Em termos de usos a Alternativa A1 é a mais favorável. 
No cômputo geral, estas as Alternativas A1 e A2, surgem como mais favoráveis. 
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Quadro IV. 19 – Solos e Usos do Solo | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Perda de solo - Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) NS (17) 

Perda de solos incluídos na RAN - Dir. R (1) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (16) 

Alteração aos usos do solo - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (20) 

Contaminação de solos por derrames acidentais - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  

 
  



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

476

 

Quadro IV. 20 – Solos e Usos do Solo | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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 Contaminação de solos por derrames acidentais - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Contaminação de solos por poluentes atmosféricos - Indir. R (1) P (2) Irrev. (3) P (2) D (3) R (1) / M (3) NCL (2) MC (1) NS (15/17) 

 

Quadro IV. 21 – Solos e Usos do Solo | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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 Recuperação de solos e usos anteriores + Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) / M (3) NCL (2) NMC (2) S (18-20) 

Contaminação de solos por derrames acidentais - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.5 Recursos Hídricos de Superfície 

1.5.1 Metodologia 

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto nos recursos 
hídricos superficiais nas fases de construção, exploração e desativação, tendo em conta 
as suas características e as ações inerentes a cada uma das referidas fases. 
 
Esta avaliação contempla aspetos quantitativos e qualitativos. Nos aspetos quantitativos 
são avaliados potenciais efeitos no escoamento das linhas de água. Os aspetos 
qualitativos são, por sua vez, relativos à qualidade da água.  
 
No final do capítulo é avaliada a Alternativa Zero. 
 
 
 
1.5.2 Fase de Construção 

Os impactes associados à fase de construção do projeto de exploração de depósitos 
minerais de lítio e minerais associados relacionam-se fundamentalmente com: 
 

• Ação de preparação do terreno da área mineira (desmatação e decapagem); 

• Terraplenagens e criação de áreas impermeabilizadas; 

• Instalação e funcionamento do estaleiro e equipamentos de apoio à obra. 

 
Seguidamente, são avaliados os impactes destas ações no meio hidrológico local, tendo 
em conta aspetos quantitativos e de qualidade. 
 
 
 
1.5.2.1 Hidrologia 

Em termos da hidrologia e como se viu na caracterização da Situação Atual, o projeto 
localiza-se muito próximo da área de cabeceira do rio Beça, sendo de destacar no interior 
da área da Concessão Mineira Romano alguns afluentes do rio Beça, nomeadamente o 
ribeiro de Lamas, a norte, o ribeiro de Candedo, a poente, e o ribeiro de Rebordelo, a 
nascente. 
 
Durante as ações de preparação do terreno e operações de terraplenagem poderão 
ocorrer modificações na drenagem superficial local como consequência das 
movimentações de terras e impermeabilizações associadas (compactação de solos), 
nomeadamente devido à instalação dos elementos definitivos de projeto, bem como 
estaleiro e áreas de apoio. Estas modificações poderão afetar os sistemas de drenagem 
superficial, designadamente pelo aumento correspondente de águas de escorrência, pois 
os processos de infiltração serão atenuados nestas áreas. 
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As infraestruturas previstas ocuparão uma área que oscilará entre aproximadamente 
143 ha (Alternativa A2: Solução A da hidrometalúrgica combinada com Solução 1 de 
depósito de estéril) e 156 ha (Alternativa B1: Solução B da hidrometalúrgica combinada 
com Solução 2 de depósito de estéril), correspondendo todavia a uma área muito 
reduzida no contexto das sub-bacias onde o projete se insere (34 km2). Acresce referir o 
facto de o projeto se desenvolver em zonas de natureza pouco permeável. 
 
Em situações de pluviosidade elevada, as áreas desmatadas poderão igualmente dar 
origem ao aumento de afluências nas linhas de água. Estas águas de escorrência 
poderão ainda arrastar alguns sedimentos das áreas de solos expostos que, no caso de 
serem parcialmente arrastados, poderão contribuir para incrementar o assoreamento nas 
linhas de água adjacentes, criando obstáculos ao escoamento. 
 
Importa, contudo, notar que a localização da mina e do CAM é privilegiada uma vez que 
na área efetiva de implantação dos elementos de projeto não se verifica a presença de 
linhas de água, com exceção do ribeiro de Lamas que será transposto em viaduto 
independentemente da alternativa que vier a ser escolhida. 
 
Há contudo a referir algumas linhas de água de carácter torrencial nomeadamente nas 
zonas de depósito de estéreis (Solução 1 ou 2). 
 
Face ao exposto, prevê-se que os impactes negativos previstos para os recursos 
hídricos superficiais, sejam reduzidos, atendendo às medidas de gestão e às áreas a 
intervir sendo assim classificados de não significativos em todas as alternativas em 
análise. Os impactes são ainda classificados de temporários e irreversíveis. 
 
São ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados nomeadamente da 
sua ligação à rede elétrica pública. A exploração estabelecerá essa ligação através de 
uma linha elétrica aérea até a subestação de Morgade. Todavia, não é expectável a 
interferência direta com linhas de água nomeadamente nos locais dos apoios da linha. A 
definição destes locais será devidamente estudada em fase de projeto de execução 
acautelando-se a afetação de linhas de água. Importa salientar a proximidade do projeto 
à subestação. Os impactes assumem-se assim de não significativos. 
 
 
 
1.5.2.2 Qualidade da água 

Durante a fase de construção os impactes na qualidade da água poderão decorrer das 
seguintes ações: 
 

• Instalação e operação dos estaleiros. As operações de estaleiro levam a risco de 
derrames, aumento das partículas em suspensão, aumento da movimentação de 
pessoas e veículos. No entanto, neste serão implementadas medidas de gestão, 
pelo que os impactes não se preveem significativos; 
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• Desmatação e decapagem, uma vez que implicam a movimentação de maquinaria 
para a execução destas operações, com a consequente compactação dos solos e 
eventuais derrames acidentais de lubrificantes e combustíveis. Prevê-se um 
impacte potencial muito não significativo e localizado; 

• Terraplenagens, que poderão, caso não sejam adotadas as medidas corretas, 
proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 
arrastamento de material particulado para as linhas de água mais próximas 
nomeadamente Ribeiro de Lamas, Ribeiro do Candedo e Ribeiro de Rebordelo. 
Será contudo um impacte localizado e não significativo, atendendo às medidas de 
gestão ambiental em obra.  

Refira-se também que a fase de construção total do projeto estima-se que 
decorrerá durante um período de apenas 36 meses, embora as principais ações, 
nomeadamente associadas às terraplenagens se desenvolvem num período de 
tempo muito mais curto. Para além disso e tendo em conta as caraterísticas 
destas ações, é de prever que sejam realizadas durante o período mais seco, na 
qual é provável que as linhas de água ocorrentes não possuam caudal, estando à 
priori minimizada a eventual ocorrência de impactes na qualidade do meio hídrico 
local; 

• A maquinaria é da responsabilidade do adjudicatário da construção / empreiteiro 
(alugada ou propriedade sua), sendo a manutenção efetuada fora do estaleiro, em 
oficinas próprias e licenciadas. Assim, não se verifica a armazenagem temporária 
de hidrocarbonetos (postos de abastecimento) e de óleos usados no estaleiro em 
quantidades significativas, reduzindo assim a ocorrência de eventuais 
contaminações acidentais. 

 
O risco de contaminação das águas superficiais, decorrente da fase de construção de um 
projeto desta natureza, só existe caso ocorra um importante derrame acidental de 
poluentes, com posterior contaminação de linhas de água. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 
empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 
domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo V referentes aos resíduos e 
à utilização de máquinas e veículos. 
 
Os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção, serão 
assim pouco prováveis, contudo, a ocorrerem estes serão negativos, diretos, de 
magnitude reduzido mas não significativos em todas as alternativas em análise, 
atendendo às medidas de gestão ambiental previstas.  
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1.5.3 Fase de Exploração 

1.5.3.1 Hidrologia 

Os principais impactes previstos no meio hidrológico estão relacionados com a 
compactação e impermeabilização do terreno iniciada na fase de construção e consumo 
de água de origem superficial. 
 
A compactação e impermeabilização dos solos têm início na fase de construção com a 
execução das plataformas da instalação hidrometalúrgica e restantes anexos mineiros 
(escritório, oficinas, central de britagem, central de backfill, telas transportadoras, 
reservatórios de gás natural, reservatório, reservatórios de água e estações de 
tratamento de água) e ainda criação de vias de acesso internos e externos, o que vai 
originar alterações nas condições de infiltração e consequente alteração do regime do 
escoamento superficial. 
 
Todavia, a área impermeabilizada, independentemente da alternativa adotada, é 
negligenciável face à área da área das sub-bacias hidrográficas associada às linhas de 
água que atravessam o terreno (com uma área de 34 km2) o que significa que não são 
expectáveis alterações de significado no escoamento superficial decorrentes da 
implantação os elementos de projeto. 
 
Pese embora algumas diferenças entre áreas das 4 alternativas em análise, pode 
considerar-se que os impactes são idênticos em todas. Estes impactes classificam-se de 
negativos mas de magnitude reduzida, atendendo às medidas de projeto e às áreas a 
intervir, sendo assim classificados de não significativos. Os impactes são ainda 
classificados de permanentes e irreversíveis. 
 
Em termos de consumo de água, e conforme já referido na Descrição de Projeto 
(Capitulo lII), o funcionamento da mina do Romano e respetivo CAM implica o 
consumo de água potável (AP) e água bruta (AB) para produção de água industrial (AI). 
 
As necessidades são: 

• AB – 5 000 m3/dia; 

• AP – 200 m3/dia. 

 
A totalidade da água potável será sempre fornecida pelas Águas do Norte a partir da 
adutora que passa na EN103, enquanto que a água bruta terá diferentes origens. As 
origens consideradas viáveis são as seguintes: 

• Captação na albufeira do Alto Rabagão; 

• Captação a partir das áreas impermeabilizadas previstas para todo o 
complexo mineiro e seus anexos; 

• Captações de escoamentos superficiais a instalar: captações do Moinho do 
Inferno e da Carvalhosa (ver FIG. IV. 4). 

  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

481

 

 
FIG. IV. 4 – Localização das Captações a Instalar (Captações do Moinho do Inferno e da Carvalhosa 

 
Os princípios base em que assentarão as utilizações das origens de AB, nomeadamente 
para definir a sua hierarquização de utilização são os seguintes: 
 

1. Sempre que houver disponibilidade hídrica, utilizar-se-á a água proveniente das 
áreas impermeabilizadas para a produção de água bruta. 

2. Em caso de necessidade de suprimento à água bruta por incapacidade das 
origens referidas no ponto 1 (áreas impermeabilizadas), recorrer-se-á à utilização 
das Captações do Moinho do Inferno (ribeiro do Candedo) e da Carvalhosa 
(ribeiro de Rebordelo) para a produção de água bruta. Esta origem afigura-se de 
complemento nos meses em que as contribuições dos volumes coletados 
nas áreas impermeabilizadas sejam insuficientes, garantindo-se sempre o 
cumprimento dos caudais ecológicos. 

3. Em caso de necessidade de suprimento à água bruta por incapacidade das 
origens referidas no ponto 2 (Captações do Moinho do Inferno e da Carvalhosa), 
ou por caso de emergência, recorrer-se-á à utilização de água a partir da Albufeira 
do Alto Rabagão para a produção de água bruta. Esta será uma origem 
necessária apenas nos meses mais secos previsivelmente de junho a outubro. 
Dada a enorme capacidade de armazenamento desta albufeira e a disponibilidade 
de água duramente todo o ano, esta oferece garantias de ser uma origem de 
recurso passível de satisfazer as necessidades hídricas do presente projeto 
todo o ano. 
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No quadro seguinte apresenta-se o balanço hídrico das necessidades de água da mina 
do romano e CAM e respetivas origens. 
 

Quadro IV. 22 – Balanço Hídrico das necessidades de água bruta e de água potável e respetivas 
origens de fornecimento 

Mês V1 
(m3/dia) 

V2 
(m3/dia) 

VQREF 
(m3/dia) 

V3 
(m3/dia) 

Necessidades de 
água bruta (AB) 

(m3/dia) 

Necessidades de água 
potável (AP) 

(m3/dia) 

Out 1355 1951 1694 200 5000 200 

Nov 3183 5050 0 200 5000 200 

Dez 5991 10039 0 200 5000 200 

Jan 6913 10600 0 200 5000 200 

Fev 7039 12195 0 200 5000 200 

Mar 5272 8294 0 200 5000 200 

Abr 3608 4601 0 200 5000 200 

Mai 2445 2826 0 200 5000 200 

Jun 1423 1694 1883 200 5000 200 

Jul 617 387 3995 200 5000 200 

Ago 318 169 4514 200 5000 200 

Set 392 276 4332 200 5000 200 

Legenda: 
V1 - Volume disponível com origem nas áreas impermeabilizadas previstas para todo o complexo mineiro e seus 
anexos 
V2 - Volume disponível para coleta nas captações superficiais nas ribeiras do Moinho do Inferno e na Carvalhosa 
permitindo a garantia de caudais ecológicos 
VQREF – Volume captado com origem na Albufeira do Alto Rabagão em regime de reforço, sendo VQREF = AB - 
(V1+V2). 
V3 - Volume captado com origem na adutora das Águas do Norte que passa nas EN 103 - ÁGUA POTÁVEL 
(todas as necessidades de ÁGUA POTÁVEL serão supridas através do fornecimento dessa água a partir das 
ÁGUAS DO NORTE S.A.) 

 
 
Apesar das necessidades hídricas, os impactes do projeto são minimizados tendo em 
conta que o projeto prioriza o aproveitamento das águas recolhidas nas áreas 
impermeabilizadas em detrimento de novas captações. Da análise do quadro anterior, é 
expectável que nos meses de dezembro a março o volume recolhido nas áreas 
impermeabilizadas será suficiente para suprir as necessidades de água bruta. Nos 
restantes meses, o volume que será necessário captar nos ribeiros será sempre inferior 
ao volume disponível, permitindo sempre a garantia de caudais ecológicos. Para garantia 
do escoamento do caudal ecológico, deverá ser instalado equipamento de medição 
adequado em cada uma das linhas de água. 
 
Face ao exposto, prevê-se que os impactes negativos associados aos consumos de 
água (necessidades hídricas), sejam reduzidos, sendo assim classificados de não 
significativos independentemente da alternativa em estudo. Os impactes são ainda 
classificados de permanentes e reversíveis. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

483

 
 
De referir ainda que, de acordo com a APA / ARH-N, são de assinalar algumas captações 
superficiais privadas na envolvente alargada de projeto (FIG. III. 36) nomeadamente na 
albufeira do Alto Rabagão junto à povoação de Morgade. Todavia, nenhuma das 
captações identificadas e cartografadas se encontra a jusante da área de drenagem de 
projeto, e portanto, sob influência direta e indireta do mesmo. 
 
No cômputo geral os impactes para os recursos hídricos na fase de exploração assumem 
no geral um carácter negativo, temporário, irreversível, e de magnitude reduzida e 
não significativos em todas as alternativas em análise. 
 
 
 
1.5.3.2 Qualidade da água 

Na fase de exploração do projeto de depósitos minerais de lítio e minerais associados os 
eventuais impactes negativos na qualidade das águas superficiais, serão igualmente não 
significativos, podendo decorrer do seguinte conjunto de atividades I ações: 
 

• Extração mineira e depósitos de estéreis; 

• Funcionamento da unidade hidrometalúrgica e restantes anexos mineiros; 

• Circulação de veículos ligeiros e pesados. 

 
 
Estas atividades serão responsáveis pela produção dos seguintes efluentes: 
 

• Águas residuais domésticas; 

• Águas residuais industriais; 

• Águas pluviais das áreas impermeabilizadas. 

 
 
As águas residuais domésticas, estas serão recolhidas por uma rede de drenagem 
separativa e conduzidas para tratamento numa Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Domésticas (ETAR) que ficará localizada junta à EM525 numa cota que facilita 
a drenagem gravítica. Posteriormente, as águas tratadas serão descarregadas para um 
reservatório para rega e lavagens, não havendo assim lugar à descarga de efluente mo 
meio hídrico natural. 
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As águas residuais industriais referem-se às águas produzidas no Concentrador e 
Refinaria: 
 

- Concentrador: Neste caso, depois da humidificação do minério de pegmatite, 
contendo o óxido de lítio, Li2O, proveniente da mina, ir-se-á proceder à separação 
da água do concentrado de minério, recorrendo a um processo que engloba 
flotação, espessamento e filtros prensa no final, permitindo a separação de um 
concentrado sólido de petalite, o qual seguirá para a refinaria-, da água utilizada 
no processo, resultando, desta forma, um efluente diário de cerca de 5.000 m3/dia. 
Este efluente será integralmente reutilizado, permitindo abastecer de Água 
Industrial (AI) a quase totalidade dos 6.000 m3/dia necessários para o provimento 
das necessidades de AI desta unidade, sendo tratado em uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais Industriais específica para o concentrador 
(ETARIC), na qual serão atingidos os parâmetros de qualidade, por forma a 
cumprir com os critérios atribuídos à Água Bruta, enviando-se estes efluentes para 
o reservatório de água Bruta, produzindo seguidamente Água Industrial (AI). 
Outras águas residuais, resultantes de manutenções, tais como lavagens, 
manutenções de maquinarias, mudanças de produtos e equipamentos 
consumíveis, etc., as quais poderão necessitar de algum tipo de descontaminação 
e tratamento antes de serem enviadas para o meio hídrico, deverão ser tratadas 
numa unidade mais polivalente, que possa também servir para o mesmo efeito no 
caso da Refinaria, devendo para o efeito ser construída uma ETARI específica 
para estas duas unidades de tipo industrial. 

- Refinaria: Neste caso, o projeto prevê reciclar totalmente toda a água do processo 
com a inclusão de um cristalizador na unidade industrial, não gerando nenhuma 
água residual. De todas as formas convém, como referido no ponto anterior, 
acautelar a eventual produção de águas resultantes de manutenções, tais como 
lavagens, manutenções de maquinarias, mudanças de produtos e equipamentos 
consumíveis, através da construção da referida ETARI específica para esta 
unidade. 

 
No quadro seguinte apresentam-se resumidamente os sistemas de tratamento para as 
águas residuais domésticas e industriais. 
 

Quadro IV. 23 – Sistemas de Tratamento das Águas Residuais 

Sistema de Tratamento Tipo de efluente Encaminhamento final 

Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Doméstica 

(ETAR Doméstica) 
Águas residuais domésticas 

Reservatório de água para rega e 
lavagens. 

Em caso de águas sobrantes em 
períodos de chuva as mesmas 

serão encaminhadas para o 
reservatório de água bruta 

Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais do 

Concentrador  
(ETARIC) 

Águas residuais industriais 
do concentrador 

Reservatório de água bruta 

Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais  

(ETARI) 

Águas residuais das 
manutenções, lavagens 

provenientes do 
concentrador e da refinaria 

Reservatório de água bruta 
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Uma vez que estas águas residuais apresentam características de alguma gravidade em 
caso de descarga no meio ambiente, quer pelas características da sua composição como 
pelas quantidades elevadas da sua produção, o projeto propõe, em situações de 
emergência, a criação de sistemas de contenção de emergência, de modo a evitar a sua 
descarga no meio hídrico ou solo sem tratamento. 
 
O projeto prevê que as águas residuais tratadas serão reutilizadas na mina e CAM (em 
conformidade com o Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, nomeadamente com o n.º 
1 do art.º 2.º), de modo a suprir as necessidades de água industrial, que totalizam10 000 
m3/dia, pelo que não expectáveis impactes negativos associados à descarga deste tipo 
de águas na rede hidrográfica. 
 
As águas pluviais das áreas impermeabilizadas vão ocorrer essencialmente quando 
houver precipitação, originando águas que, ao contactar as superfícies, arrastarão 
partículas sólidas de tipo inerte / mineral, as quais tenderão a ficar em suspensão, 
podendo também contactar com óleos ou hidrocarbonetos provenientes de equipamentos 
e viaturas. Estas águas serão todas recolhidas e encaminhadas para o reservatório de 
água bruta, depois de passarem por uma bacia de retenção e por um separador de 
hidrocarbonetos. Posteriormente, a água será reutilizada para produção de água 
industrial. 
 
Há ainda a considerar as águas provenientes da atividade da extração mineira 
propriamente dita nomeadamente águas resultantes da incorporação de água do tipo 
industrial aos equipamentos e às operações associadas à exploração da mina, águas 
resultantes da interceção subterrânea provocada pelas escavações e águas de lavagens. 
Estas águas, após a separação dos hidrocarbonetos serão encaminhadas para bacias de 
decantação e seguidamente reutilizadas. 
 
Todavia, a exploração subterrânea poderá gerar um maior excesso de água em alguns 
meses, podendo ser necessário encaminhar estas águas para o exterior do perímetro da 
concessão mineira. Assim, uma vez que estas águas não apresentam características de 
gravidade em caso de descarga inadvertida e/ou acidental no meio ambiente, prevê-se 
que, se necessário, essa descarga se realize nas linhas de água mais próximas 
nomeadamente na Ribeira do Candedo e na Ribeira de Rebordelo. 
 
A circulação de água com origem no complexo mineiro para o exterior será no entanto 
muito reduzida, limitando-se a raras ocorrências de pluviosidade intensa, tendo um 
impacte diminuto no meio hídrico. 
 
Sendo assim e desde que asseguradas as medidas de projeto indicadas, prevê-se um 
impacte negativo, direto, temporário, indireto e irreversível, mas de magnitude 
reduzida e não significativo na qualidade das águas superficiais independentemente da 
alternativa em estudo. 
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Importa salientar que em caso de acidente nomeadamente em caso de rutura destas 
bacias, prevê-se igualmente um impacte negativo mas de magnitude reduzida e não 
significativo tendo em conta que estas bacias serão construídas com recurso a materiais 
naturais e, por isso, não acarretam impactes adversos do ponto de vista ambiental ou da 
saúde humana. 
 
Na fase de exploração, importa ainda avaliar os impactes decorrentes da presença do 
armazém de produtos químicos (armazém de reagentes), do depósito de combustível e 
das condutas de interligação.  
 
A armazenagem dos produtos químicos associados ao processo será efetuada em 
reservatórios dedicados superficiais ou em contentores acondicionados no armazém de 
produtos químicos. Os reservatórios superficiais disporão de uma bacia de retenção 
devidamente dimensionada, pelo que qualquer eventual derrame ficará confinado, não 
dando assim origem a contaminação de solos/águas. No caso dos produtos químicos 
acondicionados no armazém, estes também serão colocados sobre bacia de retenção. 
Além disso, o piso do armazém será impermeável, pelo que também nesta situação não 
são expectáveis impactes negativos deste tipo. 
 
Relativamente ao depósito de combustível de 250 m3, este posto terá associado um 
edifício com 150 m2 e a armazenagem do gasóleo será efetuada em reservatórios 
enterrados com parede dupla com bacia secundária de retenção com capacidade para 
110% do volume armazenado, pelo que a possibilidade de contaminação de solos e 
águas é nula pois em caso de derrame todo o produto derramado será recolhido. 
 
No que diz respeito às condutas de interligação, estas serão entre a zona de 
armazenagem e o ponto de utilização processual, ou seja, existirão no essencial na zona 
do CAM, que corresponde a uma área impermeabilizada, pelo que os impactes a este 
nível são nulos. 
 
 
 
1.5.3.3 Quantidade da água 

Na fase de exploração do projeto de depósitos minerais de lítio e minerais associados os 
eventuais impactes negativos ao nível da disponibilidade da quantidade de águas 
superficiais, nomeadamente ao nível da Albufeira do Alto Rabagão, nomeadamente 
durante os meses em que se prevê o recurso a esta massa de água – outubro, junho, 
julho agosto e setembro -, serão não significativos com relação à disponibilidade de 
armazenamento da albufeira, não impactando com outros tipos de usos, tais como a 
produção energética, a disponibilidade de água para o combate aéreo a incêndios 
florestais ou a utilização para fins de turismo e lazer, tal como se pode verificar no  
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Quadro IV. 24 – Impacte da captação de água bruta a partir da Albufeira do Alto Rabagão sobre as 
suas disponibilidades hídricas 

Mês VQREF 
(dam3/mês) 

Vafluente 
(dam3/mês) 

Outras 
Necessidades 

(dam3/mês) 

VDisponível 
ELETRICIDADE 

(dam3/mês) 

Out 52,5 >10 000 3,10 >10 000 

Nov 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Dez 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Jan 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Fev 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Mar 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Abr 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Mai 0 Indiferente Indiferente Indiferente 

Jun 56,50 >5000 3,00 >5000 

Jul 123,84 >10 000 3,10 >10 000 

Ago 139,93 >5000 3,10 >5000 

Set 129,96 >5000 3,00 >5000 

 
 
 
1.5.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação os impactes potenciais nos recursos hídricos superficiais,  
prendem-se com a circulação de máquinas e trabalhadores necessários para a remoção 
das infraestruturas nomeadamente bacias de decantação construídas para a fase de 
exploração e outros sistemas de tratamento. 
 
Refira-se que o projeto prevê a manutenção dos acessos criados nomeadamente o 
viaduto de transposição sobre o ribeiro de Lamas a norte da área da concessão mineira. 
 
No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas, os impactes 
preveem-se negativos, pouco prováveis, de magnitude reduzida, diretos, 
temporários e reversíveis. À semelhança da fase de construção, estes impactes serão 
minimizáveis, através da implementação do plano ambiental e de recuperação 
paisagística, que implicam formação prévia e fiscalização de acompanhamento. 
 
 
 
1.5.5 Alternativa Zero 

No caso da não concretização do projeto manter-se-ão as condições locais, pelo que os 
impactes da Alternativa Zero são considerados inexistentes. 
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1.5.6 Síntese de Impactes 

Da avaliação realizada, os impactes nos recursos hídricos são considerados de uma 
forma geral de não significativos em todas as fases do projeto e em todas as 
alternativas de projeto em análise. 
 
Ao nível das águas superficiais, não se verificam impactes significativos em temos do 
escoamento superficial. Importa referir que não se prevê qualquer desvio de linhas de 
água, sendo de prever apenas a construção de um viaduto para transposição do Ribeiro 
de Lamas independentemente da alternativa que vier a ser considerada. 
 
A futura concessão mineira será dotada de uma rede de águas pluviais que recolherá as 
águas das áreas impermeabilizadas e as aproveitará para produção de água bruta. As 
águas residuais serão também recolhidas através de rede própria e encaminhadas para 
tratamento em estações de tratamento adequadas para futuro aproveitamento no próprio 
processo ou em regas e lavagens. 
 
Os cuidados normais de gestão ambiental em obra assegurarão que os potenciais 
impactes de contaminação de linhas de água na fase de construção sejam também 
reduzidos. 
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Quadro IV. 25 – Recursos Hídricos Superficiais | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Modificações da drenagem superficial como 
consequência das movimentações de terras e 
impermeabilizações 

- Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Quadro IV. 26 – Recursos Hídricos Superficiais | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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 Modificações da drenagem superficial como 

consequência das impermeabilizações - Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 

Quadro IV. 27 – Recursos Hídricos Superficiais | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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1.6 Recursos Hídricos Subterrâneos 

1.6.1 Metodologia 

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto nos recursos 
hídricos subterrâneos nas fases de construção, exploração e desativação, tendo em 
conta as suas características e as ações inerentes a cada uma das referidas fases. 
 
Esta avaliação contempla aspetos quantitativos e qualitativos. Nos aspetos quantitativos 
são avaliados potenciais sobre os níveis dos sistemas freáticos e ainda recarga dos 
mesmos. Os aspetos qualitativos são, por sua vez, relativos à qualidade da água. 
 
No final do capítulo é avaliada a Alternativa Zero. 
 
 
 
1.6.2 Fase de Construção 

Os impactes associados à fase de construção do projeto de exploração de depósitos 
minerais de lítio e minerais associados relacionam-se fundamentalmente com: 
 

• Ação de preparação do terreno da área mineira (desmatação e decapagem); 

• Terraplenagens e criação de áreas impermeabilizadas; 

• Instalação e funcionamento do estaleiro e equipamentos de apoio à obra. 

 
Seguidamente, são avaliados os impactes destas ações no meio hidrogeológico local, 
tendo em conta aspetos quantitativos e de qualidade. 
 
 
 
1.6.2.1 Hidrogeologia 

Na fase de construção os potenciais impactes na hidrogeologia relacionam-se com a 
menor infiltração das águas provocada pela compactação e impermeabilização do terreno 
inerente às plataformas de trabalho plataformas da instalação hidrometalúrgica e 
restantes anexos mineiros (escritório, oficinas, central de britagem, central de backfill, 
telas transportadoras, reservatórios de gás natural, reservatório, reservatórios de água e 
estações de tratamento de água) e acessos a construir.  
 
Com a construção destas plataformas, é expectável uma diminuição da recarga dos 
aquíferos pela infiltração das águas pluviais locais em todas as alternativas em análise 
pese embora a Alternativa A2 seja mais favorável, por apresentar menor área de 
afetação. No cômputo geral, pode-se considerar negligenciável as diferenças 
assinaladas. 
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Outro impacte inerente à construção do projeto prende-se com a afetação direta de 
captações de água subterrânea. Tendo em conta a caracterização da situação de 
referência (ver ponto 6.3 do Capítulo III), cuja inventariação foi feita com base em dados 
disponibilizados pela APA/Câmara Municipal de Montalegre, na área da concessão 
mineira verifica-se a existência de uma nascente de abastecimento a Rebordelo.  
 
Todavia, não é expectável a afetação direta desta captação tendo em conta a sua 
localização na vertente nascente da elevação da zona de concessão mineira. Poderá, no 
entanto, ocorrer afetação indireta da captação, pelo que a mesma deverá ser 
monitorizada. 
 
Relativamente aos usos da água, são ainda de assinalar outras captações mas já fora da 
área de intervenção (FIG. III. 36). 
 
Face ao exposto, os impactes identificados para os Recursos Hídricos, na fase de 
construção, são classificados de negativos, locais, diretos, permanentes, 
irreversíveis, de magnitude reduzida e não significativos em todas as alternativas 
consideradas (Alternativas A1, A2, B1 e B2). 
 
São ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados nomeadamente da 
sua ligação à rede elétrica pública. Em termos de recursos hídricos subterrâneos, estes 
impactes assumem-se assim de não significativos tendo em conta que as áreas 
escavadas e impermeabilizadas são muito reduzidas limitando-se às áreas dos maciços 
de fundação dos pilares de apoio. 
 
 
 
1.6.2.2 Qualidade da Água 

O risco de contaminação das águas subterrâneas, decorrente da fase de construção de 
um projeto desta natureza, só existe caso ocorra um importante derrame acidental de 
poluentes, com posterior infiltração dos poluentes no subsolo podendo afetar o nível 
freático. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 
empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 
domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo V referentes aos resíduos e 
à utilização de máquinas e veículos. 
 
Os impactes na qualidade da água subterrânea, decorrentes da fase de construção, 
serão assim pouco prováveis, contudo, a ocorrerem estes serão negativos e diretos 
mas não significativos, atendendo às medidas de gestão ambiental previstas. 
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1.6.3 Fase de Exploração 

1.6.3.1 Hidrogeologia 

Na fase de exploração continua a manifestar-se o efeito de diminuição localizada da 
infiltração devido à presença de superfícies impermeáveis com a execução das 
plataformas da instalação hidrometalúrgica e restantes anexos mineiros e ainda criação 
de vias de acesso internos e externos, o que é comum a todas as alternativas em estudo 
(Alternativas A1, A2, B1 e B2). 
 
Em termos de potenciais impactes sobre os níveis dos sistemas freáticos é expectável 
que as escavações previstas possam causar um efeito de rebaixamento dos níveis 
freáticos locais, em virtude das necessidades que existirão em se proceder à bombagem 
das águas afluentes às cortas e galerias mineiras, mesmo que se assegurem os sistemas 
de drenagem perimetrais periféricos. 
 
Os efeitos deste rebaixamento na envolvente poderão, no entanto, não ser demasiado 
incidentes em virtude do carácter descontínuo dos sistemas aquíferos superficiais e mais 
profundos que ocorrem na área. O perímetro mineiro desenvolver-se-á numa área de 
cabeceira que constitui presentemente um presumível ponto de efluência e geração de 
escoamentos subsuperficiais podendo esta situação vir a inverter-se no futuro em virtude 
do desenvolvimento de topografias negativas e efeitos das bombagens. 
 
As alterações e inversões nas condições dos escoamentos poderão vir a resultar em 
reduções de disponibilidade na envolvente imediata, que se espera que não sejam de 
elevada abrangência espacial devido às características dos sistemas aquíferos 
ocorrentes, mas que deverão ser monitorizadas e acompanhadas desde os estágios 
iniciais da fase de implementação. 
 
Na sua grande maioria as explorações locais são realizadas a partir de minas de água, 
nascentes e charcas e poços em aluviões. A probabilidade de ocorrência de intersecções 
com os sistemas relacionados com as nascentes e minas de água ocorrentes na 
envolvente, apesar de não serem impossíveis, apresentam uma baixa probabilidade de 
ocorrência. A natureza e características dos sistemas aquíferos existentes permite 
perspetivar a provável existência de baixas incidências em termos de alterações nos 
escoamentos e nas produtividades nas envolventes à área do projeto. 
 
Na área da concessão mineira é de referir a existência de uma única captação 
subterrânea de abastecimento a Rebordelo. Atendendo à localização da mesma na 
vertente nascente da elevação da zona de concessão mineira afastada da corta (principal 
elemento do projeto com probabilidade de vir a afetar a produtividade desta captação) e 
atendendo ainda ao enquadramento geológico não é expectável existir algum impacte 
sobre esta captação. Ainda assim preconiza-se no capítulo próprio do EIA a 
monitorização desta captação e ainda das captações identificadas na envolvente do 
projeto. Preconiza-se ainda no mesmo capítulo do EIA a “reposição” do abastecimento a 
Rebordelo em caso de afetação da captação existente.  
 
Face a exposto, os impactes para os recursos hídricos subterrâneos na fase de 
exploração assumem no geral um carácter negativo, permanente, irreversível, e de 
magnitude reduzida e não significativos em todas as alternativas em estudos. 
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1.6.3.2 Qualidade da Água 

Do ponto de vista da Qualidade da Água Subterrânea, uma vez que se prevê a 
impermeabilização da unidade hidrometalúrgica e restantes anexos mineiros e a 
drenagem separativa das águas residuais e pluviais, considera-se a possibilidade de 
ocorrência de impacte negativo, mas de reduzida magnitude. 
 
Importa realçar que não são expectáveis impactes decorrentes da presença do armazém 
de produtos químicos (armazém de reagentes) e do depósito de combustível, tendo em 
conta que estas infraestruturas ficarão localizadas em áreas impermeabilizadas e com 
capacidade de retenção, evitando assim situações de contaminação de solos/águas. 
Também as condutas de interligação entre o armazém e o ponto de utilização processual 
ficarão no interior do CAM, ou seja, em área impermeabilizada, pelo que também nesta 
situação não são expectáveis impactes negativos deste tipo. 
 
Na fase de exploração, há ainda considerar os impactes resultantes da operação de 
preenchimento dos vazios de escavação. Tendo em conta que está prevista a 
incorporação de rejeitados na “polpa” resultante da unidade de Cemented Rock Fill 
(CRF), considera-se a possibilidade de ocorrência de impacte negativo resultante 
desta operação, mas de reduzida magnitude e minimizável. Preconiza-se assim no 
capítulo próprio do EIA o controlo da qualidade do material a aplicar no preenchimento 
dos vazios de escavação, com o objetivo de prevenir eventuais contaminações.  
 
Classificam-se assim globalmente os impactes na qualidade da água subterrânea durante 
a fase de exploração do projeto de negativos, diretos, reduzidos, temporários e 
reversíveis, mas não significativos em todas as alternativas em estudo. 
 
 
 
1.6.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação os impactes potenciais nos recursos hídricos 
subterrâneos, prendem-se com a circulação das máquinas e trabalhadores necessários 
para a remoção das infraestruturas. No entanto, e dado tratarem-se de intervenções 
pontuais e localizadas, os impactes preveem-se negativos, pouco prováveis, de 
magnitude reduzida, diretos, temporários e reversíveis. 
 
À semelhança da fase de construção, estes impactes serão minimizáveis, através da 
implementação do PAA e PGR, que implicam formação prévia e fiscalização de 
acompanhamento. 
 
 
 
1.6.5 Alternativa Zero 

No caso da não concretização do projeto manter-se-ão as condições locais, pelo que os 
impactes da Alternativa Zero são considerados inexistentes. 
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1.6.6 Síntese de Impactes 

Da avaliação realizada, os impactes nos recursos hídricos subterrâneos são 
considerados de uma forma geral de não significativos, em todas as fases do projeto e 
em todas as alternativas em análise. 
 
Durante a fase de construção, tendo em conta os aspetos do projeto em estudo, 
nomeadamente áreas de impermeabilização e contaminações por poluentes pouco 
prováveis, e aos aspetos hidrogeológicos e hidrodinâmicos do sistema aquífero presente, 
os impactes consideram-se globalmente de negativos, reduzidos, temporários e 
permanentes, diretos, e reversíveis e irreversíveis. 
 
Durante a fase de exploração continua a manifestar-se o efeito de diminuição localizada 
da infiltração devido à presença de superfícies impermeáveis. Relativamente aos níveis 
freáticos, é expectável que as escavações previstas possam causar um efeito de 
rebaixamento dos níveis freáticos locais, em virtude das necessidades que existirão em 
se proceder à bombagem das águas afluentes. Os impactes são classificados de 
negativos, reduzidos, temporários e permanentes, diretos e reversíveis e 
irreversíveis. 
 
Os cuidados normais de gestão ambiental em obra assegurarão que os potenciais 
impactes de contaminação de linhas de água ou aquíferos na fase de construção sejam 
também reduzidos. 
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Quadro IV. 28 – Recursos Hídricos Subterrâneos | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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 Redução da área disponível para recarga dos sistemas 

aquíferos - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 29 – Recursos Hídricos Subterrâneos | Síntese de impactes. Fase de Exploração 
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Redução da área disponível para recarga dos sistemas 
aquíferos - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Rebaixamento dos níveis freáticos - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 

Quadro IV. 30 – Recursos Hídricos Subterrâneos | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Contaminação por derrames de óleos e combustíveis - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (8) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.7 Biologia e Valores Ecológicos 

1.7.1 Metodologia 

A identificação e avaliação dos impactes na ecologia e biodiversidade é efetuada tendo 
em conta as características do projeto e as características ecológicas da zona onde se 
desenvolve. 
 
Para apresentação de uma fundação técnica e científica fidedigna dos impactes nos 
fatores ecológicos, e biodiversidade, decorrentes das fases de construção, exploração e 
desativação da exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados 
“Romano”, foi seguida uma metodologia baseada na revisão bibliográfica, nos resultados 
dos levantamentos de campo para caracterização da situação atual e nas características 
do projeto em estudo. 
 
A avaliação dos impactes do projeto foi realizada separadamente para a flora e 
vegetação, e para fauna, tendo-se em cada um analisado os impactes nas fases de 
construção, exploração e desativação. Para além de uma avaliação global do projeto, 
procedeu-se ainda a uma análise comparativa entre as 4 alternativas de projeto, as quais 
resultam da combinação das soluções propostas para a localização da hidrometalurgia 
(Solução A e B) e do depósito de estéreis (Solução 1 e 2). 
 
No que se refere à flora e vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as 
intervenções associadas a cada uma das fases do projeto, assim como o valor florístico 
das comunidades existentes e o valor ecológico de habitats em presença. A avaliação 
dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as intervenções associadas a 
cada uma das fases do projeto, fundamentadas através das informações bibliográficas 
adquiridas para a região. 
 
A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) teve em consideração a 
dimensão do projeto, mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes 
elementos de projeto, e o valor ecológico dos recursos biológicos afetados. No que se 
refere à dimensão de projeto as diferentes alternativas consideradas apresentam uma 
área global de afetação que varia entre 140 e 156 ha, e portanto com magnitude 
moderada. 
 
Relativamente ao valor ecológico dos recursos biológicos afetados foram considerados 
os seguintes pressupostos: 
 

• Elevado: afetação de espécies florísticas legalmente protegidas (anexos B-II, B-IV 
ou B-V do DL n.º 156-A/2013) e/ou habitats prioritários (anexo B-I do DL n.º 156-
A/2013). Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU), 
com estatuto de proteção (anexos A-I, B-II ou B-IV do DL n.º 156-A/2013), que 
ocupam de forma permanente a área de projeto e envolvente alargada. 

• Moderado: afetação de espécies florísticas RELAPE e/ou habitats classificados 
(anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) de reduzida representatividade no território 
nacional. Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça DD, que 
ocupam de forma permanente a área de projeto e envolvente alargada, e afetação 
de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU) que ocupam de 
forma pontual/ocasional a área de projeto e envolvente alargada. 
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• Reduzido: afetação de espécies florísticas e/ou habitats classificados e não 
classificados (anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) com elevada representatividade 
local, regional e nacional. Afetação de espécies da fauna comuns, com elevada 
representatividade no território nacional. 

 
A classificação da significância dos impactes surge da ponderação dos vários critérios de 
avaliação considerados, traduzindo-se da seguinte forma: 
 

• Muito significativo: quando a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas 
for grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável. 

• Significativo: quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos 
ecossistemas existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos processos 
ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das 
populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou 
atingindo de algum modo o património natural protegido por legislação específica. 

• Não Significativos: quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio dos 
ecossistemas existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos, afetando 
ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies 
animais ou vegetais existentes no local. 

 
Posteriormente, é efetuada uma análise da alternativa zero e, por fim, uma síntese de 
impactes. 
 
 
 
1.7.2 Fase de Construção 

1.7.2.1 Flora e vegetação 

Os impactes na flora e vegetação decorrentes da implantação das infraestruturas 
necessárias à exploração centram-se fundamentalmente na destruição direta do 
coberto vegetal nas zonas estão previstas as escavações e aterros (plataformas de 
serviço e de acessos), em resultado da desmatação e limpeza do terreno. Há ainda de 
considerar os trabalhos preparatórios da corta mineira, que implicam a desmatação e 
decapagem de solos.  
 
O significado deste impacte será tanto maior quanto a área direta de afetação do projeto. 
Importa, todavia, ainda ter em conta o valor dos habitats afetados, e estrutura e 
composição da comunidade florística, bem como o seu estado de conservação / 
perturbação atual, e ainda se a afetação surge no seio dos mesmos ou na respetiva 
periferia (barreira posicionada na fronteira entre habitats [fragmentação de habitats]). 
Este impacte tem início na fase de construção, permanecendo durante toda a fase de 
exploração. 
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A área de implantação de projeto encontra-se atualmente marcada pela atividade 
silvícola, sendo que a mesma integra, na sua maior parte, o Perímetro Florestal da Serra 
do Barroso. Predominam assim, neste espaço, povoamentos estreme de resinosas 
(pinheiro silvestre e pinheiro bravo), intercalados por extensas áreas de matos, a sua 
maioria urzais (matos rasteiros). Pontualmente, nas zonas depressionárias, e orlas de 
bosques e caminhos, também se verificam manchas de giestais. Nas zonas limítrofes da 
concessão mineira, verificam-se outros tipos de comunidades, associados às principais 
linhas de água, alguns dos quais são enquadráveis em habitats naturais e seminaturais 
da Diretiva Habitats. 
 
O projeto em análise apresenta uma área global de afetação de aproximadamente 
150 ha. Esta oscila sensivelmente entre os 142,5 ha, da Alternativa A2, e os 156,3 ha da 
Alternativa B1, numa diferença máxima de 13,8 ha. Nesta fase ainda não se assinalam 
os impactes diretos na vegetação do depósito de estéreis, pelo que, na construção, a 
afetação reduz-se para cerca de 90 ha. Há ainda que referir que parte das áreas a afetar 
se situa em solos impermeabilizados, ou compactados e desprovidos de vegetação, 
como é o caso na rede viária e de caminhos, sobre os quais se desenvolveram grande 
parte dos acessos internos e externos da exploração. Em suma, nesta fase, a afetação 
de coberto vegetal situa-se, sensivelmente entre os 84 ha (Alternativas A1 e A2) e os 
88 ha (Alternativas B1 e B2). Nesta fase as diferenças são essencialmente marcadas 
pela localização da hidrometalurgia (Soluções A e B). 
 
No Quadro IV. 31 apresentam-se as comunidades vegetais e respetivas áreas a afetar 
pela implantação das componentes de projeto (Complexo de Anexos Mineiros), e 
trabalhos preparatórios da corta mineira (acessos e desmatação e decapagem da corta 
mineira), na fase de construção. 
 
Quadro IV. 31 – Afetações de Unidades de Vegetação por Alternativa de Projeto (Fase de Construção) 

Vegetação 
Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

ha % ha % ha % ha % 

Povoamentos de resinosas 49,09 58,38 49,09 58,38 57,44 65,63 57,44 65,63 

Povoamentos de eucalipto 0,43 0,51 0,43 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urzais 26,58 31,61 26,58 31,61 26,43 30,20 26,43 30,20 

Giestais 6,82 8,12 6,82 8,12 2,60 2,97 2,60 2,97 

Pioneiras de leptossolos 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 

Lameiros 0,96 1,14 0,96 1,14 0,85 0,97 0,85 0,97 

Bidoais ripícolas 0,10 0,12 0,10 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11 

Carvalhais 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 

Souto <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Total 84,08 100,00 84,08 100,00 87,52 100,00 87,52 100,00 
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Da sua análise verifica-se que, para as diferentes alternativas em estudo, os 
povoamentos de resinosas e urzais representam entre 80 a 90% da área afetada. Os 
povoamentos de resinosas são a classe com maior afetação com 49,09 ha, nas 
Alternativas A1 e A2, e de 57,44 ha, nas Alternativas B1 e B2. Os urzais apresentam, por 
sua vez, uma afetação global de 26,58 ha, nas Alternativas A1 e A2, e de 31,61 ha, nas 
Alternativas B1 e B2. Os giestais seguem como comunidade mais afetada com 6,82 ha 
(8,12%), nas Alternativas A1 e A2, e de 2,60 ha, nas Alternativas B1 e B2. As restantes 
unidades homogéneas de vegetação representam, no seu conjunto, menos de 2% da 
área de afetação, totalizando 1,17 ha nas Alternativas A1 e A2, e de 1,05 ha nas 
Alternativas B1 e B2. Tal era expectável, face à grande representatividade de 
povoamentos de resinosas e matos dentro da área estudada (72,75% correspondente a 
uma área de 670,25 ha), e em todas as vertentes da Serra do Barroso. 
 
Analisando de um ponto de vista de habitats da Diretiva Habitats (urzais, pioneiras de 
leptossolos, bidoais ripícolas e carvalhais), a área de afetação abrange cerca de 27 ha, 
nas diferentes alternativas (26,78 ha em A1 e A2, e 26,63 ha, em B1 e B2). Recorde-se 
que a maioria destes habitats (99%) corresponde a urzais (habitat 4030), habitat esse em 
franca expansão, e não ameaçado, em território nacional e ainda na Europa. 
 
No cômputo geral, a destruição do coberto vegetal pode classificar-se, assim, como de 
impacte negativo, direto, local, permanente e irreversível. Como referido 
anteriormente, as afetações globais, de aproximadamente 84 a 88 ha, traduzem-se numa 
magnitude moderada. O valor ecológico das comunidades afetadas é todavia reduzido, 
incidindo em habitats resultantes de forte ação antrópico ou de elevada 
representatividade na região e território nacional. O impacte é desta forma significado, 
pela área de afetação, pese embora pronunciada, coincidir quase exclusivamente com 
unidades de forte cariz antrópica, ou em expansão no território nacional. Note-se que as 
principais unidades afetadas correspondem a uma afetação marginal, nomeadamente de 
12% da sua cobertura dentro da área estudada. 
 
Apesar de reduzido significado do impacte ser transversal a todas as soluções, saliente-
se que as Alternativas A1 e A2 surgem como mais favoráveis, por abrangerem uma 
menor área de habitats naturais e seminaturais (menos 4 ha que as Alternativas B1 e 
B2). Em contrapartida, no que se refere a habitats da Diretiva Habitats, as  
Alternativas B1 e B2 são mais favoráveis, uma vez que abrangem uma menor área 
destas comunidades (menos 0,15 ha). As diferenças são todavia pouco expressivas, pelo 
que não se pode considerar que uma alternativa é substancialmente mais favorável que a 
outra. 
 
Para além das ocupações definitivas inerentes ao projeto, há ainda que considerar a 
ocupação temporária de espaços adicionais, nomeadamente para estaleiro, circulação de 
veículos e maquinarias, e para zonas de depósito e/ou apoio temporários. 
 
Esta ocupação temporária traduzir-se-á na perda de coberto vegetal, em espaços onde 
poderá ocorrer a regeneração de parte do coberto durante a fase de exploração. 
Saliente-se que os espaços de ocupação temporária coincidiram com a envolvente 
imediata de projeto, onde, como visto anteriormente, predominam os povoamentos de 
resinosas e os urzais, periodicamente sujeitos a mobilizações / intervenções frequentes, 
de elevada representatividade na região, pelo que não são expectáveis desiquilíbrios 
importantes no ecossistema. Não são de destacar, igualmente, na área de projeto 
espécies florísticas ameaçadas. 
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O impacte inerente a zonas de ocupação temporária e pisoteio (por veículos, máquinas 
ou pessoas) é assim considerado de negativo, direto, certo, temporário, reversível e 
de reduzida magnitude. O valor do recurso afetado é ainda reduzido, o que se traduz 
num impacte não significativo. 
 
São ainda de considerar impactes indiretos na flora e vegetação inerentes à circulação de 
pessoas, veículos e máquinas, e de um modo geral às diferentes ações de construção, 
como a emissão de poeiras e contaminação de solos e água (por derrame acidental de 
substâncias poluentes na frente de obra e/ou estaleiros), que poderão ter implicações 
no desenvolvimento da vegetação adjacente à empreitada. A sua probabilidade de 
ocorrência será contudo reduzida se forem tomadas as medidas adequadas em termos 
de execução da obra. 
 
Este impacte pode classificar-se assim de negativo, magnitude reduzida, temporário, 
provável, reversível e de dimensão espacial confinado. É assim não significativo. 
 
Outro impacte que pode ser considerado na construção das infraestruturas da 
exploração, consiste na criação de novas áreas de solo nu (taludes), que poderá 
fomentar o incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras. 
 
Conforme verificado na caracterização de situação de referência, as principais espécies 
exóticas correspondem espécies para uso florestal, como o são o Eucalyptus globulus e 
Eucalyptus nitens. Estas espécies, apesar de exóticas, não apresentam cariz invasor. 
Verificam-se contudo algumas espécies invasoras como Conyza canadensis e Digitaria 
sanguinalis, comuns em solos ruderais e berma de caminhos. Foi ainda possível 
identificar Acacia dealbata no vale do rio Beça. Atualmente, estas espécies são muito 
pouco expressivas no território e ausentes das áreas de intervenção e envolvente 
próxima, pelo que a probabilidade dispersão nas zonas de solo nu criadas serem 
reduzidas. Não se exclui, todavia, a possibilidade de veículos vindos do exterior da 
concessão possam trazer sementes de algumas espécies invasoras. Este impacte pode 
ser contudo evitado, mediante aplicação de medidas de gestão ambiental, que 
compreendem o controlo de veículos que venham do exterior e verificação da presença 
de sementes ou “rebentos” nas frentes de obra, ao longo da fase de construção.  
 
O impacte considera-se assim de negativo, indireto, pouco provável, permanente, 
parcialmente reversível e de magnitude reduzida. É assim não significativo. 
 
Por fim, a circulação de veículos, maquinaria e pessoas, num meio de elevada 
combustibilidade como o são os espaços florestais de resinosas e matos, poderão 
acarretar a um risco de incêndio, que com a consequente propagação poderá abranger 
áreas de habitats naturais e seminaturais extensas para além dos espaços diretamente 
afetados. Este impacte pode ser contudo evitado e controlado, mediante aplicação das 
corretas medidas de segurança e de gestão ambiental em obra, como por exemplo, na 
aspersão com água de caminhos e coberto vegetal marginal nos períodos mais secos. 
 
O impacte considera-se assim de negativo, indireto, pouco provável, permanente, 
reversível e de magnitude moderada. É assim não significativo. 
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São ainda impactes inerentes aos projetos associados à exploração, nomeadamente da 
sua ligação à rede elétrica pública. A exploração estabelecerá essa ligação através de 
uma linha elétrica aérea até a subestação de Morgade, a norte da zona de concessão 
mineira. A construção de uma linha elétrica representa uma interferência direta com 
coberto vegetal, nomeadamente nos locais dos apoios da linha. É ainda de considerar, 
nos trechos subterrâneos, uma afetação ao longo de todo o trajeto da linha, aquando da 
abertura de valas de cabos. Tendo em conta a proximidade do projeto à subestação, a 
dimensão da intervenção será muito reduzida e de magnitude reduzida. Note-se que a 
presença da linha poderá condicionar a presença de algumas comunidades (florestais) 
numa estreita faixa de proteção da linha elétrica (quer no trecho aérea, como no respetivo 
trecho subterrâneo). As comunidades arbustivas e/ou herbáceas não sofrerão, contudo, 
nenhum condicionamento. Os impactes assumem-se de não significativos. 
 
Importa contudo referir que a Solução A de localização da fábrica de hidrometalurgia 
interfere com duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e a 15 kV), que deverão ser 
relocalizadas (ver Desenhos 01 e 02 [TOMO 2]). Neste sentido as alternativas de projeto 
com a Solução A apresentam-se como de menos favorável. A Solução B é assim mais 
favorável, necessitando apenas a criação de um pequeno ramal elétrico que liga à linha 
elétrica a 60 kV que se desenvolve em proximidade, e que liga à subestação de Morgade 
(ver Desenhos 03 e 04 [TOMO 2]). Na Solução A, a nova linha e o restabelecimento da 
linha existente implicarão afetações de urzais e giestais, lameiros e povoamentos de 
resinosas. A Solução B implicará somente afetações de urzais e povoamentos de 
resinosas. 
 
A destruição de coberto vegetal e gestão de combustíveis em espaços florestais 
inerentes à implantação de uma linha elétrica classifica-se como impacte negativo, 
direto e magnitude reduzida, uma vez que a afetação se limita maioritariamente à 
fundação dos apoios e a extensão das linhas serão curtas, em detrimento da proximidade 
ao ponto de ligação. Note-se no caso da Solução B, as afetações serão ainda muito 
menos expressivas. O impacte é ainda certo, permanente e irreversível, porém 
confinado. Os valores afetados são maioritariamente de valor reduzido, e de larga 
abundância na região, sendo deste modo de não significativos. 
 
 
 
1.7.2.2 Fauna 

Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes diretos mais 
importantes e previsíveis sobre a fauna correspondem à: perturbação (afastamento e 
alteração dos padrões de deslocação na área), perda ou alteração de biótopos, 
mortalidade por atropelamento e esmagamento (circulação de máquinas, materiais e 
pessoas). 
 
Conforme referido anteriormente, o projeto implica a ocupação de novas áreas, onde, na 
sequência das operações de decapagem e terraplenagem, será destruído o atual coberto 
vegetal. A destruição implica a potencial perda de habitat de refúgio e de alimentação, o 
que se traduz num impacte negativo para a fauna. Saliente-se contudo que os biótopos 
maioritariamente afetados apresentam elevada representatividade na área de estudo, e 
em toda a Serra do Barroso, sendo alguns deles resultantes de mobilizações/alterações 
frequentes e de forte ação antrópica. 
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Importa referir que os povoamentos de resinosas e matos afetados nas diferentes 
soluções correspondem, somente, a 12% da cobertura dos mesmos na área estudada. 
Assim, para além do relativo valor ecológico dos biótopos afetados, e dada a sua elevada 
representatividade na envolvente ao projeto, a significância do impacte fica deste modo 
atenuada. 
 
Os locais de maior interesse, correspondem aos vales dos principais cursos de água, 
onde se observa uma maior heterogeneidade de habitats, e que constituem os corredores 
preferenciais de dispersão da fauna. Estes locais, posicionam-se, essencialmente, na 
periferia dos limites da concessão mineira, sendo a incidência do projeto muito marginal, 
conforme foi possível verificar no ponto anterior (estas comunidades constituem menos 
de 2% das afetações).  
 
Ainda relativamente à afetação de biótopo / habitat, o significado do impacte depende da 
relevância que os mesmos têm em termos de biodiversidade dos vários grupos 
faunísticos, bem como o grau de ameaça das populações que neles se encontram. 
 
Os levantamentos realizados puderam confirmar a presença de uma comunidade 
faunística diversificada, porém, composta maioritariamente por espécies comuns e de 
distribuição alargada na região do Barroso e regiões montanhosas do norte e centro do 
território nacional. Todavia, encontram-se, igualmente presentes, no elenco faunístico 
identificado algumas espécies muito ameaçadas, e presentes no território do Barroso, 
nomeadamente: Vipera latastei, Aquila chrysaetos, Circus pygargus, Pernis apivorus, 
Rhinolophus ferrumiquenum, Rhinolophus hipposideros e Myotis escalerai. Pese embora 
não se tenha confirmado em campo, os registos de Canis lupus cedidos pelo ICNF, 
confirmam a utilização do espaço pela alcateia de Leiranco. 
 
Das espécies anteriormente referenciadas a afetação dos biótopos / habitats 
anteriormente assinalados significa um impacte em particular para Vipera latastei, Circus 
pygargus e Canis lupus. No que se refere aos quirópteros, as espécies referidas utilizarão 
preferencialmente como zona de caça os valores agrícolas e de folhosas da região. De 
referir que não se conhecem abrigos de interesse nacional na área de estudo, e que o 
projeto, nesta fase, não interfere com nenhum abrigo potencial. 
 
No caso de Circus pygargus pese embora não se tenha confirmada a nidificação, o local 
apresenta elevado potencial nidificando (sendo assinalar a presença da espécie no 
período de reprodução). 
 
Relativamente ao lobo-ibérico, como referido na situação de referência, a zona de 
concessão mineira integra o limite poente da área de vital da alcateia de Leiranco. A 
concretização do projeto constitui perda de parte do território da alcateia, ou uma 
redefinição do mesmo. Note-se todavia, que estamos no limite de distribuição da alcateia, 
marcada pela albufeira do Alto Rabagão. Os centros de criação deste grupo social 
concentram-se a nascente do rio Beça, na Serra de Leiranco, pelo que não existe 
afetação direta. O projeto não constitui igualmente uma clara fragmentação do seu 
habitat, uma vez que o rio Beça continua a constituir o principal corredor de dispersão 
deste grupo para sul e poente. 
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Assim, o impacte inerente à perda de biótopo / habitat classifica-se de negativo, certo, 
direto, permanente, irreversível, e de magnitude moderada (atendendo à dimensão 
de projeto). O valor dos biótopos / habitats afetados, e da comunidade faunística que 
insere, é contudo considerado maioritariamente de reduzido. O valor dos elementos 
faunístico afetados pode, todavia, ascender a elevado (como é o caso do lobo-ibérico). 
Não são expectáveis afetações sobre o equilíbrio do ecossistema existente, pelo que 
impacte considera-se igualmente de não significativo. Porém, pontualmente, para 
alguns grupos o mesmo pode ser significativo. 
 
Pese embora as diferenças mínimas de afetação, as Alternativas A1 e A2 surgem como 
mais favoráveis, por abrangerem uma menor área de biótopos / habitat (menos 4 ha que 
as Alternativas B1 e B2). 
 
À semelhança do referido na flora e vegetação, é igualmente certa a afetação adicional 
de biótopos / habitats, em zonas de apoio à obra, como o são as áreas de estaleiro, 
zonas temporárias de depósito, ou zonas de circulação e manuseamento de maquinaria 
em áreas que não correspondem a zona direta de intervenção. Estas afetações serão 
contudo marginais e muito menos expressivas que as afetações permanentes. 
 
Este impacte é portanto classificado de negativo, certo, direto, temporário e 
reversível, e de magnitude reduzida. É ainda não significativo. 
 
O movimento de maquinarias e pessoas nas diferentes operações de construção poderá 
originar um certo nível de perturbação e perda ou alteração da qualidade do habitat da 
envolvente, quer pela emissão de ruído e vibrações, quer pela emissão de poeiras. Tal 
poderá traduzir-se numa redução da utilização do espaço na envolvente de projeto 
durante o período de construção. A magnitude do impacte dependerá contudo dos níveis 
sonoros e das poeiras produzidas, bem como o grau de dispersão do mesmo. O 
significado do impacte dependerá ainda da sensibilidade das espécies, sendo que 
espécies cosmopolitas tenderão a manter-se próximo dos locais de intervenção. 
 
Atendendo aos dados de simulação de ruído, vibrações e qualidade do ar (pontos 1.12, 
1.13 e 1.14), verifica-se um aumento dos níveis sonoros e poeiras na envolvente imediata 
ao projeto. Estes valores decrescem rapidamente com o afastamento ao mesmo, pelo 
que não assume uma magnitude expressiva. Relativamente, aos grupos faunísticos 
afetados, como referido pese embora heterogénea, a comunidade é composta por 
espécies comuns e abundantes em território nacional, sendo muito delas cosmopolitas. 
Existem contudo algumas espécies sensíveis, cujas populações se encontram 
ameaçadas, e cuja perturbação possa resultar numa redução / alteração do seu espaço 
vital. É o caso do lobo-ibérico, que poderá deixar de utilizar a área, passando a utilizar 
espaços mais a sul, ao longo do vale do Beça. 
 
A redução da utilização por parte das espécies faunísticas inerente a perturbações 
visuais e sonoras provenientes da obra e perda ou alteração da qualidade de habitat, 
face ao que se verifica atualmente, pode classificar-se com um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, temporário e reversível. Os valores afetados são reduzidos a 
elevados, assumindo-se de não significativos. São ainda minimizáveis mediante 
aplicação de medidas de gestão ambiental, como aspersão de acessos e taludes no 
período mais seco, redução da velocidade de circulação de veículos e máquinas, entre 
outros. 
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Igualmente associado à movimentação de veículos é ainda de considerar impactes 
relacionados com a mortalidade de indivíduos por atropelamento, em particular para 
espécies mais sensíveis, como o são os vertebrados terrestres de pequeno porte, 
herpetofauna, ou ainda passeriformes de voo baixo. 
 
O impacte é considerado de negativo, direto, porém incerto (raro), e de magnitude 
reduzida. É permanente e irreversível, sendo contudo confinado. O valor afetado é 
reduzido a elevado. É não significativo. 
 
São ainda de considerar os impactes inerentes aos projetos associados à exploração da 
mina, nomeadamente da sua ligação à rede elétrica pública. Como referido 
anteriormente, a exploração estabelecerá essa ligação através de uma linha elétrica 
aérea até a subestação de Morgade, a norte da zona de concessão mineira. A 
construção de uma linha elétrica representa uma alteração física dos biótopos e habitats, 
com particular foco no local dos apoios. Há ainda de considerar a gestão de combustível 
necessária, o que poderá representar uma faixa de afetação superior aos apoios, em 
particular em zonas florestais. 
 
De referir ainda que parte da ligação elétrica desenvolver-se-á de forma subterrânea. 
Neste caso, a interferência com biótopos/habitats far-se-á sentir ao longo de todo o 
trecho da linha, aquando da abertura da vala de cabos. A afetação direta é assim 
superior ao trecho da linha aérea, mas é contudo parcialmente reversível. Após 
colocação dos cabos na vala, a mesma é recoberta por terra possibilitando a 
regeneração do coberto herbáceo e arbustivo previamente existente. A presença da 
mesma condiciona no entanto a recuperação do estrato arbóreo, cujas raízes posso 
interferir com a ligação elétrica. Neste sentido, a presença da linha subterrânea 
condiciona de forma similar à linha aérea o coberto vegetal. As perdas associadas à 
desflorestação são irreversíveis. Importa no entanto salientar que a interferência da linha 
elétrica subterrânea incide exclusivamente com espaços florestais de produção, de 
reduzido valor florístico. 
 
A modificação de biótopos e habitats inerente à implantação de uma linha elétrica 
classifica-se como um impacte negativo, direto e magnitude reduzida, uma vez que a 
afetação se limita maioritariamente à fundação dos apoios e a extensão das linhas serão 
curtas, em resultado da proximidade ao ponto de ligação. O impacte é ainda certo, 
permanente e irreversível, porém confinado. As alternativas de ligação desenvolvem-
se a norte da concessão, sendo afetados biótopos maioritariamente abundantes e com 
elevada representatividade na região. Correspondem também aos locais de maior 
perturbação onde já se desenvolvem várias linhas que ligam à estação de Morgade. O 
valor afetado é assim reduzido. O impacte é não significativo. 
 
É importante recordar que a Solução A de localização da fábrica de hidrometalurgia 
interfere com duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e a 15 kV), que deverão ser 
relocalizadas (ver Desenhos 01 e 02 [TOMO 2]). Neste sentido as alternativas de projeto 
com a Solução A apresentam-se como de menos favorável. A Solução B é assim mais 
favorável, necessitando apenas a criação de um pequeno ramal elétrico que liga à linha 
elétrica a 60 kV que se desenvolve em proximidade, e que liga à subestação de Morgade 
(ver Desenhos 03 e 04 [TOMO 2]). 
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1.7.3 Fase de Exploração 

1.7.3.1 Flora e vegetação 

Na fase de exploração os principais impactes na flora e vegetação são os que decorrem 
da afetação iniciada e concluída na fase de construção. Note-se, todavia, que nesta fase 
a perda de coberto vegetal / habitat é intensificada com a deposição progressiva de 
materiais estéreis em depósito próprio. Esses materiais são inicialmente provenientes da 
mina a céu aberto e, posteriormente, da zona subterrânea. 
 
A área de depósito de estéreis compreende uma afetação entre 50 a 60 ha, em função da 
solução adotada (1 e 2), ascendendo a área de afetação global do projeto, nesta fase, 
entre 140 e 150 ha. 
 
No Quadro IV. 32 apresentam-se as comunidades vegetais e respetivas áreas a afetar 
pela deposição de estéreis, nas duas soluções consideradas. Da análise do quadro, 
verifica-se que o coberto vegetal afetado é ligeiramente inferior à área total de cada 
depósito. Tal é devido à afetação marginal de caminhos florestais (3,87 ha na solução 1 e 
2,44 ha na solução 2). A afetação de coberto vegetal é assim de 56,76 ha na solução 1 e 
de 47,68 ha na solução 2. Esta segunda solução assume-se como mais favorável, com 
uma diferença expressiva de 9 ha. 
 

Quadro IV. 32 – Afetações de Unidades de Vegetação por Solução de Depósito de Estéreis 

Vegetação 
Solução 1 Solução 2 

ha % ha % 

Povoamentos de resinosas 7,92 13,95 27,01 56,64 

Urzais 34,16 60,19 8,54 17,91 

Giestais 5,51 9,70 5,79 12,15 

Lameiros 0,64 1,12 4,57 9,57 

Carvalhais 8,54 15,04 1,78 3,73 

Total 56,76 100,00 47,68 100,00 

 
No que se refere às comunidades afetadas verifica-se que a solução 1 apresenta uma 
maior afetação de urzais, em cerca de 34,16 ha (60,19%). Em contrapartida, a solução 2 
afeta maioritariamente povoamentos recentes de resinosas, em 27,01 ha (56,64%). 
Considerando somente a afetação de habitats da Diretiva Habitats, verifica-se que a 
solução 1 afeta cerca de 42,70 ha dos mesmos, e a solução 2 cerca de 10,32 ha. Note-se 
que na solução 1 os habitats da Diretiva Habitats correspondem maioritariamente a 
urzais. Considerando o habitat de maior valor de conservação (carvalhais), a solução 1 
mantém a maior afetação (8,54 ha), contra os 1,78 ha da solução 2. Assim, em todos os 
parâmetros de avaliação, a solução 2 surge como a mais favorável.  
 
No Quadro IV. 33 apresentam-se as comunidades vegetais afetadas pela integridade do 
projeto (acessos, CAM, corta mineira e depósito de estéreis). Da análise do referido 
quadro verifica-se que a Alternativa A2 apresenta menor afetação de habitats naturais e 
seminaturais (131,76 ha). Segue-se a Alternativa B2, com 135,21 ha, a Alternativa A1, 
com 140,84 ha, e Alternativa B1 144,28 ha. A diferença entre a Alternativa A2 e a B1, é 
de cerca de 12,52 ha. 
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Quadro IV. 33 – Afetações de Unidades de Vegetação por Alternativa de Projeto (Fase Exploração) 

Vegetação 
Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

ha % ha % ha % ha % 

Povoamentos de resinosas 57,01 37,25 76,10 57,75 65,35 45,30 84,45 62,46 

Povoamentos de eucalipto 0,43 0,28 0,43 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urzais 60,74 39,68 35,12 26,65 60,59 41,99 34,97 25,86 

Giestais 12,33 8,06 12,62 9,57 8,11 5,62 8,39 6,21 

Pioneiras de leptossolos 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 

Lameiros 1,60 1,04 5,53 4,19 1,49 1,03 5,42 4,01 

Bidoais ripícolas 0,10 0,07 0,10 0,08 0,10 0,07 0,10 0,07 

Carvalhais 8,59 5,61 1,83 1,39 8,59 5,95 1,83 1,35 

Souto <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Total 140,84 100,00 131,76 100,00 144,28 100,00 135,21 100,00 

 
Relativamente às comunidades afetadas, os povoamentos de resinosas e os urzais, 
assumem-se como principais. Estas comunidades são afetadas em 111,2 ha na 
Alternativa A2, 117,74 ha na Alternativa A1, 119,41 ha, na Alternativa B2, e 125,94 ha, na 
Alternativa B1. Estas comunidades representam 80 a 90% da área global de afetação.  
 
Relativamente a habitats da Diretiva Habitat, a Alternativa B2 apresenta uma afetação 
global de 36,90 ha, seguindo-se a Alternativa A2 com 37,05 ha. As Alternativas B1 e A1 
são as menos favoráveis, com uma maior afetação desses mesmos habitats, com 
69,28 ha e 69,43 ha respetivamente. Importa referir que dos habitats da Diretiva Habitats 
afetados, a larga maioria corresponde a urzais. Considerando comunidades de maior 
valor de conservação (carvalhais e bidoais ripícolas), as Alternativas A2 e B2 surgem 
como mais favoráveis, com 1,93 ha de afetação, face aos 8,69 ha das soluções A1 e B1. 
 
No cômputo geral a Alternativa A2 surge como mais favorável. 
 
Para além dos impactes diretos que, em parte, transitam da fase de construção, é ainda 
de referir impactes inerentes à exploração, como: contaminação da flora e vegetação por 
eventuais derrames acidentais e/ou emissão de poluentes atmosféricos associados à 
circulação de veículos e ao funcionamento da hidrometalurgia; risco de incêndio e 
destruição da flora, vegetação e habitats; e incremento e dispersão de espécies exóticas 
invasoras. 
 
Os impactes inerentes à exploração, como o são a contaminação da flora e vegetação, 
prendem-se com eventuais derrames acidentais de óleos e lubrificantes em 
consequência de acidentes ou de situações de avaria, ou pelo mau estado dos veículos 
em circulação, e que podem ter associados derrames desses produtos.  
 
Há ainda que considerar a deposição em solo de poluentes atmosféricos resultantes das 
emissões gasosas dos veículos circulantes nas vias, e das operações da hidrometalurgia. 
Neste último aspeto, conforme estabelecido no ponto referente à qualidade do ar (ver 
ponto 1.14), as emissões de poluentes atmosféricos (SOx e NOx) encontram-se 
largamente nos valores legais permitidos, quer na envolvente alargada, como na 
envolvente próxima de projeto. A contaminação dos solos afigura-se assim de pouco 
expressiva. 
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O impacte associado à contaminação da vegetação inerente às emissões atmosféricas 
da exploração é considerado de negativo, indireto e de magnitude reduzida, uma vez 
que os resultados das simulações consideradas (no pior cenário meteorológico) apontam 
para o cumprimento da legislação em vigor, quer na envolvente alargada como na 
envolvente próxima das fontes emissoras. O impacte é ainda certo, permanente, diário, 
irreversível e confinado. O valor do recurso afetado é reduzido. O Impacte é ainda 
minimizável e não significativo. 
 
Quanto à contaminação dos solos (com consequente afetação do seu uso) por derrames 
acidentais, o mesmo é considerado de negativo e direto, e de magnitude reduzida. É 
ainda provável, temporário e confinado. O valor do recurso afetado é reduzido. O 
impacte é ainda reversível e minimizável, mediante aplicação de um conjunto de 
medidas de gestão ambiental. O impacte é assim não significativo. 
 
No que se refere ao risco de incêndio, à semelhança da fase de construção, a circulação 
de veículos e máquinas num meio de elevada combustibilidade pode acarretar alguns 
riscos, que podem em consequência afetar a vegetação presente na envolvente de 
projeto. Este impacte pode ser contudo evitado e controlado, mediante aplicação das 
corretas medidas de segurança e de gestão ambiental, como por exemplo, na aspersão 
com água de caminhos e coberto vegetal marginal nos períodos mais secos. A rede de 
acessos internos permite ainda uma rápida acessibilidade a eventuais frentes de incêndio 
facilitando o seu controlo. 
 
O impacte considera-se assim de negativo, indireto, pouco provável, permanente, 
reversível e de magnitude moderada. É assim não significativo. 
 
Nesta fase, mantém-se o risco de incremento e dispersão de exóticas invasoras. Esta 
dispersão é contudo atenuada nesta fase, uma vez que os taludes a descoberto na fase 
de construção terão recebido o devido tratamento paisagístico na conclusão da mesma, 
reduzindo assim a área potencial de dispersão. A dispersão permanecerá contudo 
possível na zona de depósito de estéreis. Este impacte pode ser contudo evitado, 
mediante aplicação de medidas de gestão ambiental, que compreendem o controlo 
periódico dos depósitos de estéreis e envolvente próxima aos elementos de projeto. 
 
O impacte considera-se assim de negativo, indireto, pouco provável, permanente, 
reversível e de magnitude reduzida. É assim não significativo. 
 
É ainda de considerar nesta fase os impactes da linha elétrica de ligação à rede elétrica 
pública. O impacte iniciado na fase anterior, prolonga-se por esta fase, sendo específica 
desta última, o condicionamento de desenvolvimento de alguma vegetação na envolvente 
próxima da linha elétrica, nomeadamente nos trechos em que se desenvolva em espaços 
florestais. Mesmo nas áreas de urzais e giestais, será necessário proceder ao 
desadensamento dos matos, para redução dos riscos de incêndio. Note-se que estas 
ações poderão contudo favorecer o desenvolvimento de comunidades pioneiras, como as 
comunidades herbáceas de leptossolos que se registam na área de projeto e toda a 
envolvente. 
 
Essas ações de gestão de combustíveis serão desnecessárias no trecho subterrâneo da 
linha elétrica, sendo que o estrato herbáceo e arbustivo se pode desenvolver 
“livremente”. Mantém-se contudo o condicionamento à presença de elementos arbóreos, 
cujas raízes possam interferir com a linha elétrica. 
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O impacte inerente ao condicionamento ao desenvolvimento da vegetação sob a linha 
elétrica é assim negativo, direto, certo, permanente e irreversível. É contudo 
confinado e incide sobre valores ecológicos baixos (particularmente nos espaços 
florestais de produção). Note-se que o impacte poderá ser positivo, caso permita o 
desenvolvimento de outras comunidades, nomeadamente herbáceas que possam trazer 
alguma heterogeneidade local. Em qualquer dos casos, tendo em conta a reduzida 
dimensão da linha elétrica, em particular se se obtar pela Solução B da hidrometalúrgica, 
o impacte é não significativo. 
 
 
 
1.7.3.2 Fauna 

Na fase de exploração, os principais impactes na fauna são no essencial os mesmos 
verificados na fase anterior, nomeadamente: perturbação (afastamento e alteração dos 
padrões de deslocação na área), perda ou alteração de biótopos, mortalidade por 
atropelamento e esmagamento (circulação de máquinas, materiais e pessoas). 
 
No que se refere à perda de biótopos, conforme referido no ponto anterior, esta será mais 
acentuada na fase de exploração, em detrimento da posição progressiva em depósito dos 
materiais estéreis retirados da mina. A área de depósito de estéreis compreende uma 
afetação entre 50 a 60 ha, em função da solução adotada (1 e 2), ascendendo a área de 
afetação global do projeto, nesta fase, entre 140 e 150 ha. 
 
Esta afetação adicional incide particularmente, à semelhança dos restantes elementos de 
projeto, espaços florestais de produção (resinosas) e matos. A solução 1 apresenta, 
todavia, uma maior afetação de matos (60,19%), e a solução 2 de povoamentos de 
resinosas (56,64%). A área global de afetação é superior na solução 1 (56,76 ha), sendo 
a diferença com a solução 2 (47,68 ha), de 9 ha. A perda de biótopo/habitat é assim 
superior na solução 1 do depósito de estéreis. 
 
Os biótopos / habitats mais afetados pela integridade do projeto (acesso, CAM, corta 
mineira e depósito de estéreis) permanecem assim os povoamentos de resinosas e 
matos. Numa análise por alternativas, verifica-se que a Alternativa A2 surge como mais 
favorável, com menor afetação (131,76 ha). Segue-se a Alternativa B2, com 135,21 ha, 
a Alternativa A1, com 140,84 ha, e Alternativa B1 144,28 ha. A diferença entre a 
Alternativa A2 e B1, é de cerca de 12,52 ha. 
 
No cômputo geral, o impacte inerente à perda de biótopo / habitat classifica-se de 
negativo, certo, direto, permanente, irreversível, e de magnitude moderada 
(atendendo à dimensão de projeto). O valor dos biótopos / habitats afetados, e da 
comunidade faunística que insere, é contudo considerado maioritariamente de reduzido. 
O valor dos elementos faunístico afetados pode, todavia, ascender a elevado (como é o 
caso do lobo-ibérico). Não são expectáveis afetações sobre o equilíbrio do ecossistema 
existente, pelo que impacte considera-se igualmente de não significativo. Porém, 
pontualmente, para alguns grupos o mesmo pode ser significativo. 
 
A perda ou perturbação de biótopos poderá ser ainda indireta, nomeadamente através 
das alterações das propriedades físicas e químicas da componente física dos biótopos, 
como seria o caso de contaminação de solos ou da água. 
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A contaminação do solo ou meio hídrico poderá advir de derrames acidentais de óleos 
e/ou combustíveis dos veículos que circulam dentro da exploração, ou com origem nas 
emissões gasosas dos veículos circulantes e da hidrometalurgia. Há ainda a 
possibilidade de entrada de sedimentos para o meio hídrico, fruto da erosão hídrica e 
eólica dos solos despidos de vegetação na corta mineira, acessos e depósito. 
 
Neste último caso há a referir que o projeto prevê uma rede de drenagem de águas 
pluviais que faz o aproveitamento integral das águas da chuva (com tratamento prévio), 
para utilização no processo de refinação de lítio, reduzindo, deste modo, a magnitude do 
arrastamento de sedimentos e outros poluentes para solo e meio hídrico. Admite-se, 
contudo, que nos períodos de precipitação intensa (no inverno) a capacidade de 
captação e retenção destas águas pluviais possa ser ultrapassada, verificando-se o 
arrastamento de sedimentos para a rede hidrográfica envolvente. Note-se contudo que 
nos períodos de maior precipitação (inverno) a capacidade de depuração do sistema é 
muito maior, pelo que a entrada de sedimentos ou outros poluentes será minimizada. 
Este impacte é ainda minimizável, mediante aplicação de estruturas de contenção de 
sedimentos a jusante da corta mineira e do depósito de estéreis, que complementem o 
sistema de drenagem a implementar nos mesmos. 
 
Estes impactes são negativos, indiretos, prováveis e de magnitude reduzida. São 
temporários, reversíveis e localizados (envolvente próxima e rede hidrográfica 
próxima), e ainda minimizáveis. O valor afetado é de reduzido (nos matos e florestas de 
produção envolventes) a elevado (na rede hidrográfica próxima, nomeadamente nos 
afluentes aos ribeiros de Lama, Candedo e Rebordelo). Não assume significado. 
 
No que se refere à perturbação (afastamento e alteração dos padrões de deslocação na 
área), para além do impacte causado pela circulação de veículos e maquinaria, há que 
considerar as emissões sonoras e de partículas inerentes aos trabalhos na corta mineira 
(fase a céu aberto) e na entrada e envolvente da mesma (fase subterrânea), e ainda ao 
funcionamento da hidrometalurgia (emissões sonoras e emissões gasosas). 
 
Neste caso, o efeito das emissões sonoras poderão ser mais expressivas na perturbação 
da comunidade faunística, uma vez que se trata de um território de densidade 
populacional reduzida e de ambiente sonoro pouco perturbado. Existe porém a 
possibilidade de perturbação pela libertação de poeiras na zona da mina e depósito de 
estéreis, ou ainda alguma perturbação resultante das emissões da hidrometalurgia. Estas 
emissões podem ser contudo contidas com aplicação de medidas de minimização. No 
caso concreto da hidrometalurgia, os materiais a usar e os equipamentos podem ser 
selecionados com a preocupação de minimizar as emissões sonoras. 
 
De acordo com as simulações efetuadas para o ruído (ver ponto 1.12 do presente 
capítulo) e qualidade do ar (ver ponto 1.14 do presente capítulo) o incremento dos níveis 
sonoros e emissões gasosas e de partículas é evidente nas áreas intervencionadas e 
envolvente imediata. Verifica-se, todavia, que esse mesmo incremento desvanece 
rapidamente com o afastamento das várias infraestruturas, atingindo valores dentro dos 
intervalos previstos na legislação. A perturbação concentra-se neste modo nas 
imediações dos acessos, anexos mineiros e mina, adquirindo uma expressividade muito 
localizada. Deste modo, assume-se que a magnitude de impacte será reduzida. O aspeto 
local e confinado mantém-se, independentemente das alternativas de projeto 
consideradas. 
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À semelhança do referido para a fase de construção, o significado do impacte irá 
depender da sensibilidade da comunidade faunística presente e, igualmente, ao grau de 
ameaça das respetivas populações. 
 
Posto isto, a alteração de comportamentos, efeito de exclusão ou alteração de utilização 
do espaço, inerente a perturbações visuais, sonoras ou atmosféricas, pode classificar-se 
com um impacte negativo, de magnitude reduzida, permanente e reversível. Os 
valores afetados são reduzidos a elevados, assumindo-se de não significativos. São 
ainda minimizáveis mediante aplicação de medidas de gestão ambiental, como 
aspersão de acessos e depósitos e frente da mina no período seco, e na seleção de 
equipamento com potência sonora mais reduzida, ou ainda com isolamento acústico dos 
edifícios (em particular da hidrometalurgia). 
 
Ainda relativamente aos impactes inerentes à circulação de veículos e máquinas, é de 
considerar aqueles relacionados com a mortalidade de indivíduos por atropelamento, em 
particular para espécies mais sensíveis, como o são os vertebrados terrestres de 
pequeno porte, herpetofauna, ou ainda passeriformes de voo baixo. 
 
O impacte é considerado de negativo, direto, porém incerto (raro), e de magnitude 
reduzida. É permanente e irreversível, sendo contudo confinado. O valor afetado é 
reduzido a elevado. É ainda minimizável através do ajuste das velocidades de 
circulação que deverão ser reduzidas dentro da exploração. É assim não significativo. 
 
Ainda relativamente à mortalidade de elementos faunísticos há que considerar a 
presença da linha elétrica de ligação à rede elétrica pública. O risco de mortalidade 
encontra-se associado a vertebrados voadores, particularmente ao grupo da avifauna, 
que apresenta risco de colisão e/ou eletrocussão. 
 
O risco de colisão e/ou eletrocussão encontra-se diretamente proporcional à extensão da 
linha elétrica, e apresenta forte influência dos habitats em presença, nomeadamente da 
presença de habitats preferenciais na envolvente. A presença de um plano de água como 
a albufeira do Alto Rabagão surge como fator de atratividade, bem como de alguns 
espaços florestais e de cultura de sequeiro. Mesmo as zonas de matos podem ser de 
alguma atratividade para espécies sensíveis, como é o caso do tartaranhão-caçador. 
Contudo, a extensões muito reduzidas das linhas elétricas a construir reduzem 
fortemente o fator de risco. 
 
A mortalidade por colisão e/ou eletrocussão é considerado de negativo, direto e de 
magnitude reduzida. O impacte é ainda pouco provável, permanente, raro, 
irreversível, e confinado. Pese embora possa incidir sobre valores biológicos reduzidos 
a elevados, os mesmos são minimizáveis, nomeadamente anticolisão (BFD’s) e 
antieletrocussão (isolamento de condutores). O impacte é não significativo. 
 
Como é óbvio este impacte é limitado ao trecho aéreo da linha de ligação à subestação 
de Morgade. O trecho subterrâneo não apresenta nenhum risco de mortalidade, quer 
para os vertebrados voadores, como para vertebrados terrestres. Neste sentido, a 
Solução B sobressai como mais favorável, pelo seu trecho aéreo muito curto. A Solução 
A, é por sua vez menos favorável, pela maior extensão da linha aérea, e pela 
necessidade de reposição de duas linhas diretamente afetadas, que acarretará a um 
ligeiro prolongamento das mesmas. 
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1.7.4 Fase de Desativação 

Esta fase corresponde ao desmantelamento das instalações mineiras. Todas as 
infraestruturas mineiras serão desmanteladas ou demolidas, com o encerramento da 
mina. Estas áreas serão posteriormente sujeitas a uma recuperação ambiental e 
paisagística, com particular ênfase na corta mineira e depósito de estéreis. O Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística não incidirá somente nas zonas 
intervencionadas, mas também em toda a zona de concessão mineira. Encontra-se 
prevista uma intervenção florestal na zona de concessão em consonâncias com os 
critérios definidos para o Perímetro Florestal da Serra do Barroso. Estas ações são em si 
positivas pela recuperação de áreas intervencionadas, revertendo parte dos efeitos 
negativos das fases anteriores, mas permitem também uma valorização ecológica (com 
maior heterogeneidade de habitats e biótopos) de um espaço que tem visto o recuo dos 
espaços florestais e agrícolas e a expansão de matos. 
 
Importa contudo referir que a reversibilidade dos impactes é somente parcial, uma vez 
que, no que concerne às infraestruturas de concentração, edifícios de apoio e instalações 
sociais (situados no Complexo de Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será 
revertida para outros fins, de forma a colmatar eventuais necessidades do futuro 
mercado. No que diz respeito à infraestrutura da refinaria, será mantida com o objetivo de 
dar continuidade à produção de hidróxido de lítio, assim que garantida o material 
necessário. As estruturas a manter, após encerramento da mina, são contudo 
concentrados no espaço, sendo a grande maioria da área intervencionada recuperada. 
 
O impacte nesta fase, no concerne aos biótopos / habitats e, igualmente, aos padrões de 
utilização do espaço por parte da comunidade faunística são positivos, certos e diretos, 
e de magnitude moderada. É ainda permanente, localizado e reversível. O valor do 
recurso afetado é reduzido a elevado, sendo significativo. 
 
São contudo de apontar impactes negativos para além da manutenção da 
perda/alteração dos biótopos / habitats nas infraestruturas do CAM a manter. São esses 
os impactes similares à fase de construção, relacionados com circulação de veículos e 
máquinas, na envolvente às áreas a recuperar. À semelhança da fase de construção 
estes impactes não se perspetivam de significativos. 
 
 
 
1.7.5 Alternativa Zero 

A alternativa zero corresponde à não concretização do projeto. Neste cenário, será 
mantido o carácter rural do território, e portanto, os biótopos e habitats atuais, bem como 
a tendência atual de regressão dos espaços agrícolas e florestais, com crescente 
expansão de matos, relacionados com o déficit demográfico que tem marcado estas 
últimas décadas. 
 
O aumento da combustibilidade do território representa um maior risco de incêndio, com 
uma consequente homogeneização do coberto vegetal do território, e assim dos biótopos 
/ habitats disponíveis. 
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1.7.6 Síntese de Impactes 

O principal impacte na flora e vegetação da fase de construção corresponde à 
destruição de coberto vegetal. O coberto vegetal afetado tem, todavia, vindo a sofrer 
periódicas alterações, com mobilizações de solo, em resultado das atividades silvícolas 
desenvolvidas na área da concessão. São assim predominantemente afetados urzais e 
povoamentos de resinosas e, pontualmente, de giestais, que constituem comunidades 
com elevada representatividade na região e no restante território nacional, em particular 
nas regiões serranas do norte e centro do país. São comunidades de reduzida 
diversidade (quando comparadas com outras dentro da área de estudo), que não 
enquadram espécies de populações particularmente ameaçadas. Assim, pese embora a 
dimensão do projeto, que resulta numa magnitude de impacte moderada, uma vez que o 
mesmo evita, no essencial, comunidades florísticas de distribuição restrita ou cujas 
populações se encontrem ameaçadas a nível nacional, e se desenvolve num coberto 
vegetal de distribuição alargada no país, os impactes são considerados de não 
significativos.  
 
Para além do impacte direto na vegetação, são ainda consideradas, no decurso das 
ações de obra, perturbações marginais ao desenvolvimento da vegetação e uma possível 
contaminação da mesma por derrames acidentais de contaminantes, bem como o 
possível incremento de espécies exóticas invasoras, em espaços previamente 
desmatados e sujeitos a mobilizações de terras. São ainda considerados potenciais 
impactes, embora não certos, associados aos eventuais incêndios, com origem nas 
frentes de obra e proporcionados pela elevada combustibilidade do ecossistema atual. 
Estes impactes são contudo considerados de não significativos. 
 
Apesar do reduzido significado ser transversal a todas as soluções, saliente-se que a 
Alternativa A2 surge como a mais favorável, por apresentar uma afetação global mais 
reduzida, e constituir das alternativas com menor afetação de habitats da Diretiva 
Habitats, em particular de comunidades com maior interesse de conservação como o são 
os carvalhais e bidoais ripícolas. Segue-se a Alternativa B2, como de ligeiramente mais 
desfavorável. A Alternativa A1 e, posteriormente, B1 são as mais desfavoráveis, em 
detrimento de uma maior área de afetação global, e de carvalhais, bem como de habitats 
da Diretiva Habitat. 
 
Relativamente à fauna, os principais impactes na fase de construção prendem-se com a 
perda de biótopo / habitats, pela ocupação de espaços adicionais pelos diferentes 
elementos de projeto, o efeito de exclusão (afastamento e alteração dos padrões de 
utilização do espaço), proporcionado pela emissão de ruído, vibrações e poeiras, e a 
mortalidade por atropelamento e esmagamento, inerente à circulação de veículos, 
máquinas e pessoas. 
 
Como salientado anteriormente os biótopos afetados são comuns e abundantes no 
território, pelo que a perda/fragmentação dos mesmos não representa um significado 
importante. De referir ainda que, pese embora uma elevada diversidade faunística loca, a 
comunidade é essencialmente composta por espécies silvícolas, comuns e de 
distribuição alargada no território nacional. Confirmam-se contudo algumas espécies 
ameaçadas na área de concessão (de utilização permanente ou temporária), cujos matos 
e espaços florestais constituem habitats preferenciais, e cuja perda podem restringir a 
sua área de distribuição. Desde modo, a perda de biótopos / habitats traduz-se num 
impacte não significativo a significativo, em função dos grupos faunísticos 
considerados. 
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O mesmo é aplicável à perturbação e risco de atropelamento. Este impacte será nesta 
fase incerta e mais confinada, sendo o seu significado dependente da sensibilidade das 
espécies faunísticas em questão. A magnitude do impacte considera-se de reduzida, pelo 
que o mesmo não assume significado. 
 
Para a fase de exploração a perda de biótopos / habitats é intensificada pelo depósito de 
estéreis, que se traduz numa perda superior a 50 ha. Os biótopos / habitats afetado 
permanecem os mesmos, os quais são dominantes na zona de concessão mineira, 
mantendo-se, igualmente, o seu significado em função dos grupos faunísticos em análise. 
Para além da perda direta de biótopos / habitats é possível considerar uma 
perturbação / alteração indireta, associada a potenciais contaminações do meio por 
derrames acidentais dos veículos circulantes, mas também pelas emissões gasosas 
desses mesmos veículos e da hidrometalurgia. Há ainda de considerar possíveis 
contaminações por material em suspensão proveniente da mina ou pela erosão hídrica e 
eólica da corta e depósitos de estéreis. Mais uma vez o significado desse referido 
impacte encontra-se dependente dos valores faunísticos afetados. São assim de 
significativos a não significativos. 
 
Nesta fase mantêm-se ainda a perturbação associada, para além da presença física, 
inerente às emissões sonoras e gasosas dos veículos em circulação, mas também do 
funcionamento da hidrometalurgia. As simulações realizadas no quadro dos outros 
descritores demonstram, todavia, que o incremento dos níveis sonoros e de poluentes 
atmosféricos se limitam à envolvente imediata das fontes emissoras, adquirindo um 
carácter bastante confinado. O incremento não inviabiliza o cumprimento das normais 
legais, pelo que se assume que o impacte seja não significativo. 
 
Numa análise por alternativas, as diferenças assinaladas referem-se, no essencial, à 
perda de biótopos / habitats. Como referido anteriormente a alternativa A2 surge como 
mais favorável, pela menor área de afetação, e pela menor afetação de biótopos de 
valor ecológico mais acentuado. Seguem-se, hierarquicamente as Alternativas B2, A1 e 
B1. 
 
Na fase de desativação, coincidente com o encerramento da mina, os impactes são 
maioritariamente positivos. O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística permitirá a 
recuperação de parte dos biótopos perdidos, em particular associados à zona de corta 
mineira e depósitos de estéreis, mas também uma valorização global de toda a área de 
concessão mineira, estando previsto um plano florestal para a área que irá possibilitar 
uma maior heterogeneidade de biótopos. 
 
Salientam-se ainda os impactes dos projetos associados, nomeadamente da ligação 
elétrica do projeto à rede elétrica pública. O projeto efetuará ligação à rede elétrica 
pública através da subestação de Morgade, pelo que a extensão da mesma será 
reduzida e, consequentemente, com uma interferência no coberto vegetal e habitats de 
reduzida expressividade. A presença da linha elétrica, no seu trecho subterrâneo, permite 
uma recuperação parcial da flora afetada, nomeadamente dos cobertos herbáceos e 
arbustivos. Por outro lado, o trecho subterrâneo não apresenta o risco de mortalidade por 
colisão / eletrocussão de vertebrados voadores que é característico das linhas aéreas. A 
reduzida extensão das linhas elétricas nas diferentes alternativas ditam impactes não 
significativos, todavia, as alternativas B1 e B2 surgem como mais favoráveis, pela 
sua menor extensão, e pelo facto das restantes alternativas obrigar ao desvio de linhas 
aéreas atualmente existentes, com prolongamento da extensão das mesmas. 
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Quadro IV. 34 – Flora e Vegetação | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Destruição da Flora e Vegetação com implantação das 
componentes de projeto - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) S (18) 

Destruição da Flora e Vegetação em zonas temporárias de 
apoio à obra - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (12) 

Perturbações no desenvolvimento da vegetação - Indir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Incremento de espécies invasoras - Indir. R (1) P (2) PRev. (2) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Destruição da Flora e Vegetação em resultado de 
incêndios 

- Indir. M (3) P (2) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) NC (3) MC (1) NS (13) 

Destruição da Flora e Vegetação com implantação dos 
projetos associados (linha elétrica – trecho aéreo) - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Destruição da Flora e Vegetação com implantação dos 
projetos associados (linha elétrica – trecho 
subterrâneo) 

- Dir. R (1) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 35 – Flora e Vegetação | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Destruição da Flora e Vegetação com implantação das 
componentes de projeto (depósito de estéreis) - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (17) 

Perturbações no desenvolvimento da vegetação 
(emissões gasosas) - Indir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Perturbações no desenvolvimento da vegetação 
(derrames) - Indir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Incremento de espécies invasoras - Indir. R (1) P (2) PRev. (2) PP (1) R (1) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Destruição da Flora e Vegetação em resultado de 
incêndios 

- Indir. M (3) P (2) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) NC (3) MC (1) NS (13) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 36 – Flora e Vegetação | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 

A
lt

er
n

at
iv

a 

Impacte 

S
en

ti
d

o
 

E
fe

it
o

 

M
ag

n
it

u
d

e 

D
u

ra
çã

o
 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

d
e 

O
co

rr
ên

ci
a 

F
re

q
u

ên
ci

a 

V
al

o
r 

d
o

 R
ec

u
rs

o
 

A
fe

ta
d

o
 e

/o
u

 
S

en
si

b
ili

d
ad

e 
A

m
b

ie
n

ta
l d

a 
Á

re
a 

d
o

 Im
p

ac
te

 

E
sc

al
a 

C
ap

ac
id

ad
e 

d
e 

M
in

im
iz

aç
ão

 o
u

 
C

o
m

p
en

sa
çã

o
 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

T
od

as
 

Recuperação de coberto vegetal anterior + Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) NS (17) 

Perturbações no desenvolvimento da vegetação - Indir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) C (1) MC (1) NS (10) 

Destruição da Flora e Vegetação em resultado de 
incêndios - Indir. M (3) P (2) Rev. (1) PP (1) R (1) R (1) NC (3) MC (1) NS (13) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 37 – Fauna | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Perda ou alteração de biótopos/habitats com implantação 
das componentes de projeto - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 

NS (17) 
S (21) 

Perda ou alteração de biótopos/habitats em zonas 
temporárias de apoio à obra - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 

NS (12) 
NS (16) 

Perturbação dos padrões de utilização do espaço - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) / E (5) NCL (2) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

Mortalidade por atropelamento e esmagamento - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) PP (1) R (1) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

Perda ou alteração de biótopos/habitats com implantação 
dos projetos associados (linha elétrica – trecho aéreo) - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

Perda ou alteração de biótopos/habitats com implantação 
dos projetos associados (linha elétrica – trecho 
subterrâneo) 

- Dir. R (1) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  

 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

521

 

Quadro IV. 38 – Fauna | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Perda ou alteração de biótopos/habitats com implantação 
das componentes de projeto (depósito de estéreis) - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 

NS (17) 
S (21) 

Perda ou alteração de biótopos/habitats por contaminação 
de solo ou meio aquático - Indir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) / E (5) NCL (2) MC (1) 

NS (11) 
NS (15) 

Perturbação dos padrões de utilização do espaço - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) / E (5) NCL (2) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

Mortalidade por atropelamento e esmagamento - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) PP (1) R (1) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

Mortalidade por colisão e/ou eletrocussão (linha elétrica) - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) PP (1) R (1) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 39 – Fauna | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Recuperação de biótopos / habitats + Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) R (1) / E (5) NCL (2) MC (1) 
NS (17) 
S (21) 

Perturbação dos padrões de utilização do espaço - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) R (1) / E (5) NCL (2) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

Mortalidade por atropelamento e esmagamento - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) PP (1) R (1) R (1) / E (5) C (1) MC (1) 
NS (11) 
NS (15) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.8 Ordenamento do Território 

1.8.1 Metodologia 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos impactes do projeto no 
ordenamento do território. 
 
Nesta perspetiva a afetação da área pelo projeto traduz-se em duas dimensões a 
analisar: 
 

• Afetação do regime de usos do solo existente na área ocupada pelo projeto e sua 
repercussão na classificação dos espaços e nos objetivos de ordenamento do 
território. 

• Interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas com 
influência sobre a área afetada. 

 
Estes impactes têm início na fase de construção, com a execução dos acessos e 
implantação das infraestruturas e prolongam-se para a fase de exploração, com as 
atividades de extração, deposição em escombreira de resíduos mineiros e o 
funcionamento de todas as infraestruturas. 
 
Tendo em conta os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, a 
afetação do regime de usos do solo é avaliada tendo em conta as classes e categorias de 
usos do solo constantes da Carta de Ordenamento do PDM de Montalegre (Desenho 07 
[TOMO 2]). A avaliação será feita pela afetação por categoria de espaço tendo em conta 
os usos permitidos pela respetiva classificação. 
 
Serão também considerados os restantes instrumentos de gestão em vigor na zona, 
aferindo da compatibilidade do projeto com os mesmos. 
 
A análise da interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas 
será efetuada, quantitativamente (nos casos em que tal se justifica), pelo cálculo das 
áreas afetadas e, qualitativamente, pela análise da afetação dos objetivos que norteiam a 
definição da respetiva restrição ou dos efeitos práticos sobre os motivos da servidão 
definida. 
 
 
 
1.8.2 Fases de Construção e Exploração 

1.8.2.1 Transformação dos espaços 

Uma vez que a transformação do espaço se inicia com a fase de construção, neste ponto 
é analisado o impacte em estudo, considerando as orientações e regras estabelecidas 
nos diversos instrumentos de gestão do território com incidências na área de estudo. 
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1.8.2.1.1 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT apresenta um Programa de Ação organizado por cinco domínios de 
intervenção, integrando-se o presente projeto no Domínio Natural, concorre para a 
otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação e a capitalização dos recursos 
naturais e da paisagem (…)”, e enquadra nove medidas, sendo de destacar a medida: 
“1.5 - Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros”. 
 
De acordo com esta medida os recursos geológicos fornecem matérias-primas 
indispensáveis à manutenção da sociedade e a sua relevância tende a aumentar face às 
dinâmicas que se anteveem para uma sociedade descarbonizada. 
 
Esta medida refere ainda que Portugal dispõe de recursos geológicos significativos que 
interessa inventariar, avaliar e valorizar, alguns dos quais têm elevada relevância mundial 
como sejam os minerais de lítio. O conjunto de atividades relacionadas com a valorização 
destes recursos representa um significativo impacto na economia nacional e regional, 
sendo um importante fator de desenvolvimento, em particular nas regiões mais 
desfavorecidas. 
 
Pelo exposto é possível concluir que o projeto em análise vai de encontro aos objetivos 
deste plano, designadamente no Domínio Natural. 
 
 
1.8.2.1.2 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do CÁVADO, AVE E LEÇA (RH2) E 

DO Douro (RH3)  

O projeto em análise não se insere em nenhuma área condicionada, não sendo o mesmo 
também suscetível de provocar impactes com significado nos recursos hídricos locais, 
conforme avaliado no ponto 1.5 e 1.6 do presente capítulo (Recursos Hídricos). 
 
 
1.8.2.1.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A análise do PROF interessa sobretudo naquilo que pode implicar a avaliação ecológica 
de eventuais condicionamentos ao projeto. 
 
De acordo com o Mapa Síntese deste plano o projeto em análise não interfere com 
nenhum corredor ecológico, contudo a área de projeto enquadra-se maioritariamente em 
espaço florestal, pelo que importa ter presente que deverão ser preservadas algumas 
espécies florestais identificadas no PROF. 
 
De acordo com o referido no ponto 1.4.2 do Cap. III, verifica-se na área de intervenção a 
presença pequenas bolsas florestais de carvalhos (Quercus pyrenaica) e a presença de 
uma pequena área de plantação recente de castanheiro.  
 
Embora a espécie florestal de Quercus pyrenaica não se encontre contemplada na lista 
de espécies protegidas por legislação específica, de acordo com o PROF (Artigo 8.º), os 
exemplares espontâneos destas unidades de vegetação devem ser objeto de medidas de 
proteção específica. Face à afetação desta espécie, e uma vez que a área de intervenção 
está ainda sujeita a regime florestal, será necessário participar à entidade competente, no 
presente caso ao ICNF, para obtenção de autorização. 
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Pelo exposto, são expectáveis que os impactes decorrentes destas afetações sejam 
negativos, diretos, de magnitude reduzida (Alternativas A2 e B2) a moderada 
(Alternativas A1 e B1), permanentes e irreversíveis. 
 
 
1.8.2.1.4 Plano Regional de Ordenamento do Território do NORTE (PROT-N) (em fase 

de aprovação) 

O PROT-Norte, cuja proposta ficou concluída em 2009, não está ainda em vigor, 
aguardando aprovação. É contudo de referir que a proposta do PROT-Norte incluiu as 
opções estratégicas que o PNPOT identificou para a Região Norte, no quadro das 
políticas nacionais, referindo-se, nomeadamente e com interesse para o presente projeto, 
a “Opção Estratégica B. Valorizar os recursos e as principais actividades de base 
económica regional”, em particular a “Orientação Estratégica B2. Assegurar a exploração 
sustentável dos recursos naturais”, que aponta para a exploração sustentável dos 
recursos naturais para os quais se verifica um aumento da importância e procura no 
mercado, como o caso recente do lítio, o qual é um recurso natural não renovável, e a 
“Orientação Estratégica B4. Garantir o desenvolvimento tecnológico e a fixação das mais 
valias geradas pelas actividades extractivas” na região. 
 
Pelo exposto, conclui-se que o projeto em estudo é compatível e enquadra-se nas 
opções estratégicas do referido plano. 
 
 
1.8.2.1.5 Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 
julho, retificado pelo Decreto de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro e alterado pela 
Lei n.º 98/99 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto, define a 
rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de interesse nacional ou 
internacional, constituída pelas redes fundamental e complementar. 
 
A rede nacional fundamental inclui as vias de comunicação de maior interesse nacional 
(Itinerários Principais) que constituem a base de apoio de toda a rede rodoviária e ligam 
os centros urbanos de importância supradistrital e os principais portos, aeroportos e 
fronteiras. A rede nacional complementar é constituída pelos Itinerários Complementares 
e Estradas Nacionais e inclui as vias de ligação entre a rede fundamental e os centros 
urbanos de importância concelhia e supraconcelhia mas infradistrital. 
 
A área em estudo é servida a nascente pela EN103 que integra a designada Rede 
Complementar de ligação entre a rede fundamental e os centros urbanos de importância 
concelhia e supraconcelhia, e que se articula com a EM525, a qual atravessa a zona do 
projeto, a norte, e tem âmbito municipal. 
 
Para esta zona não existe qualquer interferência com novas vias previstas no PRN. 
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1.8.2.1.6 Plano Diretor Municipal (PDM) de Montalegre 

Em termos de ordenamento, o presente projeto mineiro tem atribuída uma área de 
concessão de exploração, a qual se encontra classificada no PDM de Montalegre como 
Solo Rural, embora reúna as classificações de “Espaços agrícolas de produção”, 
“Espaços florestais de conservação” e “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal”, e 
esteja integrada em áreas de salvaguarda, designadamente, “Estrutura ecológica 
municipal”, “Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos” e “Núcleos de 
desenvolvimento turístico”, estes últimos integrados em “Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão (UOPG)”. 
 
No âmbito de presente projeto são avaliadas quatro alternativas, as quais se distinguem, 
em termos genéricos, pela localização das áreas de depósitos de estéreis ou pela 
localização da infraestrutura mineira onde será feita a refinação dos minérios de lítio 
(hidrometalúrgica) e respetivos acessos a esta infraestrutura. 
 
A área de implantação destas alternativas de projeto, embora extravase a área de 
concessão do presente projeto mineiro, abrange as mesmas sub-classes e áreas de 
salvaguarda da área de concessão (Quadro IV. 40). 
 
Conforme referido no Cap. III do presente EIA, de acordo com o n.º 3 do Artigo 17.º do 
PDM, em solo rural são admitidas alterações de uso desde que correspondam a usos 
complementares ou compatíveis, sendo a exploração de recursos geológicos e as 
instalações especiais afetas à exploração e transformação de recursos geológicos usos 
complementares e compatíveis, conforme referido no n.º1 e no n.º2 do Artigo 18.º, 
respetivamente. 
 
No que se refere à área de salvaguarda “Estrutura ecológica municipal”, de acordo com o 
n.º 2 do Artigo 61.º, independentemente da categoria de espaço a que esta área se 
sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do 
ar, da água, do solo e da paisagem.  
 
Esta área de salvaguarda é interferida por todas as alternativas em análise, havendo 
contudo maior afetação nas Alternativas A1 e A2, face à localização da hidrometalúrgica. 
No que se refere às Alternativas B1 e B2 a área de salvaguarda é apenas abrangida por 
acessos rodoviários. 
 
Pelo exposto, deverão ser implementadas medidas de minimização de modo a garantir 
que a atividade não comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem 
 
Relativamente à área de salvaguarda “Áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicos”, de acordo com o n.º 1 do Artigo 62.º, esta corresponde a uma área onde se 
deve privilegiar novas explorações ou ampliação das existentes, pelo que o projeto é 
compatível com esta área de salvaguarda. 
 
Por último é ainda de referir a interferência, por todas as alternativas de projeto, da área 
de salvaguarda “Núcleos de desenvolvimento turístico (NDT)”, designadamente o NTD 7 
— Criande, o qual se inclui na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 10.  
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Quadro IV. 40 – Classes de Espaço Abrangidas por Cada Uma Das Alternativas (ha / %) 

Classificação PDM 
Elementos de projeto 

Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

Ordem Sub-Ordem ha % ha % ha % ha % 

Solo rural 

Espaços agrícolas de produção 

Infraestruturas mineiras e acessos 25,9 41,3 25,9 41,3 14,5 21,9 14,5 21,9 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- -- -- -- -- 

Depósito de estéreis 36,6 60,4 -- -- 36,6 60,4 -- -- 

Espaços florestais de 
conservação 

Infraestruturas mineiras e acessos 36,9 58,7 36,9 58,7 51,6 78,1 51,6 78,1 

Exploração a céu aberto 29,6 100 29,6 100 29,6 100 29,6 100 

Depósito de estéreis -- -- 50,1 100 -- -- 50,1 100 

Espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal 

Infraestruturas mineiras e acessos -- -- -- -- -- -- -- -- 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- -- -- -- -- 

Depósito de estéreis 24,0 39,6 -- -- 24,0 39,6 -- -- 

Áreas de 
salvaguarda 

Estrutura ecológica municipal 

Infraestruturas mineiras e acessos 6,5 -- 6,5 -- 1,4 -- 1,4 -- 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- -- -- -- -- 

Depósito de estéreis -- -- -- -- -- -- -- -- 

Áreas potenciais de exploração de 
recursos geológicos 

Infraestruturas mineiras e acessos 47,9 -- 47,9 -- 61,1 -- 61,1 -- 

Exploração a céu aberto 29,6 -- 29,6 -- 29,6 -- 29,6 -- 

Depósito de estéreis 60,6 -- 50,1 -- 60,6 -- 50,1 -- 

Núcleos de desenvolvimento 
turístico (Integrados em Unidades 

Operativas de Planeamento e 
Gestão (UOPG)) 

Infraestruturas mineiras e acessos 24,4 -- 24,4 -- 12,9 -- 12,9 -- 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- -- -- -- -- 

Depósito de estéreis -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 153,0 100,0 142,5 100,0 156,3 100,0 145,8 100,0 
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Esta área de salvaguarda é interferida pelos acessos exteriores de todas as alternativas 
em estudo, e pela localização da infraestrutura mineira (Solução A) e respetiva linha 
elétrica aérea, pelo que as Alternativas A1 e A2 apresentam maior impacte. 
 
De acordo com o n.º 3 do Artigo 66.º do PDM de Montalegre esta UOPG será executada 
através de plano de pormenor (PP) ou plano de urbanização (PU) não se encontrando 
em vigor, à data do presente EIA, nenhum plano para esta área. 
 
Em síntese, os impactes no ordenamento consideram-se negativos, certos, diretos, 
permanentes durante as fases de construção e exploração e de magnitude moderada 
atendendo à área absoluta de ocupação por cada uma das alternativas em estudo. 
 
De referir contudo que as alternativas de projeto inserem-se maioritariamente dentro do 
limite da área de concessão da Mina do “Romano” e que as áreas que extravasam este 
limite não afetam classes de uso ou áreas de salvaguarda que não fossem já afetadas na 
área de concessão. 
 
Em termos de alternativas de projeto considera-se que as Alternativas B1 e B2 se 
apresentam mais favoráveis face à menor afetação das áreas de salvaguarda 
“Estrutura ecológica municipal” e “Núcleos de desenvolvimento turístico (NDT)”. 
 
 
 
1.8.2.2 Condicionantes 

Identificam-se seguidamente os impactes do projeto sobre condicionantes identificadas 
na área de projeto. 
 
 
 Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 
A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que 
corresponde à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. Segundo a 
legislação em vigor, nas áreas incluídas na REN "(...) são interditos os usos e as ações 
de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: a) Operações de loteamento; b) 
Obras de urbanização, construção e ampliação; c) Vias de comunicação; d) Escavações 
e aterros; e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao 
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do 
solo, das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de 
ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica" (n.º1 
do artigo 20.º). 
 
O n.º 2 do artigo 20.º refere no entanto que "Excetuam-se do disposto no número anterior 
os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN". No 
n.º 3 do mesmo artigo é ainda referido que "Consideram-se compatíveis com os objetivos 
mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: a) Não 
coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e b) 
Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante”. 
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Pela análise da Carta de REN (apresentada no Desenho 09 [TOMO 2]) verifica-se que a 
maior afetação de áreas integradas na REN ocorre na área concessionada e refere-se 
sobretudo à execução de acessos internos de apoio à atividade mineira e às áreas de 
depósito de estéreis (Solução 1) e de minério bruto (comum a todas as alternativas). São 
abrangidas na área concessionada as seguintes categorias de REN: Áreas com risco de 
erosão, Áreas de máxima infiltração e, Leitos e margens dos cursos de água. 
 
Fora da área concessionada a afetação de áreas integradas na REN ocorre devido à 
execução dos acessos exteriores. As categorias de REN “Áreas com risco de erosão” e 
“Leitos e margens dos cursos de água” são intersetadas por todas as alternativas de 
projeto enquanto que a categoria de REN “Faixa de proteção de albufeira” é apenas 
abrangida pelas Alternativas A1 e A2. 
 
A afetação das categorias de REN dentro da área concessionada (designadamente 
Áreas com risco de erosão, Áreas de máxima infiltração e, Leitos e margens dos cursos 
de água) tem enquadramento na alínea c) Novas explorações ou ampliação de 
explorações existentes, do Ponto VI – Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos, 
do Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação. A 
análise desta alínea permite concluir que a implantação do projeto nestas categorias de 
REN fica sujeita a Comunicação Prévia. 
 
A abertura de acessos fora da área concessionada tem enquadramento na alínea e) 
Abertura de caminhos de apoio ao setor exteriores à área licenciada ou concessionada, 
do Ponto VI – Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos, estando a sua 
implantação sujeita a Comunicação Prévia em áreas classificadas como "Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica do solo". Contudo, a instalação desta infraestrutura em 
“Faixa de proteção de albufeira” e em “Leitos e margens de cursos de água” encontra-se 
interdita. 
 
No que se refere à interferência da categoria “Leitos e margens de cursos de água” pelos 
acessos rodoviários salienta-se que o atravessamento será feito através de passagens 
hidráulicas as quais serão devidamente dimensionadas em fase de Projeto de Execução, 
permitindo assim dar cumprimento ao Anexo I do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 
agosto. 
 
No que se refere à categoria “Faixa de proteção de albufeira” esta é apenas 
marginalmente interferida pelo nó de ligação do acesso exterior da Solução A à EM519, 
não sendo expectável que esta ligação coloque em causa as funções referidas no  
Anexo I da legislação em vigor. 
 
Importa contudo referir que de acordo com o n.º 1 do Artigo 21º “Nas áreas de REN 
podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas 
como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e 
do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, 
desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 
REN”. 
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O n.º 2 do mesmo artigo refere que “O despacho referido no número anterior pode 
estabelecer, quando necessário, condicionamentos e medidas de minimização de 
afetação para execução de ações em áreas da REN”. 
 
No quadro seguinte apresenta-se as quantificações globais REN afetada por cada uma 
das alternativas em análise.  
 

Quadro IV. 41 – Categorias de REN abrangidas por Cada Uma das Alternativas (ha) 

Categoria de REN Elementos de projeto 
Alternativa 

A1 A2 B1 B2 

Áreas com risco de 
erosão 

Infraestruturas mineiras e acessos 7,6 7,6 7,8 7,8 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- 

Depósito de estéreis 1,5 -- 1,5 -- 

Áreas de máxima 
infiltração 

Infraestruturas mineiras e acessos 0,1 0,1 0,1 0,1 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- 

Depósito de estéreis -- -- -- -- 

Faixa de proteção de 
albufeiras 

Infraestruturas mineiras e acessos 0,1 0,1 -- -- 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- 

Depósito de estéreis -- -- -- -- 

TOTAL (ha) 9,3 7,8 9,4 7,9 

 
A categoria de REN “áreas de máxima infiltração” apresenta idêntica afetação por todas 
as alternativas, uma vez que a interferência é apenas num troço comum. 
 
Assim, a afetação de áreas de REN, pode classificar-se como um impacte negativo, 
direto, permanente, irreversível e de magnitude reduzida. Em termos comparativos, 
embora as Alternativas A2 e B2 apresentem menor afetação de áreas de REN, em 
termos absolutos estas diferenças não se apresentam significativas. 
 
 
 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
Segundo a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro) nos solos de 
RAN são “interditas todas as ações que destruam ou diminuam as potencialidades para o 
exercício da atividade agrícola” (Artigo 21.º). 
 
Porém o projeto integra-se no regime de exceções ao abrigo das quais a obra poderá ser 
autorizada, designadamente "Prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de 
recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração, respeitada a legislação 
específica, nomeadamente no tocante aos planos de recuperação exigíveis” (Artigo 22.º, 
n.º1, alínea e). 
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De acordo com o n.º 1 do Artigo 23.º, a utilização não agrícola de solos da RAN carece 
de parecer prévio vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN 
territorialmente competente. 
 
Contudo, de acordo com o n.º 7 do mesmo artigo, quando a utilização em causa esteja 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da 
entidade regional da RAN compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido 
no n.º 1. 
 
A representatividade da RAN na área de estudo encontra-se ilustrada na Carta de 
Condicionantes do PDM de Montalegre (apresentada no Desenho 08 [TOMO 2]), 
verificando-se a sua interferência pelos acessos rodoviários comuns a todas as 
alternativas de projeto e, marginalmente, pelo depósito de estéreis da  
Solução 1. 
 
No quadro seguinte apresentam-se quantificadas as áreas de RAN afetadas pelas 
alternativas em estudo. 
 

Quadro IV. 42 – Áreas de RAN abrangidas por Cada Uma das Alternativas (ha) 

Elementos de Projeto 
Alternativa 

A1 A2 B1 B2 

Infraestruturas mineiras e acessos 0,3 0,3 0,5 0,5 

Exploração a céu aberto -- -- -- -- 

Depósito de estéreis 0,01 -- 0,01 -- 

TOTAL (ha) 0,31 0,30 0,51 0,50 

 
 
A afetação de áreas de RAN pode classificar-se como um impacte negativo, direto, 
permanente, irreversível e de magnitude reduzida, uma vez que as afetações de áreas 
de RAN são em termos absolutos pouco significativas.  
 
Em termos absolutos as Alternativas A1 e A2 apresentam menor afetação de área de 
RAN, contudo as diferenças não são significativas. 
 
 
 Domínio Hídrico 
 
Ao nível da área em estudo verifica-se a ocorrência de bens integrados no Domínio 
Hídrico associados à presença de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, em 
todas as alternativas, e à presença da albufeira, interferindo as Alternativas A1 e A2 com 
o limite da zona terrestre de proteção das albufeiras (afetação de 1 ha) e, muito 
marginalmente, com o limite da zona reservada das albufeiras (afetação de 0,1 ha). 
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A linha de água mais importante será transposta por viaduto. Relativamente ao 
restabelecimento das restantes linhas de água, será feito por meio de passagens 
hidráulicas a serem dimensionadas em projeto de execução. O projeto será ainda dotado 
de sistema de drenagem longitudinal, a ser dimensionada em drenagem longitudinal, que 
ao longo da via fará a recolha das águas pluviais caídas na plataforma e taludes, 
encaminhando-as de seguida para os locais das PH’s. 
 
Relativamente às linhas de água cartografadas nas áreas de depósito de estéreis, 
independentemente da alternativa que vier a ser escolhida, serão criadas bacias de 
decantação para onde serão encaminhadas as águas pluviais, sendo que as águas 
decantadas serão encaminhadas posteriormente para o reservatório de água bruta para 
reaproveitamento. 
 
No que se refere à interferência com o limite da zona terrestre de proteção das albufeiras, 
não se prevê que as alternativas em estudo coloquem em causa os condicionamentos 
expressos na alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 107/2009, na sua atual 
redação. 
 
A intervenção em áreas do Domínio Hídrico, e de acordo com a legislação em vigor, 
carece de autorização junto da entidade competente, mediante instrução do respetivo 
licenciamento. 
 
Os impactes negativos serão reduzidos, diretos, permanentes, irreversíveis e não 
significativos, para todas as alternativas, sendo minimizáveis. 
 
Relativamente às captações de água, de acordo com a informação fornecida pela APA e 
cartografada na FIG. III. 36 (Capítulo III), na área de projeto verifica-se a presença de 
duas captações de água (nascentes) para abastecimento público. 
 
Conforme referido no ponto 1.6, do presente capítulo, não se prevê a afetação direta 
destas captações por nenhuma das alternativas em análise, pelo que os impactes são 
nulos. 
 
 
 Recursos agrícolas e florestais - Regime florestal - Perímetro florestal da Serra 

do Barroso 
 
Na área de projeto ocorre o perímetro florestal referente à Serra do Barroso, estando esta 
condicionante ilustrada na Carta de Condicionantes, apresentada no Desenho 08  
[TOMO 2].  
 
Da análise da respetiva carta verifica-se que o projeto interfere com o regime florestal 
apenas dentro na área de concessão da “Mina do Romano”. 
 
De acordo com a Deliberação do ICNF n.º 717/2017, de 29 de julho, o Perímetro Florestal 
do Barroso encontra-se sob gestão direta do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF). Assim, estando em presença de áreas submetidas a regime florestal 
será necessário participar à entidade competente, no presente caso ao ICNF, para 
obtenção da respetiva autorização. 
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No quadro seguinte apresentam-se quantificadas as áreas sujeitas a regime florestal 
afetadas pelas alternativas em estudo. 
 

Quadro IV. 43 – Áreas de Regime Florestal Abrangidas por Cada Uma das Alternativas (ha) 

Elementos de projeto 
Alternativa 

A1 A2 B1 B2 

Infraestruturas mineiras e acessos 33,7 33,7 48,5 48,5 

Exploração a céu aberto 27,8 27,8 27,8 27,8 

Depósito de estéreis 54,9 39,9 54,9 39,9 

TOTAL (ha) 116,4 101,4 131,2 116,2 

 
 
São expectáveis impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida, permanentes e 
irreversíveis. 
 
Em termos comparativos a Alternativa B1 apresenta-se como mais desfavorável e a 
Alternativa A2 como a mais favorável. 
 
 
 Perigosidade de Incêndio 
 
De acordo com a Carta de Perigosidade Florestal do concelho de Montalegre, 
apresentada no ANEXO 8 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos], verifica-se que a zona 
de implantação do projeto insere-se predominantemente em áreas com risco de incêndio 
classificadas de perigosidade alta e muito alta. 
 
O n.º 2 do art.º 16.º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, na sua atual redação, refere que 
“Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios 
nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no 
PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade“.  
 
O n.º 11 do art.º 16.º refere contudo que “Excetuam-se do disposto no n.º 2 a construção 
de novos edifícios destinados a (…) exploração de recursos energéticos ou geológicos 
que sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara municipal, 
desde que verificadas as seguintes condições:  
 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização;  

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, 
incluindo a faixa de gestão de 100 metros;  

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 
edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das 
edificações à passagem do fogo;  

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 
turísticos, ainda que associados à exploração;  

e) Existência de parecer favorável da CMDF”. 
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Os impactes negativos face à perigosidade de incêndio são pouco prováveis, 
reduzidos, indiretos e não significativos e semelhantes em todas as alternativas. 
 
Importa ainda salientar que a presença humana nesta zona permite um maior controlo de 
possíveis incêndios e a Lusorecursos dispõe de meios que permitem o combate aos 
mesmos.  
 
 
 Áreas percorridas por incêndio 
 
Em relação às áreas percorridas por incêndios, existem os condicionalismos impostos 
pelo Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua atual redação. Assim, de acordo 
com o disposto nas alíneas a) e b) do número 1, “nos terrenos com povoamentos 
florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos 
municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam 
proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: a) a realização de obras de 
construção de quaisquer edificações; b) o estabelecimento de quaisquer novas atividades 
agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte ambiental 
negativo”. 
 
Refira-se, todavia, que as proibições anteriormente estabelecidas podem ser levantadas 
por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do 
ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da 
respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência 
do incêndio. 
 
A área do projeto foi percorrida por incêndios nos anos de 2009, 2011 e 2012 (ANEXO 8 
do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). Face ao ano de início da exploração do presente 
projeto (2023) não se identificam condicionantes à sua implantação. 
 
 
 Rede primária de faixa de gestão de combustível 
 
A área de projeto insere-se em áreas da Rede Primária de Faixas de Gestão de 
Combustível (ANEXO 8 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos]). 
 
De acordo com o n.º 2 do art.º 14.º da republicação do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, na sua atual redação, “As redes primárias de faixas de gestão de combustível, 
definidas no âmbito do planeamento distrital de defesa da floresta contra incêndios 
devem ser declaradas de utilidade pública, nos termos do número anterior, ficando 
qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo do 
ICNF, I. P., sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais”. 
 
Em fase de projeto de execução o Promotor deverá proceder ao respetivo pedido de 
parecer ao ICNF. 
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 Rede Elétrica 
 
Na área de projeto e de acordo com a informação recebida pelas entidades competentes, 
verifica-se a existência de linhas elétricas de muito alta tensão, que serão intercetadas 
em todas as alternativas em estudo e cujo restabelecimento constituirá um serviço 
afetado a restabelecer pelo projeto de execução em articulação com a entidade 
responsável pelas mesmas.  
 
Deste modo, o atravessamento desta tipologia de infraestrutura não se apresenta como 
uma condicionante ao projeto, uma vez que se prevê a possibilidade de articulação com o 
projeto, sem impactes significativos. 
 
 
 Infraestruturas rodoviárias 
 
Na área de projeto verifica-se a interferência das alternativas de projeto com alguns eixos 
rodoviários pertencentes à rede estruturante secundária (EM519, EM525 e CM1007), 
devendo o projeto, em fase de projeto de execução, ser compatibilizado com as 
servidões estabelecidas na legislação em vigor, não se prevendo impactes significativos. 
 
 
 Vértice Geodésico 
 
Embora na área de concessão se verifique a presença de um vértice geodésico, o 
projeto, independentemente da alternativa a ser selecionada, assegura as respetivas 
áreas de proteção não se verificando impactes. 
 
 
 Sistema Agro-silvo-pastoril do Barroso, classificado como Património Agrícola 

Mundial pela FAO 
 
O território do Barroso foi designado primeiro sítio GIAHS – Sistema Importante do 
Património Agrícola Mundial em Portugal, tratando-se de uma iniciativa da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) para a promoção e 
preservação do património agrícola. 
 
A sua delimitação cartográfica engloba a totalidade dos concelhos de Montalegre e de 
Boticas, encontrando-se assim abrangida a totalidade da área de projeto. 
 
A afetação do uso do solo agrícola é caracterizada no ponto 1.4 do presente capítulo. Da 
análise das áreas agrícolas, em particular pastagens melhoradas e lameiros, os impactes 
classificam-se como negativos, certos, diretos e de magnitude reduzida a moderada 
uma vez que serão afetadas áreas que estão na origem da classificação do Património 
Agrícola Mundial do Barroso. 
 
Em termos comparativos as Alternativas A2 e B2 apresentam-se como mais 
desfavoráveis face à afetação de maior área de lameiros. 
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 Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 
 
O projeto em estudo localiza-se numa zona de transição da Reserva de Biosfera do 
Gerês-Xurês, zona que permite a inclusão de várias atividades agrícolas, aglomerados 
populacionais e outros usos. No entanto, é necessário garantir o cumprimento de 
algumas medidas como a salvaguarda da diversidade dos habitats existentes, correta 
gestão florestal, impedir a circulação de veículos fora das vias de circulação 
estabelecidas, entre outras, as quais deverão ser definidas em projeto de execução, não 
sendo expectáveis impactes negativos significativos. 
 
 
 
1.8.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação, com o abandona da lavra, serão desocupadas e recuperadas a 
área mineira e as zonas de escombreiras, pelo que se poderão “retomar” os usos e 
ocupações atualmente existentes nestas mesmas áreas.  
 
Neste sentido, os impactes do projeto em análise são considerados de positivos. 
 
 
 
1.8.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto em análise, implica a 
manutenção do local com as suas características atuais, descritas na situação de 
referência. 
 
 
 
1.8.5 Síntese de Impactes 

Nas fases de construção e exploração, ao nível dos instrumentos de planeamento e 
gestão territorial (IGT’s) de âmbito nacional e regional conclui-se que o projeto é 
compatível com o preconizado no PNPOT e no PROT-N e não apresenta impactes ao 
nível do preconizado nos planos de gestão de região hidrográfica. 
 
Relativamente à articulação do projeto com o PROF, e face à afetação de floresta de 
carvalhal, são expectáveis que os impactes decorrentes destas afetações sejam 
negativos, diretos, de magnitude reduzida (Alternativas A2 e B2) a moderada 
(Alternativas A1 e B1), permanentes e irreversíveis. 
 
No que se refere ao IGT de âmbito regional (PDM), embora todo o projeto se integre em 
solo rural (e, de acordo com o PDM, nesta classe são admitidas alterações de uso desde 
que correspondam a usos complementares ou compatíveis, sendo a exploração de 
recursos geológicos e as instalações especiais afetas à exploração e transformação de 
recursos geológicos um uso complementar e compatível), verifica-se que a esta classe se 
encontram sobrepostas áreas de salvaguarda, com particular destaque para as mais 
sensíveis, designadamente a “Estrutura ecológica municipal” e “Núcleos de 
desenvolvimento turístico (NDT)”.  
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A afetação destas áreas apresenta maior impacte ao nível do uso, pelo que, embora 
todas as alternativas apresentem impacte negativo, as Alternativas B1 e B2 
apresentam-se mais favoráveis face à menor afetação destas áreas de salvaguarda.  
 
Conforme já referido é de salientar que estas áreas de salvaguarda são já abrangidas 
pela área de concessão da mina do “Romano”, sobrepondo-se estas mesmas áreas à 
área de salvaguarda “Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos”. 
 
Face às condicionantes presentes no território, as alternativas são viáveis, ou porque não 
há efetivamente qualquer afetação / condicionamento decorrente do projeto, ou porque 
da sua interferência há a possibilidade de compatibilização por via de restabelecimento 
de infraestruturas (rede rodoviária e linhas elétricas).  
 
No caso da condicionante legal REN o projeto não é compatível com as categorias de 
REN interferidas fora da área de concessão, designadamente “Faixa de proteção de 
albufeira” e “Leitos e margens de cursos de água”. Contudo a afetação destas categorias 
de REN é possível desde que o projeto seja reconhecido ao abrigo das ações de 
relevante interesse público. 
 
No que se refere à RAN o projeto integra-se no regime de exceções ao abrigo das quais 
a obra poderá ser autorizada. 
 
Assim, a afetação de áreas de REN e de RAN, pode classificar-se como um impacte 
negativo, direto, permanente, irreversível e de magnitude reduzida. 
 
Em termos de afetação de áreas sujeitas a regime florestal são expectáveis impactes 
negativos, diretos, de magnitude reduzida (Alternativa A2) a moderada  
(Alternativas A1, B1 e B2), permanentes e irreversíveis. 
 
Por último, a afetação de áreas agrícolas que estão na origem da classificação do 
Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso, como Património Agrícola Mundial pela FAO, 
apresenta-se com um impacte negativo em todas as alternativas. Em termos 
comparativos as Alternativas A2 e B2 apresentam-se como mais desfavoráveis face 
à afetação de maior área agrícola, em particular pastagens melhoradas (lameiros). 
 
Na fase de desativação, com o abandona da lavra, serão desocupadas e recuperadas a 
área mineira e as zonas de escombreiras, pelo que se poderão “retomar” os usos e 
ocupações atualmente existentes nestas mesmas áreas, traduzindo-se num impacte 
positivo. 
 
Nos quadros seguintes é apresentada a síntese de impactes no ordenamento e 
condicionantes. Em termos globais é possível concluir que as Alternativas A1 e B1 se 
apresentam como as mais desfavoráveis, uma vez que os impactes significativos 
ocorrem ao nível da afetação do Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso (que ocorrem em 
todas as alternativas) e da articulação com o PROF-N (em que as Alternativas A1 e B1 se 
apresentam com maior impacte). 
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Quadro IV. 44 – Ordenamento e Condicionantes | Síntese de Impactes. Fases de Construção e Exploração 
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2 - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (17) 
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A
1 - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (12) 
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Afetação Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso 

- Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) C (1) MC (1) S (21) 

A
1 e B
1 - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) C (1) MC (1) S (19) 

 
 Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Quadro IV. 45 – Ordenamento e Condicionantes | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Afetação de espaços de uso / PDM 

+ Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (17) 

B
1 e B
2 + Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (15) 

T
od

as
 

DPH + Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (17) 

B
1 

Regime florestal 

+ Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (17) 

A
1,

 
A

2 e B
2 + Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (12)) 

 
 Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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1.9 Paisagem 

1.9.1 Metodologia 

A introdução de elementos exógenos no território implica alterações sobre os vários 
elementos que constituem no seu todo a Paisagem, como o são a rede hidrográfica, a 
ocupação atual dos solos, o relevo e geologia, entre outros. Todavia, as alterações 
introduzidas em cada um destes elementos são avaliadas de forma individual, pelo que 
no presente ponto são somente avaliados os impactes relacionados com a alteração do 
ambiente visual da área de estudo. 
 
Os impactes visuais negativos resultam fundamentalmente da intrusão visual que o 
projeto em estudo irá introduzir no território, tendo em conta as suas características 
visuais mais relevantes (extensão e altimetria) e a presença de recetores humanos 
sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua construção e exploração. O 
significado deste impacte visual decorre ainda da sensibilidade da paisagem afetada 
pelos elementos de projeto, que foi aferida (na situação de referência) pela análise 
integrada da qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem. 
 
Em suma, as alterações que o projeto irá provocar na paisagem são analisadas tendo em 
consideração as características visuais do projeto e as características visuais da 
paisagem na qual este se desenvolve. 
 
Relativamente às características visuais do projeto importa descrever os aspetos que se 
irão impor de forma mais acentuada na envolvente paisagística. As transformações 
previstas no projeto são as seguintes: 
 

• Circulação de máquinas e veículos na frente de obra, estaleiros e zonas de apoio 
temporário à obra; 

• Abertura de acessos e construção das plataformas do Complexo de Anexos 
Mineiros (CAM): 

− Solução A: Em que a instalação hidrometalúrgica se posiciona a norte da área 
de concessão mineira do Romano, junto ao Reservatório de Água Bruta e às 
instalações administrativas, a nascente da povoação de Morgade. Com uma 
área global de afetação de plataformas e acessos de 62,8 ha. 

− Solução B: Em que a instalação hidrometalúrgica se posiciona no limite 
nascente da concessão mineira, na elevação junto à Cova do Forno, a norte da 
povoação de Rebordelo. Com uma área global de afetação de plataformas e 
acessos de 66,1 ha. 

 
Para a fase de exploração foi considerada a circulação de veículos (ligeiros e pesados) e 
a presença da própria infraestrutura na paisagem. Considera-se ainda nesta fase a 
deposição de estéreis a sul da mina, nomeadamente: 
 

• Solução 1: Em que o depósito de estéreis se posiciona a sudoeste da área 
mineira, na vertente poente do vale da ribeira de Candedo (Couce do Corgo). 
Com uma área global de ocupação de 60,6 ha e capacidade de 13 391 161 m3. 
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• Solução 2: Em que o depósito de estéreis se posiciona a sudeste da área 
mineira, num pequeno vale encaixado compreendido entre Carvalhosa e 
Felgueira, que corresponde ao vale de uma pequena linha de água afluente da 
ribeira de Rebordelo. Com uma área global de ocupação de 50,1 ha e capacidade 
de 13 805 761 m3. 

 
Para a fase de desativação considera-se o encerramento da mina, com consequente 
recuperação do espaço e recuperação do depósito de estéreis. Quanto às infraestruturas 
de concentração, edifícios de apoio e instalações sociais (situados no Complexo de 
Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será revertida para outros fins, de forma a 
colmatar eventuais necessidades do futuro mercado. No que diz respeito à infraestrutura 
da fábrica hidrometalúrgica, será mantida com o objetivo de dar continuidade à produção 
de hidróxido de lítio, assim que garantida o material necessário. 
 
Foi por fim considerada a alternativa zero, onde é efetuada avaliação do presente fator 
ambiental sem a concretização do projeto. 
 
Nas diferentes fases são avaliadas as quatro alternativas de projeto, sendo na síntese de 
impactes efetuada uma análise comparativa, de forma a determinar, para além dos 
impactes intrínsecos, qual das soluções será mais ou menos favorável. As alternativas de 
projeto correspondem a: 
 

• Alternativa A1 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

• Alternativa A2 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

• Alternativa B1 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

• Alternativa B2 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

 
Note-se que as diferentes componentes de projeto também foram avaliadas de forma 
desagregada. 
 
No Quadro IV. 46 apresentam-se ainda algumas características visuais do edificado do 
projeto, considerado na avaliação de impacte. Os parâmetros considerados 
correspondem a altura, área de ocupação e volumetria de edifícios. Note-se que, estando 
o projeto em fase de estudo prévio, os valores apresentados são meramente indicativos, 
sendo posteriormente aprofundados em fase de projeto de execução. Será também em 
fase de projeto de execução que serão definidos os materiais utilizados nos referidos 
edifícios. 
 
No Quadro IV. 47 apresenta-se igualmente as principais características do reservatório 
de água bruta, nomeadamente área de ocupação, cota da lâmina de água e profundidade 
média dos mesmos. 
 
Por fim, no Quadro IV. 48 apresentam-se breves características das telas 
transportadoras, como extensão total e área de ocupação. 
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Quadro IV. 46 – Características do edificado do CAM e Mina 

Edifícios Altura 
(m) 

Área 
(m2) 

Volumetria 
(m3) 

CAM    

Britagem --- 5 000 --- 

Lavaria (edifício de moagem) 24,30 2 900 70 470 

Lavaria (edifício da flutuação) 14,40 3 388 43 462 

Fábrica hidrometalúrgica (unidade calcinação) 22,00 1 950 42 900 

Fábrica hidrometalúrgica (edifício) 22,00 1 950 42 900 

Unidade de filtração 14,50 2 100 30 450 

Instalações administrativas 12,80 1 380 13 941 

Instalações sociais 11,00 700 5 337 

Instalações médicas 5,70 310 1 400 

Oficinas 11,20 1 400 15 680 

Mina    

Área pessoal/Primeiros socorros 6,70 526 2 498 

Oficinas 20,00 4 320 86 400 

Serviços técnicos 6,70 477 2 409 

Grupo de intervenção 7,35 588 3 647 

 
 

Quadro IV. 47 – Características dos reservatórios de água bruta 

Edifícios Profundidade 
(m) 

Área 
(m2) 

Cota 
(m) 

Volume 
(m3) 

Reservatório 1 6 30 000 855 180 000 

Reservatório 2 6 66 300 847 425 000 

 
 

Quadro IV. 48 – Características dos reservatórios de água bruta 

Telas transportadoras Extensão 
(m) 

Área 
(m2) 

Solução A 2 750 8 250 

Solução B 2 260 6 780 

 
 
 
1.9.2 Análise de Intrusão Visual 

A intrusão visual é tanto mais gravosa quanto mais visível for o elemento introduzido no 
território. Para a sua análise, recorre-se à definição de bacias visuais de cada uma das 
principais componentes de projeto (Desenhos 15 a 38 [TOMO 2]). 
 
A determinação das referidas bacias visuais teve como base o Modelo Digital do Terreno 
(MDT), ou seja, foi exclusivamente baseada no relevo, não tendo por isso sido 
considerados os aspetos relacionados com os usos do solo, pelo que, à partida, as 
bacias visuais geradas são de certeza de dimensão superior à realidade. 
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Considera-se na análise de bacias visuais como verdadeiro que os aglomerados 
populacionais e troços das vias de comunicações principais da envolvente visíveis das 
diferentes componentes de projeto desagregadas, também apresentam visibilidades para 
aqueles pontos. 
 
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural 
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante as fases 
de construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da 
presença física das estruturas, considerou-se importante identificar a abrangência visual 
dessas intervenções. 
 
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes 
parâmetros: 
 

− 3 m acima da altura de acessos e plataformas (circulação de veículos); 

− 30 m para a Fábrica metalúrgica (coincidente com altura máxima das chaminés); 

− 10 m para o edifício de britagem; 

− 10 m para telas transportadoras; 

− 20 m para o edifico das oficinas; 

− 10 m para o depósito temporário de estéreis; 

− 10 m para o depósito de minério bruto; 

− 20 m para as linhas elétricas; 

− 360  no plano; 

− 90º a -90º na vertical; 

− Raio de 6 000 m. 

 
Importa também referir, neste âmbito, que a bibliografia da especialidade identifica que a 
nitidez de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que 
aumente a distância a que se encontra o observador, nomeadamente: 
 

− Até 500 m, ocorre uma boa qualidade de perceção visual; 

− Entre 500 e 2 000 m, ocorrem zonas de média qualidade da perceção visual; 

− Distâncias superiores a 2 000 m é já notória a reduzida qualidade da perceção 
visual. 

 
Como se constata da análise dos desenhos referidos, elaborados com a metodologia 
definida, as diferentes alternativas em estudo apresentam, de um modo geral, grandes 
bacias visuais dentro da área de estudo. Importa, todavia, notar que as visibilidades para 
as componentes desagregadas de projeto não são homogéneas. Algumas das 
componentes, como são o caso da oficina da mina ou ainda a central de britagem, 
apresentam somente visibilidades a partir do quadrante norte, por outro lado, a corta 
mineira e respetivas alternativas de depósito apresentam essencialmente visibilidades a 
sul. A perceção do projeto é assim variável em função da localização dos observadores 
dentro da área de estudo. 
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Importa recordar que a simulação efetuada apenas considera a cota de terreno, não 
tendo em conta o edificado presente e os densos espaços florestais, que constituem 
importantes obstáculos à visibilidade da área de projeto. 
 
No Quadro IV. 49 são contabilizadas as áreas abrangidas pelas bacias visuais dos 
principais elementos do projeto de exploração mineira, dentro de cada classe de 
qualidade visual. Para cada um dos elementos foram consideradas áreas de estudo 
individuais que contemplam um raio de 6 000 m em torno de cada um desses mesmos 
elementos. É assim apresentada a percentagem da área de estudo incluída dentro da 
bacia visual, ou seja, a proporção de área “visível” dentro da área estudada. Os principais 
elementos considerados na análise visual foram: a fábrica hidrometalúrgica (Soluções A e 
B); a oficina da mina (Maior edifício à entrada da boca da mina, plataforma e outras 
infraestruturas envolventes); a central de britagem; o depósito de minério bruto, no alto da 
Fieira de Rebordelo; depósito temporário de estéreis (junto ao depósito de minério bruto); 
corta mineira; depósito de estéreis (Solução 1 e 2); acessos (Soluções A e B); telas 
transportadoras (Soluções A e B); Reservatórios de água bruta (Soluções 1 e 2); Linha 
elétrica a 15 kV a restabelecer (Solução A), Linha elétrica a 60 kV a restabelecer 
(Solução A); e Linhas elétricas a construir (Soluções A e B). 
 
Da análise do Quadro IV. 49 verifica-se que os diferentes elementos de projeto 
apresentam visibilidades entre 10 e os 50% da respetiva área de estudo individual. Os 
reservatórios de água bruta são o elemento de projeto que apresenta menor 
acessibilidade visual, tendo a sua bacia uma dimensão de 785 ha. Salientam-se ainda a 
Oficina da Mina (2 022 ha), o Edifício de Britagem (1 923 ha) e a zona de Exploração a 
Céu Aberto (2 565 ha), todos com uma cobertura inferior a 30% das respetivas áreas de 
estudo. De referir ainda a fábrica hidrometalúrgica (2 330 ha), e suas diversas 
componentes, e a nova linha elétrica a construir (1 973 ha), na Solução A da fábrica 
hidrometalúrgica, igualmente com bacias visuais com coberturas inferiores a 30% da área 
de estudo. Como seria expectável, os acessos internos e externos à exploração são o 
elemento que constituem maior visibilidade, com bacias visuais que variam entre 5 882 e 
5 902 ha, em função da alternativa de projeto selecionada. É ainda de salientar a Solução 
B da fábrica hidrometalúrgica, cuja bacia visual de 4 212 ha, ocupa 52,2% da respetiva 
área de estudo, constituindo o elemento de projeto de maior visibilidade. Note-se que 
para os acessos internos e externos, a respetiva bacia visual abrange todos os 
quadrantes da área de estudo. Tal situação apenas se volta a verificar no caso do 
depósito de minério bruto e com a Solução B da fábrica hidrometalúrgica. Nas restantes 
componentes de projeto, as bacias visuais privilegiam dois quadrantes, como exemplo as 
bacias visuais da corta mineira, e respetivas soluções de depósito de estéreis, 
desenvolvem-se predominantemente a sul, a par que as bacias visuais da oficina da 
mina, edifício de britagem e fábrica hidrometalúrgica, na Solução A, se desenvolvem 
essencialmente a norte. 
 
Numa análise comparativa entre as soluções de localização da fábrica hidrometalúrgica, 
e de deposição dos estéreis, são visíveis diferenças na acessibilidade visual das 
mesmas. Estas diferenças são particularmente expressivas no caso da localização da 
fábrica hidrometalúrgica. 
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Quadro IV. 49 – Quantificação das Bacias Visuais para Cada Componente de Projeto 
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ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Fábrica Hidrometalúrgica Sol.A 20,8 0,9 793,4 34,0 358,4 15,4 451,9 19,4 705,6 30,3 2399,8 100,0 2330,1 28,6 5822,7 71,4 8152,8 100,0 

Fábrica Hidrometalúrgica Sol.B 92,6 2,2 1649,4 39,2 943,1 22,4 1036,6 24,6 489,8 11,6 4299,9 100,0 4211,5 52,2 3857,8 47,8 8069,4 100,0 

Oficina da Mina 16,7 0,8 647,2 32,0 361,3 17,9 470,2 23,3 526,0 26,0 2095,4 100,0 2021,5 24,6 6188,7 75,4 8210,1 100,0 

Edifício de Britagem 16,1 0,8 603,7 31,4 355,9 18,5 464,7 24,2 482,2 25,1 1997,6 100,0 1922,7 23,7 6179,0 76,3 8101,7 100,0 

Dep. Minério Bruto 67,3 2,5 1155,9 43,2 692,5 25,9 695,4 26,0 64,0 2,4 2772,6 100,0 2675,0 32,6 5534,4 67,4 8209,4 100,0 

Dep. Temporário Estéril 45,3 1,9 920,3 38,1 641,7 26,5 690,2 28,5 120,3 5,0 2512,9 100,0 2417,8 30,2 5593,2 69,8 8011,1 100,0 

Exploração a Céu Aberto 81,8 3,2 1259,7 49,1 644,6 25,1 520,5 20,3 57,8 2,3 2662,2 100,0 2564,5 29,3 6194,4 70,7 8758,9 100,0 

Dep. Estéreis Sol.1 93,1 3,1 1404,4 47,0 741,1 24,8 625,7 20,9 126,4 4,2 3086,5 100,0 2990,7 33,6 5902,3 66,4 8893,0 100,0 

Dep. Estéreis Sol.2 106,2 3,3 1607,1 49,3 823,2 25,3 701,5 21,5 19,2 0,6 3356,6 100,0 3257,2 37,3 5475,3 62,7 8732,5 100,0 

Acessos Sol.A 128,1 2,2 2425,0 41,2 1238,9 21,1 1246,9 21,2 842,9 14,3 5967,5 100,0 5881,8 49,3 6038,1 50,7 11919,9 100,0 

Acessos Sol.B 128,2 2,2 2430 41,2 1253 21,2 1266 21,4 824,7 14,0 5987,7 100,0 5901,7 49,5 6018,2 50,5 11919,9 100,0 

Telas transportadoras Sol.A 61,6 1,6 1480,3 37,3 831,7 20,9 962,9 24,2 635,0 16,0 4055,5 100,0 3971,5 41,0 5718,4 59,0 9689,9 100,0 

Telas transportadoras Sol.B 62,5 1,6 1384,1 35,5 840,8 21,6 977,5 25,1 634,4 16,3 3983,0 100,0 3899,3 43,1 5148,3 56,9 9047,6 100,0 

Reservatório de água bruta (1 e 2) 13,6 1,7 468,5 59,7 122,2 15,6 152,5 19,4 28,6 3,6 881,7 100,0 785,3 9,5 7471,6 90,5 8256,9 100,0 

15kV Restabelecimento Sol.A 30,6 1,1 1003,3 36,5 441,9 16,1 544,1 19,8 731,8 26,6 2825,1 100,0 2751,7 31,7 5925,5 68,3 8677,2 100,0 

60kV Restabelecimento Sol.A 57,5 1,5 1447,9 36,9 820,5 20,9 957,7 24,4 635,0 16,2 4002,5 100,0 3918,7 42,3 5343,0 57,7 9261,7 100,0 

60kV nova Sol.A 22,5 1,1 778,6 39,5 287,9 14,6 354,1 17,9 529,8 26,9 2046,1 100,0 1972,9 24,2 6180,3 75,8 8153,2 100,0 

60kV nova Sol.B 73,8 2,1 1416,2 40,7 765,0 22,0 871,5 25,1 349,1 10,0 3565,6 100,0 3475,6 47,2 3884,6 52,8 7360,2 100,0 
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A Solução A apresenta uma bacia visual de 2 330 ha (28,6% da respetiva área de 
estudo), o que corresponde a menos de metade da bacia visual da Solução B, com 
5882 ha (52,2% da respetiva área de estudo). As visibilidades para a Solução A 
concentram-se na metade norte da área de estudo, em particular na sua envolvente 
próxima. Tal advém das condições geomorfológicas locais, nomeadamente pelo facto 
desta solução se situar numa zona de baixa, estando assim mais “abrigada” pelas 
barreiras orográficas envolventes. Em contrapartida, a Solução B é visível a partir de 
quase toda a área de estudo, à exceção do quadrante sudoeste. Por outro lado, ao 
contrário do que se verifica na Solução A, por se posicionar num pequeno topo, a 
Solução B apresenta uma visibilidade mais alargada, apenas interrompida a sudoeste 
pelo alto de Rebordelo/Gateira, que culmina a uma maior altitude. 
 
A adoção de uma das soluções de posicionamento da fábrica hidrometalúrgica apresenta 
ainda implicações nos acessos internos e externos à exploração, bem como à extensão e 
orientação das telas transportadoras, e à extensão e ponto de ligação das linhas elétricas 
de ligação à rede elétrica nacional. As diferenças de bacias visuais entre soluções são 
contudo pouco expressivas no que concerne aos acessos (5 882 e 5 902 ha), onde a 
Solução A é ligeiramente mais favorável, e nas telas transportadoras (3 972 e 3 899 ha), 
onde a Solução B é ligeiramente mais favorável. No caso das linhas elétricas a construir 
as diferenças são mais expressivas, sendo a bacia visual na Solução A mais restrita 
(1 973 ha). Pese embora a linha elétrica na Solução B seja mais curta, pelo facto de se 
desenvolver a cotas superiores a sua bacia visual é superior (3 476 ha). Note-se todavia, 
que com a Solução A verifica-se a necessidade de restabelecimento de duas linhas 
elétricas existentes, com um percurso novo ligeiramente superior. 
 
As diferenças das soluções para a deposição de estéreis (1 e 2) são, por sua vez, menos 
evidentes do que no caso da fábrica hidrometalúrgica. A solução do depósito 1 apresenta 
uma bacia visual de 2 991 ha (33,6% da respetiva área de estudo), e portanto, 
ligeiramente inferior à Solução B (3 257,2 ha; 37,3% da respetiva área de estudo). 
Importa no entanto referir que a bacia visual encontra-se particularmente marcada pelo 
topo dos referidos depósitos, sendo que muitas das suas vertentes não são visíveis. A 
solução 2 coincide com um vale encaixado, enquadrado por linhas de festo a norte, 
poente e parte de nascente, abrindo para o vale de Rebordelo por uma pequena portela 
com orientação NO-SE. A grande maioria do material depositado não será assim visível, 
apenas a crista do depósito será visível, uma vez que a cota final será superior à cota das 
linhas de festo enquadrante. No caso da Solução A, a deposição de material será 
efetuado numa encosta aberta, assim, a partir de poente todo o depósito será visível, 
desde a sua base até a crista, sendo menos confinado pela orografia local. 
 
No que se refere às classes de qualidade, como seria expectável, e em consonância com 
a proporção identificada na caracterização da situação de referência, as bacias visuais 
dos diferentes elementos de projeto incidem em grande parte com espaços de qualidade 
baixa (entre 31 a 60% das respetivas áreas de estudo). Em função das componentes de 
projeto, e suas alternativas, as áreas de qualidade média e elevada assumem igualmente 
uma cobertura importante dentro das bacias visuais (15 a 30%), e ainda, bem que 
pontualmente, as áreas de qualidade muito elevada (1 a 30%). As áreas de qualidade 
muito baixa são, por sua vez, pouco expressivas (1 a 2%). 
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A diferença entre elementos de projeto na proporção de áreas de classe de qualidade 
baixa, média e elevada abrangida pelas respetivas bacias visuais é pouco expressiva. As 
diferenças são, contudo, mais acentuadas na proporção abrangida pelas bacias visuais 
de projeto dentro das classes de qualidade visual muito elevada. 
 
É o caso da bacia visual da Solução A da fábrica hidrometalúrgica que abrange em cerca 
de 30,3% da sua área, espaços classificados de qualidade elevada a muito elevada. 
Destaque igualmente para as oficinas da mina, edifício de britagem e linhas elétricas, 
cujas bacias visuais abrangem em mais de 20% áreas de muito elevada qualidade visual. 
De referir que esta elevada proporção de afetação de áreas de qualidade elevada a muito 
elevada se deve ao facto das respetivas bacias visuais concentrarem-se, em parte na 
zona de cabeceira do ribeiro de Lama e envolvente a Morgade (incluindo a albufeira), 
onde se concentram muitos destes espaços identificados na área de estudo. Note-se que 
em termos absolutos, como é natural, as bacias visuais dos acessos são as que 
abrangem maiores áreas de qualidade visual elevada a muito elevada, nomeadamente 
acima dos 2 000 ha. 
 
Numa análise comparativa de soluções de projeto, a bacia visual da Solução B da 
hidrometalurgia surge como a que apresenta maior abrangência de áreas de elevada a 
muito elevada qualidade visual (1 526 ha), comparando com os 1 158 ha da Solução B. 
No que se refere ao depósito de estéreis, as ordens de grandeza são muito similares, 
sendo que a Solução 2 é ligeiramente melhor, com uma abrangência de 721 ha de áreas 
de qualidade elevada a muito elevada, comparativamente aos 752 ha da Solução 1. Nos 
acessos, a cobertura de áreas de elevada e muito elevada qualidade é idêntica entre 
soluções, nomeadamente de 2090 ha. No que se refere às telas transportadoras, a 
Solução A surge como ligeiramente mais favorável (1 598 ha), comparativamente à 
Solução B (1 612 ha). 
 
Uma vez que o presente projeto em análise é estruturalmente complexo, de forma a 
complementar a informação anteriormente exposta, foram igualmente determinadas as 
bacias visuais das povoações com vista para a área de projeto, dentro da área estudada 
(Desenho 38 a 51 do Tomo 2). Deste modo, é possível verificar com mais detalhe as 
componentes de projeto visíveis por cada uma das mesmas.  
 
 
 
1.9.3 Fase de Construção 

De um modo geral, à fase de construção encontra-se associada uma série de impactes 
negativos, embora a maioria de caráter temporário, cuja magnitude de ocorrência, tanto 
temporal como espacial, depende da intensidade da ação, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, bem como do grau de visibilidades da área de intervenção. 
 
É também nesta fase que serão implementadas as ações de carácter definitivo, 
transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à 
paisagem. 
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As principais transformações esperadas nesta fase estarão associadas à instalação e 
construção das infraestruturas necessárias ao funcionamento da mina, nomeadamente 
do Complexo de Anexos Mineiros e acessos internos e externos da exploração. 
Consideram-se ainda os trabalhos de preparação da corta mineira, como o são as ações 
de desmatação e decapagem na área mineira, realizados previamente à sua exploração. 
Não se consideram, nesta fase, nem a escavação da mina a céu aberto, nem a 
deposição de estéreis, os quais se limitam à fase de exploração. 
 
Este impacte advém, no essencial, das modificações de uso e ocupação (desmatação, 
desflorestação, entre outros) e das regularizações de terreno. 
 
A avaliação deste impacte pode ser efetuado em duas escalas, nomeadamente local e ao 
nível da unidade de paisagem. Localmente são avaliadas as alterações de natureza 
estrutural e funcional, com alteração de coberto e morfologia de terreno, sendo 
posteriormente analisados as implicações das alterações na identidade da unidade e 
subunidades de paisagem abrangidas. Neste último caso, são avaliados a tipologia das 
alterações e se essas se coadunam com os elementos identitários da unidade de 
paisagem, e ainda a dimensão da intervenção face a essa mesma unidade. 
 
O projeto de exploração mineira considera uma área total a intervencionar de, 
sensivelmente, 140 a 156 ha, em função das alternativas de projeto consideradas (ver 
Quadro IV. 4 no ponto 1.1). Nesta fase, exclui-se a área de depósito de estéreis que 
apenas sofre intervenção durante a exploração da mina (com início da extração do 
minério e estéreis associados), assim, durante a construção a área de intervenção passa 
a totalizar entre 92 a 96 ha (o depósito de estéreis apresenta uma área de 60,6 ha na 
solução 1, e de 50,1 ha na Solução 2). Pese embora localizada quase integralmente à 
zona de concessão mineira, o projeto apresenta uma área de intervenção de dimensão 
moderada. 
 
Como referido na situação de referência, o projeto desenvolve-se, essencialmente, numa 
matriz florestal, onde imperam povoamentos estremes de resinosas (pinheiro-bravo e 
pinheiro-silvestre), intercalados por zonas de corte onde se desenvolvem matos (urzais, 
tojais, carquejais e piornais). Pontualmente, e de forma marginal, verifica-se a ocupação 
de espaços agrícolas (culturas temporárias e pastagens melhoradas) enquadrados pelos 
resquícios dos bosques autóctones outrora dominantes. 
 
Em termos de ocupação, na fase de construção, verifica-se que os elementos de projeto 
se repartem, maioritariamente, entre povoamentos florestais de resinosas (49 a 57 ha) e 
matos (29 a 33 ha). Estas classes correspondem assim, na fase de construção, entre 89 
a 90% da área global de intervenção. A afetação de outras classes de ocupação é 
marginal, sendo que as mesmas apresentam ocupações sempre inferiores a 1 ha. 
 
Pese embora se verifique uma área expressiva de ocupação por parte dos elementos de 
projeto (essencialmente por floresta de produção e matos), importa salientar que as 
mesmas são pouco expressivas face à área global de ocupação dos diferentes usos do 
solo na envolvente próxima e alargada de projeto. Tal é evidente na comparação entre as 
afetações dos diferentes usos e a representatividade dos mesmos na área de estudo 
(Quadro III. 23 do Capítulo III).  
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Por exemplo, as áreas de floresta de resinosas afetadas correspondem somente a 13-
15% da superfície coberta pelos mesmos dentro da área de estudo. O mesmo é aplicável 
para os matos (10-11% da superfície coberta na área de estudo), lameiros (1%), ou ainda 
bidoais ripícolas (1%). Importa ainda de referir que essas mesmas classes apresentam 
uma elevada representatividade em toda a Serra do Barroso e vale da albufeira do Alto 
Rabagão. 
 
Face ao exposto, pese embora uma intervenção localizada, o projeto implica uma 
modificação da estrutura visual da paisagem, que se traduz num impacte negativo, 
direto e de magnitude moderada. O impacte é ainda considerado de permanente, 
prolongando-se para a fase de exploração, e parcialmente reversível, uma vez que 
parte da infraestrutura implantada será removida com o fecho da mina (fase de 
desativação) recuperando-se, em parte, os solos e ocupações iniciais. 
 
Numa análise comparativa por alternativas, as Alternativas A1 e A2 surgem, nesta fase, 
como mais favoráveis, com uma área global de afetação de 92,4 ha (Quadro IV. 50). A 
área global de afetação das Alternativas B1 e B2 são ligeiramente superiores, 
nomeadamente de 95,8 ha, marcando uma diferença somente de 3,4 ha, e portanto, de 
reduzido significado à escala de projeto. Em termos de usos do solo afetados, também 
não se descriminam diferenças expressivas entre alternativas. Face à disponibilidade de 
espaços florestais de resinosas e matos, estas constituem as classes de ocupação mais 
afetadas pelo projeto, nomeadamente cerca de 82,5 ha (89,3%), nas Alternativas A1 e 
A2, e de 86,5 ha (90,3%). Nas restantes classes de ocupação não se verificam 
praticamente diferenças em termos de afetação, uma vez que as mesmas são 
extremamente marginais. É o exemplo das áreas de lameiro, relevantes em termos da 
identidade paisagística da região, que nas Alternativas A1 e A2 apresentam uma perda 
de 1 ha, e de 0,9 ha nas Alternativas B1 e B2. 
 
A implantação das plataformas de serviços dos vários anexos mineiros e execução dos 
acessos implica uma regularização de terreno, que implica modificações geomorfológicas 
e, consequentemente, da estrutura da paisagem. Os movimentos de terra serão 
particularmente expressivos na zona das plataformas de serviços de anexos mineiros 
(oficinas da mina, britagem e fábrica metalúrgica), com volumes de escavações que 
oscilam entre os 944 203 m3, na Solução A, e de 2 451 757 m3, na Solução B (ver 
Quadro IV. 1). Desses volumes de escavação estimam-se como reutilizáveis em aterro 
cerca de 331 695 m3, na Solução A, e de 353 341 m3, na Solução B. Resultam assim, 
dessas plataformas, balanços positivos de 612 508 m3 e de 2 098 416 m3, 
respetivamente. As alterações geomorfológicas são assim expressivas, em particular no 
caso da Solução B. Tal advém da localização proposta para a fábrica hidrometalúrgica 
desta solução. Esta última posiciona-se num pequeno topo, o que para a criação da 
plataforma necessária à implantação das infraestruturas de projeto, implica escavações 
expressivas. 
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Relativamente às modelações de terreno referentes aos acessos externos e internos os 
mesmos serão igualmente muito expressivos, com volumes de escavação que oscilam 
entre os 513 101 m3, na Solução A, e de 525 663 m3, na Solução B (ver Quadro IV. 1). 
Desses volumes de escavação estimam-se como reutilizáveis em aterro cerca de 
130 302 m3, na Solução A, e de 131 435 m3, na Solução B. Resultam assim desses 
movimentos de terra balanços positivos de 382 799 m3 e de 394 228 m3, respetivamente. 
Estas movimentações são menos expressivas relativamente às plataformas de serviço, 
porém, mantêm-se importantes, mais uma vez com maior expressividade na Solução B. 
 
Globalmente (Quadro IV. 50), as escavações nas Alternativas B1 e B2 (2 977 420 m3) 
são cerca do dobro da escavação necessária nas Alternativas A1 e A2 (1 450 304 m3). O 
volume aproveitado em aterro é, por sua vez, de 484 776 m3 nas Alternativas B1 e B2, e 
de 461 997 m3, nas Alternativas A1 e A2. Resultam assim balanços positivos de 
2 492 644 m3, nas Alternativas B1 e B2, e de 988 307 m3, nas Alternativas A1 e A2. 
 
Estes movimentos de terras implicam uma alteração da leitura da paisagem, e também, 
uma modificação estrutural da mesma, traduzindo-se num impacte negativo, direto e de 
magnitude moderada a elevada, em função das alternativas de projeto. Este impacte 
assume particular importância na Solução B e, portanto, nas Alternativas B1 e B2. Estas 
alterações são permanentes, prolongando-se para as fases seguintes, sendo contudo 
parcialmente reversíveis com o encerramento da mina. 
 

Quadro IV. 50 – Alterações estruturais por Alternativa de Projeto (Fase de Construção) 

Parâmetros Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

Área global de ocupação (ha) 92,4 92,4 95,8 95,8 

Desflorestação (ha) 49,7 49,7 57,6 57,6 

Desmatação (ha) 33,4 33,4 29,0 29,0 

Escavação (m3) 1 450 304 1 450 304 2 977 420 2 977 420 

Aterro (m3) 461 997 461 997 484 776 484 776 

Balanço de terras (m3) 988 307 988 307 2 492 644 2 492 644 
Afetação de afloramentos 
rochosos (m2) 530 530 530 530 

Afetação de linhas de água 
(un) 4 1 4 1 

 
 
No que se refere a elementos singulares, tais como afloramentos rochosos e/ou linhas de 
água, o layout do projeto pretendeu evitar os mesmos sempre que possível. Neste 
sentido verifica-se uma afetação muito marginal e praticamente negligenciável de 
afloramentos rochosos. Tal se deve, em parte, à reduzida ocorrência de afloramentos 
dentro da área de concessão e envolvente próxima. A afetação é comum a todas as 
alternativas de projeto, por ser referente à plataforma do depósito temporário de minério. 
No que se refere a linhas de água, toda a infraestrutura e edificado pretendeu evitar 
interferências diretas das mesmas. Apenas as zonas de depósito de estéreis (inseridas 
em zonas de encaixe) não as podem evitar. No caso da Solução 1 de depósito, e por se 
desenvolver ao longo de uma encosta, verifica-se a afetação de várias linhas de água 
torrenciais (4). Na Solução 2 apenas se verifica a afetação de uma linha de água, pelo 
que as alternativas A2 e B2, sobressaem como mais favoráveis. 
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Os acessos rodoviários internos e externos efetuam travessia de algumas linhas de água, 
sendo que nesses locais de atravessamento serão garantidas as condições de 
escoamento. Note-se que se optou por uma travessia em viaduto no caso da linha de 
água principal intercetada, nomeadamente o Ribeiro da Lama, de modo a preservar a 
galeria ripícola da mesma e os lameiros circundantes. 
 
Importa ainda referir que no conjunto dos seus elementos constituintes, a área de 
implantação de projeto é caracterizada por uma qualidade visual baixa, pese embora 
uma certa heterogeneidade de ocupação, dentro da área de concessão mineira, pelo que 
se verifica igualmente uma interferência com espaços de qualidade visual média a 
elevada, e mais raramente de muito elevada. A área de projeto caracteriza-se igualmente 
por uma capacidade de absorção visual muito variável, que se traduz nalguns setores 
de elevada visibilidade e outros de visibilidade muito reduzida. No seu conjunto, a 
área de projeto apresenta assim uma sensibilidade visual baixa a média, com dois 
setores de sensibilidade particularmente elevada (Fieira de Rebordelo e cabeço junto à 
Cova do Forno), na qual coincidem as oficinas da mina, britagem e Solução B da fábrica 
hidrometalúrgica. 
 
O valor do recurso afetado é assim variável, podendo-se considerar, globalmente, de 
médio, e nalguns casos pontuais de elevado. 
 
Face ao anteriormente referido classifica-se o impacte de modificação estrutural da 
paisagem inerente: 
 

• À desmatação, de negativo, direto e magnitude moderada, sendo permanente 
e irreversível, com afetação de valores paisagísticos moderados; 

• À desflorestação / desarborização, de negativo, direto e magnitude moderada, 
sendo permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos 
moderados;  

• Às escavações, aterros e balanços de terras, de negativo, direto e magnitude 
moderada a elevada, sendo permanente e irreversível, com afetação de 
valores paisagísticos médios a elevados. 

 
Classificam-se, ainda, as intervenções associadas a cada alternativa de projeto, em 
termos de modificação estrutural da paisagem, do seguinte modo: 
 

• Nas Alternativas A1 e A2, de negativo, direto e magnitude moderada, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos moderados; 

• Nas Alternativas B1 e B2, de negativo, direto e magnitude elevada, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos médios a 
elevados. 

 
Importa ainda avaliar se as modificações da estrutura e funcionalidade da paisagem 
apresentam relevância na perda da fração das subunidades, e se as mesmas se podem 
traduzir numa perda de identidade das mesmas. Conforme verificado na caracterização 
de situação de referência, identificam-se para a área de estudo duas subunidades de 
paisagem designadas de “Serras de Barroso, Larouco e Leiranco” e “Albufeira do Alto 
Rabagão”. Os diferentes elementos de projeto localizam-se maioritariamente na primeira 
subunidade, como seria de esperar pelo facto de esta ser dominantes dentro da área de 
estudo (8 984 ha). 
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A afetação da subunidade da Albufeira do Alto Rabagão é por sua vez mais restrita, 
sendo limitada aos reservatórios de água bruta e acesso externo, e pela fábrica 
hidrometalúrgica no caso da adoção da Solução A. Esta última subunidade apresenta 
menor cobertura na área de estudo, nomeadamente de 2 936 ha. 
 
Numa análise por alternativas verifica-se, nesta fase, que as Alternativas A1 e A2 
apresentam afetações de 61,6 e 30,8 ha, das subunidades de “Serras de Barroso, 
Larouco e Leiranco” e “Albufeira do Alto Rabagão”, respetivamente (Quadro IV. 51). O 
que representa cerca de 0,7 e 1,1 %, de cada uma das subunidades dentro da área de 
estudo. Por sua vez, as Alternativas B1 e B2, apresentam afetações de 81,2 e 14,6 ha, 
dessas subunidades (0,9 e 0,5 %). Pese embora as Alternativas B1 e B2 apresentem 
maior área de afetação global, importa referir que as Alternativas A1 e A2 apresentam 
uma maior afetação da subunidade Albufeira do Alto Rabagão, que apresenta uma maior 
heterogeneidade de espaços e que, de um modo geral, se caracteriza por uma paisagem 
de maior qualidade visual e sensibilidade, sendo a própria Albufeira do Alto Rabagão um 
elemento singular da grande unidade de paisagem das “Serras do Larouco e Barroso”. 
 

Quadro IV. 51 – Alterações estruturais por Alternativa de Projeto (Fase de Construção) 

Subunidades de Paisagem Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

Serras do Barroso, Leiranco e 
Larouco (ha) 61,6 61,6 81,2 81,2 

Albufeira do Alto Rabagão 
(ha) 30,8 30,8 14,6 14,6 

 
 
Ambas a subunidades caracterizam-se por uma paisagem rural marcada pelo relevo 
acidentado da região, tendo como marca singular os povoamentos rurais de edificado 
tradicional de pedra, enquadrados por policulturas e pastagens que são parte integrante 
do sistema agro-silvo-pastoril do Barroso, Património Agrícola Mundial, frequentemente 
em contacto com as pequenas bolsas reliquiais de floresta autóctone, outrora dominante 
na região. Estas subunidades têm contudo vindo a apresentar uma modificação 
progressiva, fruta da desertificação da região, com o crescente recuo das áreas agrícolas 
e dos espaços florestais, que têm vindo a dar lugar a extensas áreas de matos, em 
particular nas elevações (topos e encostas), que têm contribuído para uma 
homogeneização cromática e textural da paisagem, em particular no caso da subunidade 
“Serras de Barroso, Larouco e Leiranco”. 
 
Pese embora o histórico mineiro da região, a concretização do projeto constitui a 
introdução de um elemento estranho e descaracterizador das subunidades de paisagem 
local, com alterações expressivas de ocupação e dos relevos locais. O impacte classifica-
se assim de: 
 

• Nas Alternativas A1 e A2, de negativo, direto e magnitude reduzida, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos elevados; 

• Nas Alternativas B1 e B2, de negativo, direto e magnitude reduzida, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos médios. 
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Há ainda que considerar, nesta fase, a presença de infraestruturas temporárias de apoio 
à obra, como estaleiros, depósitos de materiais e/ou pargas com solos decapados a 
utilizar posteriormente no recobrimento de taludes de escavação e aterros. Importa referir 
que, comparativamente ao restante projeto é expectável que estes espaços sejam 
confinados e de expressividade reduzida no território. O impacte destas infraestruturas na 
estrutura da paisagem é negativo, direto de magnitude reduzida. É ainda temporário, 
reversível, com afetação de valores paisagísticos moderados. 
 
É contudo minimizável, mediante aplicação de medidas de gestão ambiental em obra, 
da seleção dos locais menos sensíveis para implantação, entre outros. 
 
Associadas às intervenções passíveis de ocasionar a desorganização espacial e 
funcional da paisagem podem indicar-se as seguintes ações: 
 

• A circulação de maquinaria pesada e deposição de materiais de construção com a 
destruição do coberto vegetal e o aumento de poeiras; 

• A diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do 
aumento da concentração de partículas em suspensão no ar, com consequente 
deposição no espaço envolvente. 

 
A presença de veículos e maquinarias representa uma diminuição da qualidade da 
paisagem na generalidade da área de intervenção. Alguns dos veículos poderão contudo 
não constituir elementos novos da paisagem, dado que a zona de concessão se 
desenvolve próximo da rede viária existente, e numa região em que as pedreiras (e 
transportes associados) são frequentes. 
 
Os potenciais observadores mais próximos, considerando um raio de aproximadamente 
1 000 m, são os residentes das povoações de Morgade, Rebordelo e Carvalhais. São 
ainda de considerar os observadores temporários que circulam na rede viária existente, 
em particular ao longo da EM519, EM525, CM1007 e CM1029 (que permite a ligação às 
povoações acima referidas), e ainda da EN103. Os restantes observadores permanentes 
situam-se a distância superior de 2 000 m (Aldeia Nova do Barroso, Fírvidas, Gralhós, 
Cortiço, Arcos, Vilarinho de Arcos, Cervos, Pinhal Novo, Vilarinho da Mó, Carvalhelhos). 
Tratam-se, ainda, de aglomerados rurais de pequena dimensão e reduzido número de 
habitantes. 
 
De acordo com bibliografia da especialidade, os observadores situados a distâncias 
superiores a 2 000 m, como é o caso da maioria das povoações referidas, inserem-se em 
zonas de baixa qualidade de perceção visual. Apesar de algumas destas povoações se 
inserirem, pelo menos parcialmente, em áreas de elevada sensibilidade visual, os 
impactes são considerados pouco significativos. Com efeito, a nitidez de leitura dos 
elementos que integram a paisagem vai-se esbatendo à medida que aumenta a distância 
a que se encontra o observador, sendo cada vez mais reduzida a qualidade da perceção 
visual. 
 
Acresce, ainda, que a área de projeto encontra-se enquadrada por espaços florestais 
densos de produção, e outros obstáculos geomorfológicos, que limitam de forma 
significativa a visualização para a área de projeto. Neste sentido, é expectável uma bacia 
visual para os elementos de projeto mais reduzida, e ainda menos impactante. 
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Assim, em relação à desorganização espacial e funcional da paisagem decorrente das 
obras de construção do projeto preveem-se, de um modo geral, impactes negativos, 
diretos, reduzidos, de caráter temporário e reversíveis. O valor do recurso afetado é 
globalmente moderado. 
 
 
 
1.9.4 Fase de Exploração 

É durante a fase de exploração que se dará o processo de adaptação da paisagem à 
nova realidade, resultante da introdução dos novos elementos construídos. Este impacte 
será tanto mais importante quanto o valor intrínseco da paisagem em que se inserem, 
bem como da acessibilidade visual ao mesmo. Ou seja, o impacte afigura-se de maior 
importância, quanto maior for a sensibilidade da paisagem em que a exploração mineira 
se desenvolve. Saliente-se ainda que, no que se refere à acessibilidade visual, o impacte 
poderá assumir um valor ainda mais importante caso o local apresente uma maior 
qualidade da paisagem, principalmente se este constitui um dos únicos espaços de 
elevada qualidade em toda a região. 
 
Em termos de alterações qualitativas da paisagem, tal como referido na situação de 
referência, a análise da paisagem está dependente da avaliação do intérprete, logo a 
magnitude e a significância destes impactes estão diretamente relacionadas com o senso 
comum de quem a analisa, bem como da sua sensibilidade, sendo pois um processo 
valorativo. 
 
Nesta fase, para além das áreas previamente intervencionadas, é ainda de considerar a 
modificação da estrutura visual da paisagem introduzida pelo depósito de estéreis. A 
constituição do mesmo inicia-se na fase 1 da exploração a céu aberto, com a remoção de 
material estéril. A área ocupada final pelo depósito de estéreis pode variar entre os 50 e 
60 ha, em função da solução adotada (1 ou 2). Considerando por si só a dimensão do 
depósito, o mesmo assume magnitude reduzida, porém, em conjugação com os restantes 
elementos de projeto, a magnitude passa a moderada. Com o depósito de estéreis a área 
global de intervenção entre 140 e 156 ha (ver Quadro IV. 4 no ponto 1.1). Considerando 
somente as soluções de depósito de estéreis, a solução 2, com cerca de 50 ha de 
ocupação, surge como mais favorável, por ter uma área de cerca de menos 10 ha que no 
caso da solução 1 (60 ha).  
 
Numa análise em termos de ocupação, saliente-se, à semelhança dos restantes 
elementos de projeto, uma maior afetação de povoamentos de resinosas e de matos 
(47,6 ha na solução 1 [78,5%] e 41,3 ha na solução 2 [82,5%]). As restantes classes 
apresentam uma ocupação marginal (~20%). Das restantes ocupações destacam-se as 
áreas de carvalhais, de qualidade visual muito elevada (ver Quadro III. 77 do Capítulo III), 
que são igualmente superiores dentro da solução 1 (8,5 ha). Na solução 2 estes espaços 
correspondem somente a 1,8 ha. No que se refere às pastagens melhoradas (lameiros), 
de qualidade elevada, a situação inverte-se com maior afetação da solução 2 (4,6 ha), 
face aos 0,6 ha na solução 1. 
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No cômputo geral, a solução 2 do depósito de estéreis permanece como mais favorável, 
quer em termos globais de ocupação, como em termos dos usos afetados. Neste sentido, 
as Alternativas A1 e A2, surgem como mais favoráveis. Considerando os restantes 
elementos de projeto, atendendo à área global de afetação e aos usos 
alterados/modificados a Alternativa A2 destaca-se como mais favorável, com menor 
área global (142,5 ha), e menor afetação de áreas de qualidade muito elevada (carvalhais 
e bosques ripícolas [ver Quadro IV. 18]). 
 
É também durante a fase de exploração que se acentuam as modificações morfológicas 
na área de projeto, nomeadamente na zona da corta mineira, onde é extraído o material 
rochoso até a cota final prevista de projeto, bem como com a deposição de resíduos 
estéreis, que constituem uma alteração expressiva da morfologia de terreno. Note-se que 
para todas as alternativas de projeto a exploração da mina será idêntica, estando prevista 
a remoção de rocha à superfície de cerca de 8 967 200 m3. A grande maioria desse 
material será encaminhado a depósito, cujas soluções diferem em termos de capacidade 
de acomodação. A Solução 1 apresenta maior capacidade, mas também uma área de 
ocupação superior. Tal é devido às condições topográficas locais. A Solução 1 
desenvolve-se numa vertente orientada para a povoação de Carvalhais. O encaixe é feito 
ao longo das depressões dessa vertente, porém o depósito apresentará uma 
configuração “aberta”. 
 
A Solução 2 efetua o aproveitamento de um vale encaixado, rodeado a norte, poente e 
nascente pela linha de cumeada da elevação onde se situa a concessão mineira. Esta 
zona de cabeceira abre para o vale da ribeira de Rebordelo por uma pequena portela, 
conferindo assim uma maior capacidade de encaixe para o mesmo volume de material, 
comparado à Solução 1 de depósito. A alteração morfológica mantém-se importante (pelo 
volume de material depositado), porém, apresenta uma perceção menos evidente na 
paisagem (apenas partes do depósito serão visíveis numa envolvente alargada [topo do 
depósito e vertente na zona de portela]). 
 

Quadro IV. 52 – Alterações estruturais por Alternativa de Projeto (Fase de Exploração) 

Parâmetros Alternativa A1 Alternativa A2 Alternativa B1 Alternativa B2 

Área global de ocupação do 
depósito de estéreis (ha) 56,76 47,68 56,76 47,68 

Capacidade do depósito de 
estéreis (m3) 13 391 161 13 805 761 13 391 161 13 805 761 

Desflorestação depósito de 
estéreis (ha) 16,46 28,79 16,46 28,79 

Desmatação depósito de 
estéreis (ha) 39,67 14,33 39,67 14,33 

Volume de rocha extraída à 
superfície (exploração a céu 
aberto) (m3) 

8 967 200 8 967 200 8 967 200 8 967 200 

 
 
Importa ainda referir que no caso da corta mineira, as alterações morfológicas incidem 
num espaço com qualidade visual maioritariamente baixa. Em contrapartida, os locais de 
depósito situação em espaços de qualidade média a muito elevada. Todavia, atendendo 
a elevada capacidade de absorção visual dos locais de implantação destes elementos de 
projeto, a sensibilidade visual dos mesmos é baixa. 
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O valor do recurso afetado é assim variável, podendo-se considerar, globalmente, de 
médio. 
 
Face ao anteriormente referido classificam-se as intervenções associadas a cada 
alternativa de projeto, em termos de modificação estrutural da paisagem, do seguinte 
modo: 
 

• Nas Alternativas A1 e B1, de negativo, direto e magnitude moderada, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos moderados; 

• Nas Alternativas A2 e B2, de negativo, direto e magnitude elevada, sendo 
permanente e irreversível, com afetação de valores paisagísticos moderados. 

 
No Quadro IV. 53 apresenta-se para as principais componentes de projeto o número de 
povoações abrangidas pelas respetivas bacias visuais, assumindo-se que as mesmas 
apresentarão (nalguns pontos) visibilidades para os mesmos. É igualmente identificada a 
classe de Qualidade Visual da Paisagem (muito baixa, baixa, média, elevada ou muito 
elevada) e classe de Sensibilidade Visual da Paisagem do local de implantação de cada 
aerogerador. É ainda indicada a proporção, em percentagem, da área de cada Classes 
de Qualidade Visual da Paisagem, dentro de cada área (por elemento de projeto) 
abrangida pela bacia visual de cada infraestrutura. Note-se que no caso da corta mineira, 
são consideradas as cotas finais da mesma, ou seja, com a área mineira em máxima 
exploração. Também para as soluções de depósito de estéreis, se considera a 
modelação final. Neste sentido a análise seguidamente efetuada refere-se ao pior cenário 
(com mais de 6 anos de exploração). 
 

Quadro IV. 53 – Parâmetro de avaliação por elemento de projeto 

Elemento de 
Projeto 

Povoações Qualidade 
Visual* 

Sensibilida
de Visual* 

Proporção dentro da 
bacia visual 

N Classe % 

Fábrica A 6 Média e 
Baixa 

Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 0,9 

Baixa 34,0 

Média 15,4 

Elevada 19,4 

Muito Elevada 30,3 

Fábrica B 12 Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Muito Baixa 2,2 

Baixa 39,2 

Média 22,4 

Elevada 24,6 

Muito Elevada 11,6 

Oficina da Mina 5 Baixa Elevada e 
Média 

Muito Baixa 0,8 

Baixa 32,0 

Média 17,9 

Elevada 23,3 

Muito Elevada 26,0 
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Elemento de 
Projeto 

Povoações Qualidade 
Visual 

Sensibilida
de Visual 

Proporção dentro da 
bacia visual 

N Classe % 

Britagem 5 
Baixa e 

Muito Baixa 
Elevada 

Muito Baixa 0,8 

Baixa 31,4 

Média 18,5 

Elevada 24,2 

Muito Elevada 25,1 

Depósito de 
Minério Bruto 10 Baixa Média e 

Baixa 

Muito Baixa 2,5 

Baixa 43,2 

Média 25,9 

Elevada 26,0 

Muito Elevada 2,4 

Depósito de 
Temporário de 

Estéreis 
8 Baixa Baixa 

Muito Baixa 1,9 

Baixa 38,1 

Média 26,5 

Elevada 28,5 

Muito Elevada 5,0 

Exploração a 
Céu Aberto 8 Média e 

Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 3,2 

Baixa 49,1 

Média 25,1 

Elevada 20,3 

Muito Elevada 2,3 

Depósito de 
Estéreis 1 10 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 3,1 

Baixa 47,0 

Média 24,8 

Elevada 20,9 

Muito Elevada 4,2 

Depósito de 
Estéreis 2 9 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 3,3 

Baixa 49,3 

Média 25,3 

Elevada 21,5 

Muito Elevada 0,6 

Acessos 
Solução A 14 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 2,2 

Baixa 41,2 

Média 21,1 

Elevada 21,2 

Muito Elevada 14,3 

Acessos 
Solução B 14 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 2,2 

Baixa 41,2 

Média 21,2 

Elevada 21,4 

Muito Elevada 14,0 
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Elemento de 
Projeto 

Povoações Qualidade 
Visual 

Sensibilida
de Visual 

Proporção dentro da 
bacia visual 

N Classe % 

Telas 
Transportadoras 

Solução A 
10 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Muito Baixa 1,6 

Baixa 37,3 

Média 20,9 

Elevada 24,2 

Muito Elevada 16,0 

Telas 
Transportadoras 

Solução B 
11 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Muito Baixa 1,6 

Baixa 35,5 

Média 21,6 

Elevada 25,1 

Muito Elevada 16,3 

Reservatório 
Água Bruta 

(1 e 2) 
2 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média e 
Baixa 

Muito Baixa 1,7 

Baixa 59,7 

Média 15,6 

Elevada 19,4 

Muito Elevada 3,6 

Linha elétrica a 
restabelecer 

(15 kV) 
Solução A 

5 

Muito 
Elevada, 
Elevada, 
Média e 
Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 1,1 

Baixa 36,5 

Média 16,1 

Elevada 19,8 

Muito Elevada 26,6 

Linha elétrica a 
restabelecer 

(60 kV) 
Solução A 

10 

Muito 
Elevada, 
Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Elevada, 
Média, 
Baixa e 

Muito Baixa 

Muito Baixa 1,5 

Baixa 36,9 

Média 20,9 

Elevada 24,4 

Muito Elevada 16,2 

Linha elétrica a 
construir 
(60 kV) 

Solução A 

4 Média e 
Elevada 

Média e 
Baixa 

Muito Baixa 1,1 

Baixa 39,5 

Média 14,6 

Elevada 17,9 

Muito Elevada 26,9 

Linha elétrica a 
construir 
(60 kV) 

Solução B 

10 
Baixa e 

Muito Baixa 

Elevado, 
Média e 
Baixa 

Muito Baixa 2,1 

Baixa 40,7 

Média 22,0 

Elevada 25,1 

Muito Elevada 10,0 
* Classe dominante a negrito 

 
 
Da análise do Quadro IV. 53 verifica-se que os diferentes elementos do projeto 
apresentam acessibilidade visual entre 2 a 13 povoações, num universo total de 22 
aglomerados analisados.  
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Os elementos de menor acessibilidade visual, a partir de observadores permanentes, são 
os reservatórios de água bruta, a linha elétrica a construir na Solução A, e a oficina da 
mina e edifício de britagem (2 a 5 povoações). Saliente-se ainda a Solução A da fábrica 
hidrometalúrgica, com visibilidade a parte de 6 povoações. 
 
Os acessos internos e externos constituem o elemento de projeto de maior acessibilidade 
visual (14 povoações), o que seria expectável, uma vez que se desenvolvem por todos os 
quadrantes da área de projeto, e ainda para norte, na ligação à EN 103.  
 
Outro elemento de acessibilidade visual expressiva corresponde à Solução B da fábrica 
hidrometalúrgica, com visibilidade para 12 povoações distribuídos pela zona norte e 
nascente da área de estudo. 
 
Numa análise comparativa de soluções, destaca-se a diferença mais expressiva entre a 
Solução A e B de localização da Fábrica Hidrometalúrgica. 
 
A Solução A é a mais favorável por apresentar um menor número de observadores 
permanentes, concentrados em somente 6 povoações. Todas elas se concentram na 
metade norte da área de estudo, particularmente no quadrante noroeste. Destas 
povoações apenas Morgade se situa entre os 500 e 2000 m (perceção visual média), 
excetuando-se no caso de umas habitações dispersas a poente do local da fábrica. As 
restantes povoações situam-se a mais de 2 000 m e portanto com uma perceção visual 
reduzida. De referir ainda que na maioria dos casos apenas serão visíveis as estruturas 
mais elevadas da fábrica (chaminés), sendo que a maioria do edifício ocultado. Tal se 
pode verificar com base nas bacias visuais das principais povoações envolventes 
(Desenho 38 a 51 do Tomo 2), onde se verifica que, atualmente, a zona da fábrica 
hidrometalúrgica apresenta muito reduzida visibilidade. Esta acessibilidade visual 
reduzida deve-se, no essencial, ao facto do local proposto se situar numa zona de 
“baixa”, envolvido por diversos acidentes orográficos, que dissimulam o mesmo. 
 
A Solução B é contrapartida demonstra uma acessibilidade visual superior, 
nomeadamente a partir de toda a área norte e nascente da área de estudo. Nesta 
solução, a hidrometalurgia é visível a partir de 11 povoações, distribuídas pelo vale da 
albufeira do Alto Rabagão e do rio Beça (em particular na zona de cabeceira). Tal se 
deve ao posicionamento da infraestrutura num pequeno topo no limite nascente da Serra 
do Barroso. De referir, contudo, que todas as povoações apresentam-se a mais de 
2 000 m do local de implantação da infraestrutura, e portanto, com uma perceção visual 
mais reduzida. Importa, no entanto, salientar que ao invés da Solução A, é expectável 
que seja visível a maior parte da instalação, e não só as suas componentes mais altas 
(chaminés), uma vez que à cota que se situa, a orografia local deixa, em muitos casos, 
de funcionar como barreira visual (como se evidenciou na situação de referência). 
 
De referir ainda que a adoção da Solução A configura um solução das telas 
transportadoras ligeiramente menos impactante (10 povoações), comparativamente às 
telas transportadoras na Solução B, com 11 povoações com visibilidade. Na linha elétrica 
a construir, as diferenças são, por sua vez, mais significativas. O traçado da linha elétrica 
da Solução B apresenta visibilidades a partir de 10 povoações, a par que a linha elétrica 
da Solução A apresenta apenas 4 povoações. 
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Relativamente às soluções de depósito de estéreis (1 e 2), as mesmas são similares, no 
que respeita ao número de observadores permanentes. Pese embora esse número seja 
ligeiramente superior na Solução 1 (10 para 8 povoações). As povoações são 
essencialmente as mesmas, salvo algumas diferenças, sendo que o Depósito 1 é visível 
a partir de Beça e Aldeia Nova do Barroso, e o Depósito 2 por Arcos. 
 
Importa, contudo, recordar que as simulações efetuadas consideram a crista do depósito 
(cota mais elevada), e portanto o pior cenário (findada a extração total de estéreis das 
fases 1 e 2 da exploração a céu aberto, e ainda da exploração subterrânea). Esta 
situação “mais crítica” verificar-se-á apenas após os 6 primeiros anos de exploração. A 
constituição do depósito será assim progressiva, bem como a visibilidade para o mesmo. 
Neste sentido, existe uma real diferença entre as duas soluções. A solução 2 situa-se 
num vale encaixado e confinado, onde se define uma pequena portela (estreita), com 
orientação NW-SE. Durante grande parte da exploração os estéreis não serão visíveis, 
sendo os mesmos “resguardados” pelas linhas de festo atual desse vale. Apenas numa 
fase muito final, em que a crista do depósito começa a ultrapassar as cotas das referidas 
linhas de festo é que o depósito será visível.  
 
Por outro lado, a maioria das povoações, senão todas, nunca conseguirão ter perceção 
integral do depósito de estéreis, mas somente de uma parte reduzida do mesmo. O 
mesmo não ocorre com a Solução A, pelo simples facto de o mesmo se desenvolver 
numa encosta aberta. A maioria das povoações presentes a poente (com particular 
relevância para Carvalhais e Vilarinho da Mó) acompanhará a constituição desse mesmo 
depósito durante toda a exploração (desde a fase inicial de constituição).  
 
A perceção para o depósito 1 será ainda integral nas povoações mais próximas, 
nomeadamente nas presentes na vertente oeste do vale da ribeira do Candedo, tendo 
leitura desde o vale até a zona da crista do depósito. De referir ainda o efeito cumulativo 
do depósito de estéreis com a corte mineira que fica adjacente, contribuindo para a 
descaracterização de toda a encosta nascente do vale do ribeiro de Candedo. Posto isto, 
considera-se a solução 2 de depósito de estéreis como mais favorável. 
 
Ainda relativamente aos observadores permanentes, verifica-se que 17 povoações 
apresentam visibilidades para pelo menos um dos elementos de projeto. De referir, 
contudo, que nenhuma delas apresenta visibilidade para a integralidade do projeto.  
 
As povoações a norte são aquelas que apresentam visibilidades para mais elementos de 
projeto principais, independentemente das alternativas de projeto, nomeadamente Aldeia 
Nova do Barroso (8 a 9) e Gralhós (7 a 8). A povoação de Cortiço também apresenta 
visibilidade para 8 elementos. Morgade, também a norte, apresenta visibilidades para 7 
elementos de projeto, independentemente da alternaria considerada. Estas povoações 
apresentam visibilidades para as componentes de projeto situadas a norte e no topo da 
Fieira de Rebordelo (acessos, oficina da mina, britagem, hidrometalúrgica, depósitos 
temporários, linhas elétricas). Estas povoações apresentam, contudo, visibilidades 
limitadas para as componentes a sul, como é o caso da corta mineira e depósito de 
estéreis. Estes elementos de projeto são particularmente visíveis a partir das povoações 
da parte sul da área de estudo. 
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Numa análise agregada dos diferentes elementos de projeto, o número de povoações 
com visibilidade para o projeto é de 17 ou 18, em função da alternativa de projeto. As 
diferenças não são assim significativas. Não obstante as Alternativas A1 e A2 surgem 
como a mais favoráveis, com visibilidades a partir de 17 povoações. Seguem-se as 
Alternativas B1 e B2 com 18 povoações, como menos favorável. Importa salientar que 
as povoações consideradas correspondem a pequenos aldeamentos com reduzida 
população, pelo que se pode considerar que o número potencial de observadores de 
cada povoação encaixa na mesma categoria. Existe alguma sazonalidade no número 
potencial de observadores, nesta região, principalmente associado ao regresso estival da 
população emigrante e, com menor ênfase, a observadores temporários resultantes da 
atividade turística. 
 
No cômputo geral, o impacte visual sobre povoações pelo projeto é negativo, direto e de 
magnitude reduzida, uma vez que as povoações afetadas são em número reduzido, 
sendo as mesmas correspondentes a pequenos aglomerados de reduzida população, 
num território em que o efetivo populacional tem vindo a diminuir nas últimas décadas.  
 
De ressalvar ainda que nenhuma das povoações apresenta visibilidade para todas 
componentes de projeto, sendo que nalguns casos as infraestruturas serão visíveis 
apenas em parte, e não no seu todo. Pontualmente, pode se considerar que a 
magnitude seja moderada, nomeadamente na Alternativa de projeto B1, que combina 
as duas soluções menos favoráveis de projeto. Por um lado, a fábrica de 
hidrometalúrgica B, presente numa elevação, que favorece a sua observação como um 
todo, e numa envolvente mais alargada. Por outro lado, o depósito de estéreis 1 
desenvolve-se numa encosta aberta, sendo a mesma integralmente visível de poente, e 
durante toda a fase de exploração. 
 
Também de algumas estradas, nomeadamente EN 103, EM 519, EM 525, CM 1007 e 
CM 1029, bem como a rede viária municipal, existem zonas com visibilidades para este 
equipamento, tratando-se, contudo, de pontos de observação de passagem, em que o 
impacte no campo de visão será muito pouco significativo e de carácter temporário. 
Acresce o facto de estas vias de comunicação apresentarem um tráfego reduzido. 
 
Relativamente à qualidade e sensibilidade visual da paisagem verifica-se as diferentes 
componentes de projeto se situam, globalmente em classe de qualidade visual baixa a 
média, sendo as zonas de qualidade elevada a muito elevada, pontualmente abrangidas 
(ver Desenhos 12 e 14 [TOMO 2]). Estas zonas de qualidade visual média assumem, por 
vezes, elevada sensibilidade, pela reduzida capacidade de absorção das mesmas. 
Ocupam estes espaços de maior sensibilidade a oficina da mina, central de britagem e 
local da Solução B da hidrometalurgia. 
 
No que se refere à proporção de cada Classe de Qualidade Visual da Paisagem, dentro 
da bacia visual de cada componente de projeto, verifica-se que as áreas de baixa a 
média qualidade constituem entre 80 a 90% da bacia visual. As áreas de elevada a muito 
elevada são assim, globalmente, inferiores a 20%. Excetua-se o caso da bacia visual da 
Fábrica Hidrometalúrgica A, cuja proporção destas áreas é de cerca de 30%, 
concentrando-se as mesmas na envolvente à albufeira do Alto Rabagão. 
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No cômputo geral, pode se considerar que o valor do recurso afetado é moderado, em 
resultado de uma maior proporção de áreas de qualidade visual e sensibilidade média 
diretamente afetados pelo projeto, e pelo facto das bacias das respetivas componentes 
de projeto também abrangerem em larga proporção espaços de qualidade visual média.  
 
Numa análise entre alternativas, não são de evidenciar diferenças muito significativas. No 
caso particular da Solução A e B, a primeira apresenta uma afetação direta de espaços 
de baixa qualidade e sensibilidade visual, porém, é a Solução B que apresenta uma 
menor proporção de espaços de elevada a muito elevada qualidade visual na respetiva 
bacia visual. Relativamente às soluções 1 e 2 de depósito de estéreis, ambas 
apresentam afetação direta das mesmas classes de qualidade visual da paisagem, 
porém, embora reduzidas, essas são ligeiramente superiores na solução 1 (fruto de uma 
maior afetação de bosques caducifólios autóctones [ripícolas e não ripícolas]). A bacia 
visual da solução 1 apresenta ainda uma maior proporção de espaços classificados de 
qualidade elevada a muito elevada, e igualmente em termos absolutos (Quadro IV. 49).  
 
As diferenças não são contudo suficientemente expressivas para ditar uma significância 
distinta. 
 
Face ao anteriormente exposto, a introdução de “elementos estranhos” no ambiente 
visual, que alteram a paisagem atual e sua interpretação, é considerado de negativo, 
direto e de magnitude reduzida a moderada, em função das alternativas de projeto. De 
um modo geral, o número potencial de observadores permanentes pode se considerar 
reduzido, e com visibilidade parcial dos elementos de projeto. Algumas soluções adotas 
podem, todavia, assumir maior preponderância na paisagem, e portanto uma maior 
magnitude. O impacte é ainda certo, permanente e parcialmente reversível (com 
encerramento da mina). O valor afetado pode-se considerar de médio, uma vez que os 
elementos de projeto “conseguem” globalmente contornar as áreas de maior 
sensibilidade, pese embora algumas componentes se posicionam em áreas de elevada 
sensibilidade, nomeadamente na zona de Fieira de Rebordelo. 
 
Este impacte é ainda minimizável, nomeadamente através de um enquadramento 
paisagístico adequado, em particular da estrutura edificada, onde se deverá recorrer à 
utilização de cortinas arbóreas (preferencialmente com espécies recorrentes na região) e 
outros arranjos paisagísticos. O recobrimento de taludes com terra vegetal e, 
eventualmente, aplicações de sementeiras também podem contribuir para o efeito. 
Importa referir que para além de um plano de recuperação das áreas intervencionadas 
com o encerramento da mina, a Lusorecursos prevê, igualmente, um plano florestal para 
a área de concessão mineira, promovendo a exploração florestal das zonas não 
intervencionadas, em consonância com os usos atuais e em concordância com o 
estipulado para o Perímetro Florestal da Serra do Barroso. Recomenda-se a implantação 
deste último plano logo no início da exploração, de forma a potenciar espaços florestais 
de enquadramento às principais componentes. Uma possível combinação entre folhosas 
autóctones e resinosas poderão igualmente contribuir para uma valorização da qualidade 
visual da atual zona de concessão.  
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Outras medidas poderão ser tomadas para minimização dos impactes, como é o caso do 
desenvolvimento, em fase de projeto de execução, de uma modelação mais “afinada” dos 
depósitos de estéreis. Esta “afinação” pode mais facilmente assumir significado na 
solução 2, uma vez que se trata de uma zona mais confinada/abrigada. É possível 
estudar um rebaixamento da crista do depósito, alargando a área de afetação para a 
envolvente imediata, de forma a reduzir a cota do mesmo para a cota (ou próximo disso) 
dos festos envolventes. 
 
Outro aspeto a considerar em projeto de execução prende-se com as texturas e palete 
cromática dos materiais a utilizar no edificado, beneficiando-se cores neutras, que 
possam produzir um menor impacte das infraestruturas na paisagem. É o caso de alguns 
taludes de escavação das plataformas e acessos que não possam ser recobertos por 
terra vegetal, ou ainda nas chaminés da hidrometalurgia. 
 
São ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados à exploração, 
nomeadamente da sua ligação à rede elétrica pública. A exploração estabelecerá essa 
ligação através de uma linha elétrica aérea até a subestação de Morgade, a norte da 
zona de concessão mineira. A construção de uma linha elétrica constitui, igualmente, a 
introdução de um “novo elemento” na paisagem. Esta infraestrutura assume, no entanto, 
menor significado, pois não corresponde a um elemento totalmente novo no local, dado 
existirem numerosas linhas que estabelecem ligação à subestação de Morgade. 
 
Tendo em conta a proximidade do projeto à subestação, a dimensão da infraestrutura 
será muito reduzida e de magnitude reduzida. Os impactes assumem-se de não 
significativos. 
 
Importa contudo referir que a Solução A de localização da fábrica de hidrometalurgia 
interfere com duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e a 15 kV), que deverão ser 
relocalizadas (ver Desenhos 01 e 02 [TOMO 2]). Neste sentido as alternativas de projeto 
com a Solução A apresentam-se como de menos favorável. A Solução B é assim mais 
favorável, necessitando apenas a criação de um pequeno ramal elétrico que liga à linha 
elétrica a 60 kV que se desenvolve em proximidade, e que liga à subestação de Morgade 
(ver Desenhos 03 e 04 [TOMO 2]). 
 
 
 
1.9.5 Fase de Desativação 

Esta fase corresponde ao desmantelamento das instalações mineiras. Todas as 
infraestruturas mineiras serão desmanteladas ou demolidas, com o encerramento da 
mina. Quanto às infraestruturas de concentração, edifícios de apoio e instalações sociais 
(situados no Complexo de Anexos Mineiros [CAM]), a sua arquitetura será revertida para 
outros fins, de forma a colmatar eventuais necessidades do futuro mercado. No que diz 
respeito à infraestrutura da refinaria, será mantida com o objetivo de dar continuidade à 
produção de hidróxido de lítio, assim que garantida o material necessário. 
 
Ao desmantelamento das instalações mineiras segue-se a recuperação da área mineira, 
e respetivos depósitos de estéreis, mediante aplicação de um Plano Ambiental e de 
Recuperação paisagística. Admite-se o encerramento posterior das restantes 
infraestruturas do CAM, porém num horizonte mais longínquo. 
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Posto isto, verificar-se-á, nesta fase, a recuperação de áreas previamente 
intervencionadas. Esta recuperação surge como impacte positivo e incidirá, 
essencialmente, na zona de mina a céu aberto e depósito de estéreis, o que perfaz uma 
área de recuperação que varia entre 80 a 90 ha, conforme a alternativa de projeto 
adotada, ou seja, mais de metade da área intervencionada. Esta recuperação com 
aplicação do plano florestal para a área da concessão, contribui, para além da reversão 
de alguns impactes da construção e exploração, uma valorização do espaço, face às 
condições atuais. 
 
O impacte é assim positivo, certo e direto, e de magnitude moderada. É ainda 
permanente, localizado e reversível. O valor do recurso afetado é moderado. É um 
impacte significativo. 
 
Relativamente aos impactes negativos, para além da manutenção de alguns dos 
elementos introduzidos na paisagem, que configuram, também, a manutenção da 
alteração da estrutura da mesma (usos do solo e morfologia de terreno), há ainda de 
considerar impactes similares à fase de construção, nomeadamente à desorganização 
estrutural associada à circulação de veículos e máquinas, na envolvente às áreas a 
recuperar. À semelhança da fase de construção estes impactes não se perspetivam de 
significativos. 
 
 
 
 
1.9.6 Alternativa Zero 

A alternativa zero corresponde à não concretização do projeto. Neste cenário, será 
mantido o carácter rural do território. Atendendo às tendências demográficas assinaladas 
para o território (ver ponto 11.2.2 do Capítulo III), de envelhecimento e decréscimo da 
população do concelho, é expectável, a longo prazo, um recuo progressivo dos espaços 
agrícolas e florestais do território, que beneficiam a progressão de matos que se tem 
vindo a verificar nas últimas décadas, e portanto dos espaços de baixa a média 
sensibilidade visual da paisagem. 
 
 
 
1.9.7 Síntese de Impactes 

Na fase de construção os impactes negativos prendem-se essencialmente com a 
construção das diferentes infraestruturas da exploração e aos trabalhos preparatórios da 
corte mineira. Estas ações implicam uma modificação da estrutura da paisagem, que se 
assume significativa para as diferentes alternativas de projeto, podendo mesmo ser de 
muito significativa nas alternativas que compreendem a Solução B. Tal se deve ao 
elevado volume de escavação, necessário à criação de uma plataforma suficientemente 
grande para implantar esta infraestrutura num topo da zona de concessão mineira. Para 
além destas modificações que se prolongam para a fase seguinte, são ainda de 
considerar perturbações associadas à obra, como circulação de maquinaria pesada, 
implantação de zonas de depósito de materiais, entre outros. Pese embora prolongados 
no tempo os mesmos não assumem significado. 
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Na fase de exploração os principais impactes prendem-se com a introdução de 
elementos estranhos na paisagem. Estes impactes são tão mais importantes pelo pouco 
enquadramento que as infraestruturas a implantar na paisagem rural de projeto. Importa 
contudo referir que se trata de uma região de reduzida densidade populacional, e 
portanto, de um potencial de observadores permanentes, pelo que o impacte pode ser 
considerado de não significativo. Nalguns casos, contudo, pela posição de algumas 
destas infraestruturas, e pela dimensão das mesmas, pese embora um reduzido número 
de observadores, o mesmo assumem um peso importante na leitura da paisagem, 
assumindo-se o impacte como de significativo. 
 
Na fase de desativação, com o encerramento da mina, e recuperação parcial das áreas 
intervencionadas, verifica-se um impacte positivo significativo. O mesmo pode ser 
potenciado com medidas de valorização da paisagem. 
 
Numa análise comparativa entre alternativas, a Alternativa A2 permanece como a mais 
favorável. Esta alternativa conjuga um posicionamento mais resguardado da fábrica 
hidrometalúrgica e do depósito de estéreis. Em ambas as soluções o número potencial de 
observadores permanentes é reduzido, sendo que a visibilidades para os mesmos é 
somente parcial. Aliás, no caso do depósito de estéreis 2, o mesmo não será visível em 
boa parte da exploração, podendo o mesmo ser ainda minimizado através de um estudo 
de alternativa de modelação em fase de projeto de execução, que permita conciliar a 
crista do depósito com as cotas das linhas de festo envolvente. 
 
Em contrapartida, a Alternativa B1 surge como a menos favorável, uma vez que 
combina as duas piores soluções de projeto. Por um lado, a Solução B da 
hidrometalurgia, posicionada numa zona de elevada sensibilidade visual, e a uma cota 
que lhe confere uma acessibilidade visual largamente superior à Solução A. Por outro 
lado, adota a solução 1 de depósito, que se posiciona numa encosta aberta, de elevada 
visibilidade para os povoamentos a poente, que possibilita a visualização da integralidade 
do depósito (desde a base até ao topo), durante toda a exploração. 
 
As restantes Alternativas (A1 e B2) apresentam uma posição intermédia, sendo que a 
Alternativa A1 surge como mais favorável, tendo em conta os impactes superiores 
inerentes à adoção da Solução B da hidrometalurgia. 
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Quadro IV. 54 – Paisagem | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Modificação da estrutura visual da paisagem pela 
implantação das diferentes componentes de projeto - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (20) 

Modificação da identidade estrutural e organizacional 
das subunidades de paisagem - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) NCL (2) MC (1) S (20) 

Desorganização espacial e funcional da paisagem 
provocada pela circulação de maquinaria pesada e 
pela presença de zonas de apoio temporário à obra 

- Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) NS (15) 

B
1 

B
2 

Modificação da estrutura visual da paisagem pela 
implantação das diferentes componentes de projeto 

- Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) / E (5) NCL (2) MC (1) 
MS (22) 

MS (24) 

Modificação da identidade estrutural e organizacional 
das subunidades de paisagem - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (18) 

Desorganização espacial e funcional da paisagem 
provocada pela circulação de maquinaria pesada e 
pela presença de zonas de apoio temporário à obra 

- Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) NS (15) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 55 – Paisagem | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Modificação da estrutura visual da paisagem pela 
implantação das diferentes componentes de projeto 
(depósito de estéreis e corta mineira) 

- Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (20) 

A
2 Introdução de "elementos estranhos" no ambiente 

visual local - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (18) 

A
1 Introdução de "elementos estranhos" no ambiente 

visual local - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (20) 

B
2 Introdução de "elementos estranhos" no ambiente 

visual local - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) NCL (2) MC (1) S (20) 

B
1 Introdução de "elementos estranhos" no ambiente 

visual local - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) E (5) NCL (2) MC (1) MS (22) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 56 – Paisagem | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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 Recuperação da paisagem afetada/modificada + Dir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) S (20) 

Desorganização espacial e funcional da paisagem 
provocada pela circulação de maquinaria pesada e 
pela presença de zonas de apoio temporário à obra 

- Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) NS (15) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.10 Património Cultural e Arqueologia 

1.10.1 Metodologia 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de 
cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor 
de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada 
sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para 
cada ocorrência patrimonial. A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais 
baseiam-se em dois descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência 
de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de 
ocorrência. 
 

Quadro IV. 57 – Natureza de Impacte 

Negativo  Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro IV. 58 – Incidência de Impacte 

Direto  Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial. 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro IV. 59 – Duração do Impacte 

Permanente  Quando o impacte é permanente. 

Indireto Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro IV. 60 – Tipo de Ocorrência 

Certo  Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro IV. 61 – Dimensão Espacial 

Local  Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte regional. 

Nacional Quando há impacte nacional ou supra-regional 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro IV. 62 – Reversibilidade do Impacte 

Reversível  Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo Quando não há impacte. 
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A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes 
de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que 
provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial, nomeadamente: 
 

• Escavação do solo; 

• Abertura de valas; 

• Desmatação do terreno; 

• Terraplanagem da superfície do solo; 

• Aterro da superfície do solo; 

• Áreas de depósito sobre a superfície do solo; 

• Empréstimo de inertes; 

• Abertura de pedreira; 

• Abertura de acessos; 

• Alargamento de acessos existentes; 

• Circulação de maquinaria; 

• Implantação de estaleiro. 

 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os 
impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no 
âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização 
de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de 
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído 
um valor numérico conforme o Quadro IV. 63 e Quadro IV. 64. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 
 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da 
afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que 
a determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da 
afetação prevista para determinada incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da 
Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois 
considera-se que é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada 
incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma 
moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma 
é dividido por dois. 
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Quadro IV. 63 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

Máxima  5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 
 
Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto 
Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se 
obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que 
correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as 
mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial. 
 

Quadro IV. 64 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Total  100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 
 
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de 
minimização de impacte. 
 

Quadro IV. 65 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

Significado 
Classe de Impacte 

Patrimonial 
Valor de Impacte 

Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito reduzido E < 2,5 

 
 
 
1.10.2 Fase de Construção 

Perante a informação disponível (condicionada pela ausência de prospeções 
arqueológicas no Cabeço de Rebordelo), no decorrer da construção da instalação 
hidrometalúrgica, dos acessos à mina e dos equipamentos de apoio à atividade mineira 
não há impactes negativos diretos e indiretos, devido à ausência de ocorrências 
patrimoniais. 
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1.10.3 Fase de Exploração 

Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património (levantamento de 
informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) contribuíram para o inventário de 8 
ocorrências na área de incidência do projeto (direta e indireta). 
 
Os principais resultados da avaliação de impactes é a seguinte: 
 

− As ocorrências patrimoniais n.º 1 (mina - Filão Romano) e n.º 2 (Conjunto 
edificado - Oficina de Concentração n.º 1) têm impactes negativos diretos por 
causa da exploração a céu aberto da mina (desmatação e escavação do terreno). 

− As ocorrências patrimoniais n.º 3 (Conjunto edificado – Moinho do Inferno 1), n.º 4 
(Conjunto edificado – Felgueira) e n.º 5 (Moinho de água – Moinho de Inferno 2) 
têm impactes negativos diretos na Solução 1 do Depósito de Estéreis 
(desmatação do terreno e terraplenagens). 

− As ocorrências patrimoniais n.º 3 (Conjunto edificado – Moinho do Inferno 1), n.º 4 
(Conjunto edificado – Felgueira) e n.º 5 (Moinho de água – Moinho de Inferno 2) 
não têm impactes negativos na Solução 2 do Depósito de Estéreis. 

− As ocorrências patrimoniais n.º 6 (aldeia de Morgade), n.º 7 (aldeia de Carvalhais) 
e n.º 8 (aldeia de Rebordelo) têm impactes negativos indiretos acentuados na 
paisagem rural e histórica, decorrentes, sobretudo, da instalação hidrometalúrgica 
e do depósito de inertes. 

 
 
Por fim, importa salientar a presença dos antigos muros de propriedade e do 
emparcelamento agrícola que constituem a memória da ocupação antiga deste território 
agrícola. Nas áreas com afetação negativa direta, deve-se proceder à minimização dos 
impactes negativos diretos através do seu registo prévio e memória descritiva. 
 

Quadro IV. 66 – Síntese de Impactes no Património Identificado 

N.º Designação Tipo de Sítio 
Valor 

Patrimonial 
Classe de Valor 

Patrimonial 

1 Filão Romano Mina -- -- 

2 Oficina de Concentração n.º1 Conjunto edificado -- -- 

3 Moinho do Inferno 1 Conjunto edificado -- -- 

4 Felgueira Conjunto edificado -- -- 

5 Moinho do Inferno 2 Moinho de água -- -- 

6 Morgade Núcleo de povoamento 19,12 C 

7 Carvalhais Núcleo de povoamento 14,87 D 

8 Rebordelo Núcleo de povoamento 27,65 C 
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Quadro IV. 67 – Caracterização dos Impactes Patrimoniais Conhecidos 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

1 Filão Romano Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

2 Oficina de 
Concentração n.º1 Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

3 Moinho do  
Inferno 1 

Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

4 Felgueira Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

5 
Moinho do  
Inferno 2 Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

6 Morgade Negativo Indireto Permanente Certo Local Irreversível 

7 Carvalhais Negativo Indireto Permanente Certo Local Irreversível 

8 Rebordelo Negativo Indireto Permanente Certo Local Irreversível 

 
 
Em termos de Avaliação Global das Alternativas, no atual Estudo Prévio existem 4 
combinações possíveis de soluções de projeto, mais concretamente: 
 

− Alternativa A1 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas dos 
anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa A2 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas dos 
anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

− Alternativa B1 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas dos 
anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa B2 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas dos 
anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

 
Considerando a atual distribuição de ocorrências patrimoniais pela área de incidência do 
projeto (e envolvente) a Alternativa A2 é a proposta com menor valor de impacte 
patrimonial (direto e indireto), porque, durante a fase de exploração, a Solução 2 não 
tem impactes patrimoniais negativos na área prevista para o depósito de inertes, 
enquanto a Solução 1 apresenta 3 ocorrências com impactes negativos. 
 
Convém ainda mencionar que os impactes visuais podem ser mais graves na Solução B, 
por causa da sua proximidade à aldeia de Rebordelo e do seu maior destaque na 
paisagem (topo de elevação). Por este motivo, a Solução A pode apresentar a solução 
menos grave para a localização da hidrometalúrgica e infraestruturas associadas. 
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1.10.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo 
por isso considerados nulos. 
 
 
 
1.10.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 
da situação atual. 
 
 
 
1.10.6 Síntese de Impactes 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património construíram para o inventário 
de 8 ocorrências patrimoniais na área de incidência de projeto da Mina do Romano, com 
impactes negativos diretos e indiretos determinantes durante a fase de exploração da 
mina. 
 
Apesar do potencial valor patrimonial dos locais identificados, não existem motivos para 
inviabilizar genericamente este projeto, desde que seja assegurada a minimização efetiva 
dos impactes indiretos junto das povoações de Morgade, Carvalhais e Rebordelo, pelo 
que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na 
fase de exploração terão de ser minimizáveis. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto proposto 
para análise, sendo importante salvaguardar a paisagem rural envolvente ao 
Cabeço de Rebordelo e considerar o potencial arqueológico e histórico deste 
território. 
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1.11 Socioeconomia 

1.11.1 Avaliação dos Impactes Atendendo a Modificações Gerais na Qualidade e 
Hábitos de Vida da População 

Neste ponto faz-se a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos gerados 
pelo projeto de exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados, nas 
fases de construção, exploração e desativação. 
 
Para avaliação dos impactes na fase de construção, apresenta-se um enquadramento 
geral dos aspetos relativos ao projeto com interesse para a análise socioeconómica, 
seguida da avaliação dos impactes ao nível da demografia, emprego, atividades 
económicas, economia local, regional e nacional e qualidade de vida das populações 
locais. 
 
No que respeita à fase de exploração, os impactes socioeconómicos gerados pelo projeto 
foram identificados e avaliados face às caraterísticas e âmbito do projeto em estudo 
seguindo dois tipos de abordagem: 
 

• Análise local e regional, em que são avaliados os efeitos da implantação do 
projeto a nível da demografia, emprego, atividades económicas e qualidade de 
vida das populações locais; 

• Análise nacional, em que se considera a influência do projeto na economia 
nacional e, consequentemente, na qualidade de vida da população. 

 
Os impactes gerados na fase de desativação foram identificados e avaliados segundo a 
metodologia adotada para a fase de construção.  
 
São utilizados como elementos de base para a análise os elementos de projeto bem 
como a caracterização da situação de referência realizada no Capítulo III. 
 
Os critérios de classificação dos impactes correspondem aos critérios definidos na 
Metodologia Geral de Avaliação de Impactes para todos os descritores ambientais. 
 
Considerando a fase de Estudo Prévio a que se refere o presente EIA, nas dimensões de 
análise foram analisadas comparativamente as alternativas de projeto de forma a poder-
se concluir quanto ao seu grau de favorabilidade. 
 
No final do capítulo é ainda analisada a Alternativa Zero e por fim é feita a síntese de 
impactes e as conclusões quanto a este descritor. 
 
 
 
1.11.1.1 Fase de Construção 

A fase de construção compreende os trabalhos de preparação da mina, abertura de 
acessos internos e externos, e a preparação e instalação da hidrometalurgia e restantes 
elementos do complexo de anexo mineiro e respetivas infraestruturas associadas. 
Incluem-se nesta fase os trabalhos preparatórios do local de depósito de estéreis. 
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A fase de construção implica várias atividades construtivas nomeadamente operações de 
desmatação e decapagem, de regularização e escavação do solo, instalação de 
estaleiros, preparação de fundações, construção de inúmeras infraestruturas de apoio, 
construção de acessos, entre outras. Para além disso, exige o transporte dos materiais 
de construção e dos vários equipamentos a utilizar quer no processo de extração / mina 
quer no processo industrial. 
 
Todas estas operações exigirão mão-de-obra, que poderá ser local ou não, e que se 
estima, na época de pico de construção, em 100 trabalhadores. Para além desta força de 
trabalho, será empregue neste projeto outra mão-de-obra não contabilizada atrás, 
nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, de fornecimento de equipamentos e serviços 
vários, etc. Esta mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas 
exercerá a sua atividade fora da área de influência imediata do mesmo; 

• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 
serralharia, carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação automóvel, etc., 
é uma mão-de-obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se 
situa na área de influência imediata do mesmo. 

 
 
As atividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os 
quais se descrevem em seguida. 
 
a) Impactes Locais e Regionais 
 
Os impactes resultantes das operações e atividades construtivas (implantação e 
funcionamento de estaleiro, movimentação de máquinas e veículos, transporte e depósito 
de materiais, presença de trabalhadores, etc.) são, em geral, bastante localizados e 
específicos do decorrer dos trabalhos, com uma incidência sobretudo direta, de âmbito 
territorial limitado e, na sua maior parte, de efeitos temporários. 
 

• Demografia 
 
O principal impacte desta obra a nível da demografia será um aumento da população 
presente na área de intervenção durante o período de construção, que se prevê que dure 
aproximadamente 36 meses. 
 
Tendo em consideração que, segundo dados dos Censos de 2011, a população residente 
na freguesia abrangida pela área de implantação do projeto (Morgade) é de 228 
indivíduos, compreende-se que a presença de um acréscimo da população local que 
pode chegar, no pico, às 100 pessoas, se revela significativa. 
 
Há ainda considerar o impacte no aumento da população ativa, que, segundo os dados 
de 2011, é de apenas 32,0% fruto de uma estrutura etária envelhecida, ou seja, para 
além do acréscimo da população, o projeto irá promover o rejuvenescimento do tecido 
populacional, promovendo desta forma a revitalização das aldeias onde está inserido. 
 
Estima-se que o impacte provocado na demografia seja positivo, temporário, 
reversível, direto e de magnitude elevada.  
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• Emprego e atividades económicas 
 
As operações de instalação dos diversos equipamentos requerem trabalhadores 
especializados que virão maioritária ou integralmente de fora da região. 
 
No entanto, há outros trabalhos que poderão ser executados por mão-de-obra local, 
como é o caso das obras de construção civil. Se esta mão-de-obra for contratada na 
envolvente da área das intervenções registar-se-á um efeito positivo na taxa de 
desemprego. 
 
Por outro lado, quer as exigências da própria obra quer a presença de trabalhadores 
terão um impacte positivo nas atividades económicas a nível local e regional, 
nomeadamente no que respeita a subcontratações, fornecimento de materiais de 
construção e outros produtos, prestação de serviços, e também no comércio e 
restauração, neste caso com maior incidência nas povoações mais próximas da obra. 
 
Este impacte positivo nas atividades económicas poderá também repercutir-se na criação 
de emprego. 
 
Desta forma, o impacte nas atividades económicas e emprego é classificado de  
positivo, direto / indireto, temporário, reversível e de magnitude elevada, sendo 
significativo. 
 
 

• Qualidade de vida 
 
Alguns dos impactes negativos decorrentes das operações de construção prendem-se 
com a potencial afetação da segurança e bem-estar (ruído, poeiras) das populações 
localizadas na envolvente. A movimentação de máquinas e, sobretudo de veículos 
pesados, poderá ainda afetar a segurança e fluidez na circulação de veículos e peões. 
 
Embora estes aspetos sejam tratados, de forma específica e particular, noutros 
descritores, fazem-se sentir, efetivamente, de forma conjunta e sinergética e devem ser 
perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações, nomeadamente no que 
respeita à qualidade do habitat social (habitação, áreas envolventes e complementares) e 
outras áreas de utilização social. 
 
Os recetores sensíveis mais próximos do projeto e com carácter permanente 
correspondem a duas habitações isoladas / anexos localizados a norte da área do 
projeto, junto à EM525 e ao futuro acesso à Solução A de localização do CAM (Foto 34). 
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Foto 34 – Habitações / Apoios agrícolas mais próximos da área de projeto 

 
 
De referir ainda algumas habitações a sul da área da concessão correspondentes a 
antigo edificado da mina do Beça (Foto 35). 
 

  
Foto 35 – Habitações / anexos mais próximos da área sul da concessão 

 
 
Para além da ocorrência de algumas habitações dispersas, surgem ainda, numa 
envolvente mais alargada, algumas povoações: 
 

- a nascente: Rebordelo a 600 m e Barracão a 1400 m; 

- a poente: Morgade a 580 m e Carvalhais a 700 m; 

- a sul: Vilarinho da Mó a 1600 m. 

 
Dada a distância a que se encontram da área de projeto (principalmente as habitações 
dispersas existentes a norte e a sul da área de concessão), poderão as mesmas ser 
afetadas devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras e 
outros materiais durante as atividades construtivas, o que poderá causar incómodo às 
populações. 
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Esta perturbação irá fazer-se sentir de forma mais significativa no caso da Solução A de 
localização do CAM, tendo em conta a maior proximidade desta às duas habitações 
existentes junto à EM525. Nesta solução, um dos acessos a construir (acesso a 
Morgade) passa também próximo das referidas habitações. Este acesso será todavia 
utilizado apenas para veículos ligeiros na fase de exploração. 
 

 
Foto 36 – Zona de implantação da Rotunda 1 (Solução A) na EM519 

 
A Solução B de localização do CAM é uma solução mais favorável tendo em conta que a 
povoação mais próxima situa-se a uma distância aproximada de 600 m (Rebordelo), 
embora um dos acessos a construir (acesso à EM525) passe também próximo das duas 
habitações referidas. Note-se que este acesso será igualmente utilizado apenas para 
veículos ligeiros na fase de exploração. 
 

 
Foto 37 – Zona de implantação da Rotunda 1 (Solução B) na EM525, onde é visível (ao fundo)  

o conjunto de habitações referidas 

 
Os restantes acessos a construir nomeadamente o acesso à EN103 que será utilizado 
para escoar os produtos e os produtos para o exterior, bem como o caminho de acesso à 
mina e a rede de caminhos internos, não passam por zonas habitadas 
independentemente da alternativa adotada (Alternativas A1, A2, B1 ou B2). Esta foi uma 
das preocupações do projeto no desenvolvimento das alternativas em estudo e em 
particular na definição dos acessos a utilizar, tendo-se evitado a interferência com 
habitações/áreas habitadas. 
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Foto 38 – Ponto de intersecção com a EN103 

 
Todos os acessos a construir asseguram as circulações e acessos na área do projeto, 
sendo de destacar que a Solução B de localização do CAM obriga à construção de um 
acesso designado por CI5 que cruza o CM1007. Neste caso, a circulação será 
assegurada através da construção de viaduto com uma extensão de 40 metros localizado 
entre o km 0+060 e 0+100, do CI5 no entanto, durante a fase e construção, a circulação 
neste caminho será condicionada devido à execução das obras. Há ainda a referir a 
necessidade de um viaduto para transposição do ribeiro de Lamas independentemente 
da alternativa adotada. 
 

 
FIG. III. 57 – Localização do Viaduto sobre o CM1007 (Solução B – CI5) 
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Durante a fase de construção é expectável um aumento de tráfego associado aos 
trabalhos de construção nas vias circundantes e, consequentemente, perturbações. 
Torna-se, assim, necessário a adoção de medidas para atenuar a degradação da 
qualidade ambiental, nomeadamente a emissão de poeiras relacionadas com as 
circulações e o transporte de cargas, nomeadamente junto à EM525 onde ocorrem as 
duas únicas habitações mais próximas. 
 
As atividades de construção traduzir-se-ão, assim, em incomodidades associadas à 
degradação ambiental (ruído, poeiras) sobretudo nas áreas próximas da área do projeto, 
considerando-se este um impacte negativo, temporário, reversível e de magnitude 
reduzida (Alternativas B1 e B2) a moderada (Alternativas A1 e A2), mas não 
significativo. 
 
Por outro lado, há a referir que a Lusorecursos deverá pagar subsídios de compensação 
aos proprietários dos terrenos onde irá implantar o projeto ocupados maioritariamente por 
terrenos baldios. Estas receitas irão constituir um complemento ao rendimento destes 
proprietários na fase de exploração, embora na fase de construção já ocorra o 
pagamento de verbas. Considera-se nesta fase este impacte como positivo e de 
magnitude moderada, sendo direto, permanente e irreversível. 
 
É ainda de considerar impactes inerentes aos projetos associados à exploração, 
nomeadamente da sua ligação à rede elétrica pública através de uma linha elétrica aérea 
até a subestação de Morgade, a norte da zona de concessão mineira. Tendo em conta a 
proximidade do projeto à subestação, a dimensão da intervenção será muito reduzida. 
Note-se contudo que, em termos socioeconómicos, a Solução A de localização do CAM, 
ao contrário da Solução B, implica o desvio de duas linhas elétricas existentes (a 60 kV e 
a 15 kV), que deverão ser relocalizadas, conforme é visível nos Desenhos 01 e 02  
[TOMO 2]). Face ao exposto, os impactes assumem-se de não significativos embora 
com maior importância na Solução A. 
 
 
b) Impactes Nacionais 
 
Para a construção do projeto, a Lusorecursos prevê um investimento na ordem dos 650 
milhões de euros. Este investimento corresponde a incorporação nacional, tendo um 
reflexo relevante a nível regional e nacional. Sendo assim, para a fase de construção 
prevê-se um impacte positivo em todas as alternativas em estudo, permanente, 
irreversível e de magnitude elevada na economia nacional. 
 
 
 
1.11.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração são expectáveis, no geral, impactes positivos importantes 
ao nível do emprego e das atividades económicas. Os impactes negativos não se 
preveem significativos e encontram-se, no geral, associados a um potencial aumento do 
ruído local e poeiras. 
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a) Impactes Locais e Regionais 
 

• Demografia 
 
Como referido na caracterização da situação atual, o número de habitantes tem vindo a 
diminuir no concelho de Montalegre, tendo o concelho perdido 1540 habitantes entre 
2011 e 2019, prevendo-se que esta tendência se mantenha nos próximos anos caso não 
sejam tomadas medidas que invertam este quadro de desertificação. Associados a esta 
diminuição de população, surgem outros problemas, relacionados com o abandono dos 
equipamentos urbanos e coletivos nomeadamente escolas, bem como espaços agrícolas 
e florestais. 
 
Com a implementação do projeto, ocorrerá um acréscimo populacional no concelho de 
Montalegre de 376 habitantes (de 8 997 para 9 373), dos quais: 
 

- 85 irão trabalhar no processo de extração/mina; 

- 205 irão trabalhar no processo industrial; 

- 86 noutras atividades. 

 
Refira-se que a este pessoal acresce o pessoal afeto indiretamente à Lusorecursos, 
nomeadamente respeitante à segurança, limpeza e manutenção do espaço, para além da 
cadeia de fornecedores, revendedores de combustível, empresas de reparação e 
conservação, fornecedores de outros serviços de apoio à empresa, entre outros. 
 
Além disso, é de referir que não são tidos em conta os eventuais nascimentos que 
porventura ocorrerão com uma maior frequência dado o aumento da população e 
melhorias nas condições de vida. 
 
A exploração dos depósitos minerais de lítio e minerais associados irá assim criar novos 
postos de trabalho (diretos e indiretos), potenciando a fixação de pessoas no concelho de 
Montalegre, traduzindo-se num impacte positivo em todas as alternativas em estudo, 
direto e indireto, permanente a temporário, reversível e de magnitude elevada na 
demografia local, sendo considerado significativo. 
 
A Lusorecursos tem também a expectativa que o envelhecimento (número de residentes 
com 65 ou mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos) venha a diminuir no 
concelho de Montalegre, dado o aumento da população mais jovem (<15 anos) 
proveniente do aumento da população local, que se estima seja superior ao aumento da 
população mais idosa. 
 
 

• Atividades Económicas e Emprego 
 
O projeto em avaliação irá contribuir para um aumento da consolidação do tecido 
empresarial regional e local, constituindo um investimento gerador de riqueza pelas 
cadeias que podem criar, nomeadamente ao nível de fornecedores e na dinamização de 
empresas de outros setores.  
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A entrada em exploração deste projeto, criará emprego direto, esperando a Lusorecursos 
criar 376 postos de trabalho diretos, num investimento total que rondará os 650 milhões 
de euros, e que espera, será motor de um forte desenvolvimento da região, permitindo a 
atração de pessoas, talentos, novos investimentos e, sobretudo, criação de riqueza para 
a região.  
 
De facto, a este pessoal acresce o pessoal afeto indiretamente à Lusorecursos, 
nomeadamente respeitante à segurança, limpeza e manutenção do espaço, para além da 
cadeia de fornecedores, revendedores de combustível, empresas de reparação e 
conservação, fornecedores de outros serviços de apoio à empresa, entre outros. Esta 
mão-de-obra poderá estimular outras atividades que existam nas imediações que estejam 
ligadas à hotelaria, restauração e outros serviços. 
 
Deve ainda considerar-se as receitas e impostos gerados com este projeto para a 
administração pública. Para além dos encargos tributários legais, a Lusorecursos irá 
constituir, a partir do décimo ano de exploração, um fundo com uma dotação anual 
mínima no valor correspondente a 0,5% do Resultado Líquido, devendo este fundo, no 
final da concessão, ser entregue à DGEG e ao concelho de Montalegre, que em conjunto, 
aplicarão no prossecução dos interesses das populações do concelho. 
 
Pelo exposto, sendo o presente projeto um importante motor da economia regional 
e local, este deve ser encarado como uma valiosa contribuição para 
desenvolvimento desta região enquanto território GIAHS, enquadrando-se nas 
linhas de desenvolvimento preconizadas para a região. 
 
Saliente-se que o Plano de Ação elaborado no âmbito da candidatura da candidatura a 
Sítio GIAHS, considerou a atual conjetura económica local como um “travão” ao 
investimento, sendo a atual situação económica uma das principais ameaças ao 
desenvolvimento desta região enquanto Sítio GIAHS. 
 
O impacte do projeto nas atividades económicas e emprego é assim positivo em todas 
as alternativas em estudo e de magnitude elevada. Será também direto e indireto, 
temporário a permanente, irreversível e muito significativo. 
 
 

• Qualidade de Vida  
 
Durante a fase de funcionamento do projeto registar-se-á um aumento da circulação de 
pessoas e tráfego associado aos trabalhos mineiros e funcionamento da 
hidrometalúrgica, conforme descrito no ponto 2.5 Descrição do Projeto. Todas as 
alternativas em estudo estão integradas numa zona com características rurais, pelo que o 
projeto contribuirá indubitavelmente para a perturbação da qualidade de vida da 
população local. Todavia, como se viu nos descritores Ambiente Sonoro e Qualidade do 
Ar, não se esperam, no geral, impactes com significado. 
 
Nos três primeiros anos de exploração, todo o minério bruto irá temporariamente para 
uma zona de depósito localizada a norte da zona de extração (depósito de minério bruto), 
pelo que a maior perturbação ocorrerá previsivelmente na zona de extração e deposição 
temporária, ou seja, junto da povoação de Carvalhais.  
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Note-se que a partir da zona de depósito temporário o material será conduzido através de 
telas transportadoras cobertas (ver Foto 39) até ao edifício de britagem, onde ocorrerá a 
transformação física do minério e a separação do material estéril, evitando assim a 
circulação de veículos pesados e, consequentemente, a emissão de poeiras. 
 

 
Foto 39 – Telas transportadoras cobertas 

 
 
Nos restantes anos, com o arranque das operações de refinação e funcionamento de 
todas as infraestruturas de apoio à exploração (anexos mineiros), as perturbações  
far-se-ão sentir com maior intensidade na povoação de Morgade, no caso da Solução A, 
e Rebordelo, no caso da Solução B. A Solução A de localização do CAM aproxima-se de 
duas habitações isoladas, pelo que o impacte gerado na qualidade de vida será mais 
significativo nesta solução de localização do CAM.  
 
No que concerne à localização dos depósitos de estéreis (Solução 1 ou 2), considera-se 
que a Solução 1 é mais penalizadora, tendo em conta a sua proximidade à povoação de 
Carvalhais. 
 
Note-se, contudo, que nos três primeiros anos de exploração mineira ocorrem em 
simultâneo trabalhos de construção de todos os anexos mineiros nomeadamente 
escritórios, oficinas telas transportadoras, central de britagem, ETAR, ETARI, ETAI, etc., 
pelo que os impactes far-se-ão sentir desde o início em todas as aldeias circundantes da 
concessão. 
 
É importante referir que a maioria da escavação é subterrânea, o que minimiza o impacte 
gerado pelos trabalhos de escavação, e, por outro lado, que a escavação a céu aberto, 
que gera impactes mais significativos ao nível da qualidade de vida das populações, é 
faseada. Refira-se ainda que os trabalhos de exploração a céu aberto, conforme foi 
descrito no Ponto 2.5 Descrição do Projeto, irão funcionar em dois turnos, existindo um 
turno que trabalhará das 7h às 16h e outro turno que trabalhará por jornada contínua das 
16h às 22h, evitando assim o ruído após este horário. O processo de extração em 
subterrâneo, irá laborar 24h sob 24h, perfazendo três turnos de 8h cada. No que diz 
respeito à unidade hidrometalúrgica, esta irá laborar nos mesmos moldes que o processo 
de extração em subterrâneo, isto é, também irá funcionar com três turnos. 
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Há ainda a considerar que não haverá circulação de veículos pesados para o exterior 
entre as 20h e as 07h. Apenas haverá alguma circulação de veículos pesados entre as 
20h e as 23 h nas vias interiores da mina, ou seja, entre a mina e depósito de minério 
bruto e entre o depósito de material estéril e as escombreiras (Solução 1 ou Solução 2).  
 
Para além disso, a circulação de veículos pesados faz-se em circuito fechado dentro da 
área de concessão numa área muito localizada (mina – depósito de minério bruto – 
depósito de estéril 1 ou depósito de estéril 2), diminuindo assim a perturbação nas 
aldeias vizinhas, estando prevista a construção de um acesso à EN103 exclusivo para 
expedição dos produtos e recursos minerais secundários quer na Solução A quer na 
Solução B, não sendo expectável a ocorrência de situações de congestionamento nas 
vias exteriores. O acesso à EN103 a construir evita a passagem junto de 
habitações/áreas habitadas em todas as alternativas em estudo. 
 
Adicionalmente a esta entrada/saída, está ainda previsto um acesso que será utilizado 
apenas por viaturas ligeiras e que não será utilizado no período noturno, ou seja, entre as 
23h e as 7h. Na Solução A, este acesso liga a unidade hidrometalúrgica a Morgade 
através da EM519. No caso da Solução B. este acesso liga a unidade hidrometalúrgica à 
EM525, que, por sua vez, liga à EM519.  
 
Por forma a minimizar a emissão de poeiras e os impactes acústicos considera-se que a 
circulação de veículos pesados deve ser circunscrita à rede de caminhos internos a 
construir para o efeito. A circulação de veículos pesados no acesso à mina deverá 
processar-se exclusivamente pelo acesso à EN103 a construir e sempre de forma 
diligente, com respeito pela velocidade máxima imposta. Desta forma, os condutores dos 
veículos deverão ser sensibilizados para que sejam cumpridos os limites de velocidade 
adotando uma condução zelosa, devendo as viaturas ser submetidas a revisões 
periódicas, de modo a que os níveis sonoros admissíveis não sejam ultrapassados. 
 
Ainda assim, das medidas de minimização a implementar admite-se a existência de 
alguma perturbação na qualidade de vida das populações, sendo os impactes 
considerados de negativos, temporários e reversíveis, sejam reduzidos  
(Alternativa B2) a moderados (Alternativas A1, A2 e B1), atendendo às medidas de 
projeto, sendo não significativos. 
 
Será importante referir que a Lusorecursos deverá pagar subsídios de compensação 
ao(s) proprietário(s) dos terrenos onde irá implantar o projeto ocupados maioritariamente 
por terrenos baldios. Considera-se nesta fase este impacte como positivo e de 
magnitude moderada, sendo direto, permanente e irreversível. 
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b) Impactes Nacionais 
 
A nível económico, para além dos encargos tributários legais, a Lusorecursos terá como 
encargo de exploração, a obrigação de pagar anualmente à DGEG, de acordo com o 
exclusivo critério e opção desta: 
 

i) Pagamento de uma percentagem de 10% dos lucros líquidos da exploração32; 

ii) Pagamento de uma percentagem progressiva cujo mínimo é de 4% do valor à 
boca da mina dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados33. 

 
 
Assim, os impactes na economia a nível nacional podem ser classificados de positivos, 
de magnitude elevada, indiretos, permanentes e irreversíveis. 
 
Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, não se considera que os 
impactes da fase de exploração sejam diferenciadores para as soluções em estudo, 
uma vez que todas contribuem para o mesmo objetivo. 
 
Além disso, a criação de postos de trabalho direto ou indireto promovida pela 
implementação do projeto, a maioria dos quais altamente qualificados, contribui também 
para o desenvolvimento da economia nacional. 
 
 
 
1.11.1.3 Fase de Desativação 

A desativação do projeto de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais 
associados no fim do período de concessão consistirá no encerramento da atividade 
mineira e recuperação da área mineira assim como dos depósitos de estéreis, o que 
implica que as atividades e mão-de-obra necessárias à fase de desativação terão os 
impactes socioeconómicos que se descrevem de seguida. 
 
 
a) Impactes Locais e Regionais 
 

• Demografia 
 
Na fase de desativação, com o encerramento da mina, irá ocorrer extinção de postos de 
trabalho criados quer diretamente afetados à exploração quer relacionados com outras 
atividades que, entretanto, se estabeleceram, pelo que é expectável uma diminuição da 
população presente na área de intervenção, traduzindo-se num impacte demográfico 
negativo, direto, permanente, reversível e de magnitude elevada na demografia local. 
  

                                                
32 Entende-se por lucro líquido da exploração o resultado líquido do exercício constante da Declaração de Rendimentos 
referente ao ano a que respeita o encargo de exploração. 
33 O valor à boca da mina dos minérios ou dos concentrados de Lítio expedidos (ou utilizados) ao longo de um ano civil, 
sobre a qual incide o cálculo do Encargo de Exploração corresponde ao somatório das quantidades dos concentrados de 
Lítio constantes em cada uma das faturas emitidas pela Lusorecursos em cada mês do ano civil a que se reporta o 
Encargo, com indicação do seu teor (%) em óxido de lítio, bem como de todos os outros metais contratualmente pagáveis 
contidos nesses concentrados, deduzindo o valor dos penalizantes, a que corresponderá um valor faturado. 
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Todavia, há a referir que durante o projeto ocorrerão campanhas de prospeção e 
pesquisa de 2 m 2 anos, pelo que admite-se a possibilidade de continuidade de 
exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados, mantendo-se nesse 
caso a perspetiva de continuidade de crescimento demográfico desencadeada nas fases 
anteriores do projeto (principalmente na fase de exploração). 
 
Há ainda a referir que, para garantir que a extração de recursos minerais produza 
impactes a longo prazo, nomeadamente depois da exploração, perspetiva-se a 
implementação de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) que será o 
mecanismo fulcral para a revitalização da área envolvente à concessão da Mina do 
“Romano” e que permitirá a criação de condições de fixação de novos residentes. 
Resumidamente, a UOPG propõe as seguintes áreas para o Plano de Pormenor: 
 

- Zona Florestal e Lazer  

- Zona Verde e Lazer  

- Zona Agro-silvo pastoril  

- Alojamento temporário  

- Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Naturais (CEVARN)  

- Estabelecimento de ensino  

- Espaço de restauração  

- Hotel  

- Parque de estacionamento  

- Zona comercial (retail)  

- Zonas de construção 

- Zona de equipamentos coletivos e pequeno comércio  

- Plataforma logística  

- Sistemas Importantes de Património Agrícola Mundial (SIPAM, projeto da CM 
Montalegre). 

 
Com este pressuposto, estima-se assim que o número de residentes em 
Montalegre tenderá a aumentar até 2040, passando dos atuais 8 997 para 12 613 
habitantes, traduzindo-se num impacte positivo significativo. 
 
 

• Emprego e atividades económicas 
 
A cessação da atividade mineira envolverá a eliminação de inúmeros postos de trabalho 
diretos e indiretos implicando impactes negativos no emprego e no tecido empresarial da 
região, em particular no que respeita a economias locais que possam ter eventualmente 
surgido em função das necessidades da mina e assim fortemente dependentes da 
mesma, traduzindo-se num impacte negativo, direto e indireto, permanente, reversível 
e de magnitude elevada na demografia local. 
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Todavia, este projeto deve ser encarado como um motor para o desenvolvimento local e 
regional e para as populações, na medida em que irá dotar toda a área de intervenção de 
inúmeras infraestruturas, que são essenciais para o desenvolvimento futuro da região. O 
presente projeto permitirá ainda a criação de condições de fixação de novos residentes 
nomeadamente ao nível da hotelaria, restauração, comércio e serviços. 
 
Para além disso, importa salientar que a Lusorecursos irá constituir uma garantia 
financeira, devendo este fundo, no final da concessão, ser entregue à DGEG e ao 
concelho de Montalegre, que em conjunto, aplicarão na dinamização do concelho e 
na prossecução dos interesses das populações. 
 
 

• Qualidade de vida 
 
A desativação do projeto implica o desmantelamento das infraestruturas mineiras e o 
transporte de materiais e equipamentos, o que envolve a circulação de veículos pesados 
e máquinas. Esta movimentação dará a origem a perturbações devido aos ruídos e 
emissão de poeiras provocados pela maquinaria, não sendo todavia expectável que 
origine perturbações maiores face ao ocorrido nas fases anteriores (principalmente na 
fase de exploração). 
 
Os impactes gerados na qualidade de vida das populações são classificados de 
negativos e de magnitude reduzida. Serão também temporários e reversíveis. 
 
Por outro lado, há a considerar os impactes positivos decorrentes da cessação da 
atividade mineira sob o ponto de vista da perturbação da qualidade do ar e ruído e 
consequentemente qualidade de vida das populações. Serão também permanentes e 
irreversíveis. 
 
Há ainda a considerar que o projeto prevê a manutenção dos acessos criados 
nomeadamente o viaduto de transposição sobre o ribeiro de Lamas, o que constitui 
também um impacte positivo para a população local. 
 
 
b) Impactes Nacionais 
 
A desativação do projeto de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais 
associados terá um impacte negativo na economia nacional, pois implicará a perda de 
receitas ao estado central. Este impacte é assim negativo, permanente, irreversível e 
de magnitude reduzida na economia nacional. 
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1.11.2 Consequências Sobre os Processos de Atração e/ou Expulsão da População 

Conforme já referido anteriormente, a exploração dos depósitos minerais de lítio e 
minerais associados constitui um incentivo à dinamização da área, contribuindo para a 
criação de emprego direto e indireto, o que irá dinamizar vários setores de atividades 
económicas nomeadamente ao nível da hotelaria, restauração, comércio e serviços. 
Assim, o presente projeto poderá reforçar a atração de emprego e população para o 
concelho de Montalegre e concelhos vizinhos, revertendo a tendência de desertificação a 
nível local e regional. 
 
 
 
1.11.3 Geração de Emprego e Influência sobre as Atividades Económicas da 

Região 

O impacte sobre o emprego, como atrás referido, ocorre por via da criação de postos de 
trabalho diretos e dinamização das atividades económicas existentes como as ligadas à 
hotelaria, restauração e outros serviços., promovendo assim a criação de emprego 
indireto. 
 
Desta forma, considera-se que a exploração dos depósitos minerais de lítio e minerais 
associados apresenta impactes positivos, elevados e significativos sob o ponto de 
vista da geração de emprego e influência sobre as atividades económicas. 
 
 
 
1.11.4 Alternativa Zero 

No que respeita à socioeconomia, a não concretização do projeto manterá no geral o 
descrito na situação de referência. 
 
A não concretização do projeto elimina um potencial desenvolvimento humano e 
socioeconómico na área em estudo, uma vez que, na fase de construção deste projeto, 
se prevê a utilização, apesar de reduzida, de mão-de-obra local, com reflexos no 
emprego e atividades económicas. 
 
O projeto em avaliação irá contribuir indubitavelmente para contrariar a progressiva 
desertificação populacional da região em estudo, que se tem vindo a manifestar 
gradualmente com tendência a agravar a um compasso acelerado se medidas urgentes 
não forem tomadas. 
 
A autarquia e os proprietários dos terrenos não receberão rendas favoráveis ao 
desenvolvimento da região, prevendo-se que a Alternativa Zero seja também a menos 
favorável deste ponto de vista. 
 
Por outro lado também não se verificará a realização de um investimento significativo. A 
instalação de empreendimentos desta natureza, pelo facto de gerar receitas locais, 
corresponde, financeiramente, a uma oportunidade para o desenvolvimento local.  
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Em suma, este projeto potencia benefícios tanto económicos como sociais para a região 
incidente, bem como para a população. 
 
Desta forma, do ponto de vista socioeconómico, e ponderando os vários fatores, prevê-se 
que a Alternativa Zero tenha um impacte negativo, permanente, direto, irreversível e 
de magnitude reduzida. 
 
 
 
1.11.5 Síntese de Impactes 

Da análise efetuada, verifica-se que, de um modo geral, os impactes negativos 
ocorrentes são não significativos, restringindo-se, no essencial, às perturbações que os 
trabalhos causarão para a envolvente caracterizada por uma matriz marcadamente rural, 
a qual se apresenta contudo quase sem ocupação urbana.  
 
O projeto tem em conta a minimização dos impactes em todas as fases do projeto e 
sobre a população da zona envolvente, nomeadamente pela definição de medidas como 
a interdição da realização das atividades mais perturbadoras no período noturno 
(escavação a ceu aberto e circulação de veículos pesados), que reduzem de forma 
substancial os incómodos sobre os reduzidos moradores das habitações próximas. 
 
Os impactes positivos do projeto são de magnitude elevada e considerados globalmente 
significativos e decorrem da sua execução, pela geração de emprego e dinamização de 
atividades económicas, e da sua entrada em exploração, pelo investimento criado, 
riqueza gerada e postos de trabalho a criar, bem como pelas sinergias que terá com 
outras empresas da cadeia de fornecedores. 
 
O projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados contribuirá 
também para o cumprimento do Plano de Ação elaborado no âmbito da candidatura da 
candidatura a Sítio GIAHS, enquadrando-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas 
para a região, o que é também um fator de impacte positivo e significativo e que servirá 
também a população. 
 
Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, considera-se que a 
Alternativa B2 constitui a solução mais favorável tendo em conta o maior 
afastamento do CAM e depósito de estéril de habitações/áreas habitadas. 
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Quadro IV. 68 – Socioeconomia | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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T
od

as
  

Aumento da demografia + Dir. E (5) T (1) Irrev. (3) P (2) OS (2) M (3) NCL (2) NMC (2) S (20) 

Aumento temporário de postos de trabalho + Dir./ 
Ind. E (5) T (1) Irrev. (3) P (2) OS (2) M (3) NCL (2) NMC (2) S (20) 

Dinamização da economia local (matérias primas, 
restauração, atividades hoteleiras, abastecimento de 
combustível, reparação automóvel) 

+ Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) S (18) 

Aumento do rendimento dos proprietários + Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) NMC (2) S (20) 

Investimento nacional + Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NC (3) NMC (2) MS (24) 

A
1 

 
e 

 
A

2 Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 
poeiras - Dir. M (3) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

B
1 

 
e 

 
B

2 Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 
poeiras 

- Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (12) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 69 – Socioeconomia | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Aumento da demografia + 
Dir./ 
Ind. E (5) 

P (2) / 
T (1) 

Irrev. (3) C (3) OS (2) M (3) NCL (2) NMC (2) 
MS (22) / 

S (21) 

Aumento de postos de trabalho + Dir./ 
Ind. E (5) 

P (2) / 
T (1) 

Irrev. (3) C (3) OS (2) M (3) NC (3) NMC (2) 
MS (23) / 
MS (22) 

Dinamização da economia local (matérias primas, 
restauração, atividades hoteleiras, abastecimento de 
combustível, reparação automóvel) 

+ Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) S (18) 

Aumento do rendimento dos proprietários + Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) NMC (2) S (20) 

Investimento nacional + Dir. E (5) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NC (3) NMC (2) MS (24) 

A
1,

  
A

2 
e 

B
1 Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 

poeiras - Dir. M (3) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

B
2 Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 

poeiras - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (12) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 70 – Socioeconomia | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Aumento da demografia + Dir./ 
Ind. 

E (5) 
P (2) / 
T (1) 

Irrev. (3) C (3) OS (2) M (3) NCL (2) NMC (2) 
MS (22) / 

S (21) 

Aumento de postos de trabalho + Dir./ 
Ind. E (5) T (1) Irrev. (3) P (2) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) S (19) 

Dinamização da economia local (matérias primas, 
restauração, atividades hoteleiras, abastecimento de 
combustível, reparação automóvel) 

+ Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) NCL (2) MC (1) S (17) 

Aumento do rendimento dos proprietários + Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) S (19) 

Investimento nacional + Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) NC (3) MC (1) S (17) 

Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 
poeiras - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (12) 

T
od

as
 

Perda populacional - Dir. E (5) T (1) Irrev. (3) P (2) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) S (19) 

Perda de postos de trabalho - Dir./ 
Ind E (5) T (1) Irrev. (3) P (2) OS (2) M (2) NCL (2) MC (1) S (18) 

Cessação de receitas ao estado central - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (2) NCL (2) NMC (2) S (20) 

Cessação do rendimento dos proprietários - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) M (2) C (1) NMC (2) S (19) 
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Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e 
poeiras + Dir. M (3) T (1) Rev. (1) C (3) OS (2) R (1) NCL (2) MC (1) NS (14) 

 
 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.12 Ambiente Sonoro 

1.12.1 Metodologia 

Para a avaliação de impactes foram estudados dois períodos distintos, nomeadamente: 
 

− o primeiro período que ocorrerá até ao ano 3, o qual corresponde à fase de 
construção dos Complexos Anexos Mineiros (CAM) e da hidrometalúrgica e à fase 
de exploração a céu aberto e; 
 

− o segundo período a partir do Ano 4, que compreende a exploração a céu aberto, 
a exploração subterrânea e a entrada em funcionamento do CAM e da 
hidrometalúrgica. 

 
Para cada um dos períodos foram estudadas duas alternativas para a localização do 
CAM e hidrometalúrgica e que resultam em diferentes trajetos de movimentação de 
veículos ligeiros e pesados, não se verificando alterações na tipologia e número de fontes 
de ruído. 
 
O cronograma associado ao projeto é apresentado no quadro seguinte. 
 

Quadro IV. 71 – Cronograma do Projeto 

Atividades 
Ano 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prospeção e Pesquisa               

Construção vias de 
acesso internas               

Outras construções de 
apoio à exploração/CAM               

Exploração a céu aberto – 
fase 1               

Exploração a céu aberto – 
fase 2               

Construção rampa de 
acesso               

Exploração subterrânea               

Construção 
lavaria/concentrador               

Construção fábrica 
hidrometalúrgica               

Produção 
lavaria/hidrometalúrgica               

Fecho da mina               
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Considerou-se assim as alterações que o Projeto irá provocar no ambiente sonoro da 
envolvente, na fase de exploração, de acordo com o faseamento das atividades e as 
alternativas em estudo (a descrição quantitativa do faseamento das atividades e 
alternativas estudadas é apresentada nos pontos seguintes). 
 
A avaliação de impactes ambientais para o fator ambiente sonoro teve assim por base a 
modelação do ruído particular das atividades do projeto “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - Romano”, para os diferentes 
períodos e alternativas. 
 
 
Metodologia de previsão dos níveis sonoros 
 
O Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro, procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Diretiva (EU) 2015/996, da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos 
comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
 
As previsões dos níveis sonoros foram obtidas através de um modelo de cálculo onde 
foram aplicados os métodos de cálculo definidos no Anexo II da Diretiva (Métodos de 
avaliação dos indicadores de ruído), ou seja, o método CNOSSOS-EU para o ruído 
industrial e para o ruído de tráfego rodoviário. 
 
Teve-se também em consideração as orientações definidas no documento “Directrizes 
para Elaboração de Mapas de Ruído” (Guedes e Leite, 2011), tendo, no entanto, em 
atenção, as alterações efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 136-A/2019 de 6 de setembro ao 
Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de julho. 
 
O cálculo do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq para o ruído particular foi calculado à 
altura de interesse do recetor sensível em avaliação, ou seja, 1,5 metros para recetores 
de 1 piso e 4 metros para recetores com 2 ou mais pisos. 
 
Para a criação do modelo digital do terreno, a cartografia base incluiu a altimetria do 
terreno (curvas de nível cotadas com uma equidistância de 10 metros) e em termos 
meteorológicos adotaram-se as percentagens de ocorrência média anual de condições 
meteorológicas favoráveis à propagação do ruído indicadas pelas Diretrizes para 
Elaboração de Mapas de Ruído – Versão 3 (APA, 2011): 50% no período diurno; 75% no 
período entardecer; e 100% no período noturno. 
 
Relativamente à tipologia do solo, a envolvente da área do Projeto é caracterizada por 
zonas de solo macio (aglomerados florestais e agrícolas), para as quais, na modelação 
foi considerado solo poroso (G=1) e solo duro (aglomerados populacionais, áreas 
industriais, vias de tráfego) para as quais foi considerado solo duro (G=0).  
 
Foi utilizada a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) para 2018 para a atribuição do 
tipo de solo. 
 
Na modelação utilizou-se o software comercial IMMI (Wölfel Meβsisteme). 
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1.12.2 Fases de Construção e Exploração 

1.12.2.1 Exploração a céu aberto e construção do CAM – Ano 1 ao Ano 3 

Este período de avaliação corresponde aos três primeiros anos do projeto e engloba a 
execução dos trabalhos de construção do CAM e a exploração a céu aberto com depósito 
do minério bruto. 
 
Apesar de nesta fase as atividades de construção e exploração ocorrerem 
simultaneamente durante 3 anos, a análise dos impactes será realizada separadamente, 
pois de acordo com as definições do RGR, estamos perante uma atividade ruidosa 
temporária (execução dos trabalhos de construção) e uma atividade ruidosa permanente 
(extração a céu aberto com depósito de minério bruto), aplicando-se os valores limite 
definidos no artigo 15º, no caso de atividades ruidosas temporárias e os valores limite 
definidos no artigo 11º no caso das atividades ruidosas permanentes. 
 
 
 
1.12.2.1.1 Fase de Construção do CAM 

A fase de construção corresponde à execução dos trabalhos de construção do CAM e 
consiste essencialmente na construção dos equipamentos/infraestruturas bem como da 
preparação do terreno, englobando atividades de movimentação de terras, pavimentação, 
circulação de máquinas e viaturas pesadas e operação de diversos equipamentos 
ruidosos e construção de edifícios, muros e vedações. O término da fase de construção 
do CAM está previsto para o Ano 3. 
 
O ruído gerado durante a fase de construção depende de vários fatores, nomeadamente 
as características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, 
quantidade de veículos ligeiros e pesados a circular para o local de construção. 
 
Não existem, contudo, nesta fase, informações sobre as especificações ou quantidades 
das máquinas e equipamentos a utilizar, no entanto, previsivelmente, as atividades com 
maior emissão de ruído na fase de construção estarão associadas à fase de preparação 
do terreno com a utilização de maquinaria pesada. 
 
Não possuindo informações rigorosas relativas a esta fase não é possível prever com 
exatidão os níveis sonoros nos recetores sensíveis previsivelmente mais afetados na fase 
de construção. No entanto, e de forma a ter uma estimativa dos níveis sonoros esperados 
nos recetores considerados mais afetados, foi criado o respetivo cenário para modelação: 
 

− Obra de construção com recurso a 3 equipamentos com uma potência sonora de 
100 dB(A) (valor típico para equipamentos de construção a utilizar); 

− Trabalhos construtivos desenrolam-se apenas em período diurno de forma 
constante; 

− Posicionamento das máquinas na área de projeto, com disposição na área mais 
próxima a cada recetor sensível. 
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Os resultados da modelação efetuada correspondem aos valores de ruído particular, 
tendo os valores de ruído ambiente sido calculados a partir da soma logarítmica dos 
níveis sonoros obtidos aquando da caracterização da situação atual (determinado por 
modelação) com os níveis sonoros correspondentes ao ruído particular (determinado por 
modelação). 
 
No Quadro IV. 72 e no Quadro IV. 73 são apresentados os resultados obtidos junto dos 
recetores sensíveis influenciados pela construção do projeto “Concessão de Exploração 
de Depósitos de Minerais de Lítio e Minerais Associados - Romano” para a Alternativa A 
e para a Alternativa B, respetivamente. 
 

Quadro IV. 72 – Níveis sonoros previstos para a fase de construção junto dos recetores sensíveis 
caracterizados pelos locais de medição – Alternativa A 

Local de 
Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(modelado) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

LAeq do Período Diurno LAeq  LAeq  

R1 45,3 36,8 45,9 

R2 45,8 37,7 46,4 

R3 45,1 23,3 45,1 

R4 45,5 54,8 55,3 

R5 54,8 14,3 54,8 

R6 45,6 32,7 45,8 
(1) Obtido por soma logarítmica. 

 

Quadro IV. 73 – Níveis sonoros previstos para a fase de construção junto dos recetores sensíveis 
caracterizados pelos locais de medição – Alternativa B 

Local de 
Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(modelado) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

LAeq do Período Diurno LAeq  LAeq  

R1 45,3 36,8 45,9 

R2 45,8 37,7 46,4 

R3 45,1 23,3 45,1 

R4 45,5 40,9 46,8 

R5 54,8 27,1 54,8 

R6 45,6 32,9 45,8 
(1) Obtido por soma logarítmica. 
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Como se pode verificar pelos resultados obtidos, tanto para a Alternativa A como para a 
Alternativa B não é previsível que os níveis sonoros influenciem, de forma significativa, os 
recetores sensíveis, tendo em consideração que os trabalhos construtivos serão 
temporários e os níveis sonoros resultantes, mesmo considerado um cenário 
desfavorável, serão reduzidos. 
 
O maior incremento nos níveis sonoros devido às atividades construtivas é verificado 
junto dos recetores sensíveis caracterizados pelo local de medição R4, no caso da 
Alternativa A, no entanto, o aumento dos níveis não é muito significativo. 
 
Assim, na fase de construção, o projeto em estudo contribuirá para emissões de ruído a 
nível local afetando negativamente os recetores sensíveis mais próximos, no entanto, o 
impacte deverá ser pouco significativo, visto que os níveis sonoros nos recetores 
sensíveis mais próximos não vão sofrer alterações significativas e ocorrerá em um 
período curto de intervenção. 
 
 
 
1.12.2.1.2 Fase de exploração a céu aberto com depósito do minério bruto 

A fase de exploração considera o funcionamento da exploração a céu aberto e o 
respetivo depósito de minério bruto. Nesta fase as fontes de ruído provenientes da 
exploração a céu aberto estão associadas ao tráfego rodoviário e aos equipamentos 
ruidosos utilizados na extração do minério bruto. 
 
O tráfego rodoviário de veículos pesados considera a situação mais crítica em termos de 
emissão de ruído, ou seja, a estimativa de tráfego é efetuada tendo em conta que a 
extração a céu aberto está na sua produção máxima. De realçar, que nesta fase não se 
verifica a expedição de produto, mas sim a deposição de minério bruto, como tal a 
circulação de veículos pesados será apenas realizada nas vias localizadas no interior da 
concessão mineira. O principal trajeto realizado pelos veículos pesados será entre a 
frente extrativa e o local de depósito de minério bruto e o regresso à frente extrativa. 
 
O acesso à concessão mineira por veículos ligeiros será realizado pela EM519, no 
entanto não é conhecida qual a direção de proveniência dos veículos, como tal assumiu-
se que 50% virão da direção norte da EM519 e os restantes da direção sul. A localização 
do acesso exterior é diferente para as diferentes Alternativas (A e B) afetando 
principalmente os recetores sensíveis caracterizados pelo local de medição R4. 
 
No que diz respeito à extração a céu aberto, esta ocorrerá no período diurno, ou seja, os 
trabalhos irão funcionar em dois turnos, existindo um turno que trabalhará das 7h às 14h, 
com um intervalo para descanso de 1h e outro que trabalhará por jornada contínua das 
14h às 19h. 
 
Na modelação foi considerado que todos os equipamentos ruidosos estão em 
funcionamento durante todo o horário de laboração da extração a céu aberto e que não 
se encontram nas menores cotas. Desta forma na modelação é contemplada a situação 
mais crítica para a emissão de ruído e mais desfavorável para os recetores sensíveis 
mais próximos da atividade industrial. 
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No Quadro IV. 74 é apresentada a previsão de tráfego rodoviário gerado pelo projeto 
para as Alternativas A e B de localização do CAM e no Quadro IV. 75 são apresentados 
os equipamentos ruidosos utilizados na exploração a céu aberto e as respetivas 
potencias sonoras, marca e modelo de cada equipamento, considerado na modelação. 
 

Quadro IV. 74 – Tráfego de Veículos Estimado para a Fase de Exploração 

Alternativa Tipo de Veículos  
Tráfego Médio Horário (TMH) 

P. Diurno P. Entardecer P. Noturno 

Alternativa 
A do CAM 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 10 - - 

Tráfego de ligeiros entra a alternativa A do 
CAM e a EM519 19 - - 

Alternativa 
B do CAM 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 10 - - 

Tráfego de ligeiros entra a alternativa B do 
CAM e a EM519 21 - - 

 
 

Quadro IV. 75 – Níveis de Potência Sonora para Equipamentos Utilizados na Exploração a Céu Aberto 

Equipamento Marca Modelo Unidades 

Potência 
sonora 

LWA 

dB(A) 

Horas de 
funcionamento 

Localização 
da fonte 

Minerador de 
superfície 

Vermeer TL1255 1 102 11 h / dia 

Exploração a 
céu aberto 

Bulldozer 
CATERPILLAR D11T 1 99 11 h / dia 

CATERPILLAR D8T 1 98 11 h / ano 

Retroescavadora CATERPILLAR 992K 1 85 11 h / dia 

Giratória CATERPILLAR 390F 1 85 11 h / dia 

Pá carregadora CATERPILLAR 988K 2 85 11 h / dia 

Dumper 
CATERPILLAR 777G 3 85 11 h / dia 

CATERPILLAR 745C 2 103 11 h / dia 

Niveladora CATERPILLAR 140H 1 102 11 h / dia 

Escavadora CATERPILLAR 374F 1 99 11 h / dia 

Cilindro CATERPILLAR CS74 1 98 11 h / dia 

Trator FENDT FARMER 
309LSA 1 85 11 h / dia 

 
 
Os níveis sonoros do ruído ambiente para a fase de exploração foram determinados pela 
soma logarítmica dos níveis sonoros obtidos aquando da caracterização da situação de 
referência (determinado por modelação) com os níveis sonoros correspondentes ao ruído 
particular (determinado por modelação). 
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Os mapas de ruído obtidos para o nível sonoro contínuo equivalente LAeq do ruído 
particular da fase de exploração do projeto, para o indicador de ruído diurno, são 
apresentados no ANEXO 5 – Anexo 5.3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] 
(Desenhos RA.04_MR_A_F1 e RA.05_MR_B_F1). 
 
Os resultados dos níveis sonoros e indicadores de ruído previstos para altura dos 
recetores sensíveis na fase de exploração para as Alternativas A e B da localização da 
CAM e da exploração a céu aberto são apresentados no Quadro IV. 76 e no  
Quadro IV. 79, apresentando-se, no Quadro IV. 77 e no Quadro IV. 80, os resultados 
relativos à avaliação do critério de exposição máxima para as Alternativas A e B. 
 
No Quadro IV. 78 e Quadro IV. 81 são apresentados os resultados relativos ao cálculo do 
critério de incomodidade para as Alternativas A e B. 
 

Quadro IV. 76 – Níveis sonoros e indicadores de ruído previstos para a fase de exploração junto dos 
recetores sensíveis – Alternativa A 

Locais de Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(modelado) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden LAeq Ld
 2 Le Ln Lden 

R1 45,3 41,5 35,5 45,5 32,7 45,5 41,5 35,5 45,7 

R2 45,8 41,7 35,5 45,8 34,2 46,1 41,7 35,5 46,0 

R3 45,1 42,2 36,7 46,0 23,8 45,1 42,2 36,7 46,0 

R4 45,5 42,8 37,5 46,6 39,8 46,5 42,8 37,5 47,0 

R5 54,8 51,7 45,9 55,4 13,9 54,8 51,7 45,9 55,5 

R6 45,6 42,5 37,2 46,5 32,3 45,8 42,5 37,2 46,5 
(1) Obtido por soma logarítmica. 
(2) Tendo em consideração o funcionamento durante todo o período diurno. 

 

Quadro IV. 77 – Indicadores de ruído previstos para a fase de exploração e avaliação do critério de 
exposição– Alternativa A 

Locais de Avaliação 
Ruído Ambiente Valores Limite 

Resultado 
Ln Lden Ln Lden 

R1 36 46 55 65 Cumpre 

R2 36 46 

53 63 

Cumpre 

R3 37 46 Cumpre 

R4 38 47 Cumpre 

R5 46 56 
55 65 

Cumpre 

R6 37 47 Cumpre 
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Quadro IV. 78 – Avaliação do critério de incomodidade para a fase de exploração – Alternativa A 

Local Período de 
referência 

Ruído 
Residual 

(R.R.) 

Ruído 
Particular 

(R.P.) 
K1 + K2 
[dB(A)]1 

LAR 
[dB(A)] 

LAR - LAeq 

do ruído 
residual 
[dB(A)] 

Valor 
Limite 
[dB(A)] 

Resultado 

Ld LAeq 

R1 

Diurno 

45,3 32,7 0 45,5 0,2 

5 

Cumpre 

R2 45,8 34,2 0 46,1 0,3 Cumpre 

R3 45,1 23,8 0 45,1 0,0 Cumpre 

R4 45,5 39,8 0 46,5 1,0 Cumpre 

R5 54,8 13,9 0 54,8 0,0 Cumpre 

R6 45,6 32,3 0 45,8 0,2 Cumpre 
(1) Não é expectável que o ruído apresente características tonais e/ou impulsivas tendo em consideração as fontes 
sonoras caracterizadas. 

 

Quadro IV. 79 – Níveis sonoros e indicadores de ruído previstos para a fase de exploração junto dos 
recetores sensíveis – Alternativa B 

Locais de Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(modelado) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden LAeq Ld
 2 Le Ln Lden 

R1 45,3 41,5 35,5 45,5 35,0 45,7 41,5 35,5 45,7 

R2 45,8 41,7 35,5 45,8 36,0 46,2 41,7 35,5 46,1 

R3 45,1 42,2 36,7 46,0 23,0 45,1 42,2 36,7 46,0 

R4 45,5 42,8 37,5 46,6 34,4 45,8 42,8 37,5 46,7 

R5 54,8 51,7 45,9 55,4 11,3 54,8 51,7 45,9 55,5 

R6 45,6 42,5 37,2 46,5 27,8 45,7 42,5 37,2 46,5 
(1) Obtido por soma logarítmica. 
(2) Tendo em consideração o funcionamento durante todo o período diurno. 

 

Quadro IV. 80 – Indicadores de ruído previstos para a fase de exploração e avaliação do critério de 
exposição – Alternativa B 

Locais de Avaliação 
Ruído Ambiente Valores Limite 

Resultado 
Ln Lden Ln Lden 

R1 36 46 55 65 Cumpre 

R2 36 46 

53 63 

Cumpre 

R3 37 46 Cumpre 

R4 38 47 Cumpre 

R5 46 55 
55 65 

Cumpre 

R6 37 46 Cumpre 
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Quadro IV. 81 – Avaliação do critério de incomodidade para a fase de exploração – Alternativa B 

Local Período de 
referência 

Ruído 
Residual 

(R.R.) 

Ruído 
Particular 

(R.P.) 
K1 + K2 
[dB(A)]1 

LAR 
[dB(A)] 

LAR - LAeq 

do ruído 
residual 
[dB(A)] 

Valor 
Limite 
[dB(A)] 

Resultado 

Ld LAeq 

R1 

Diurno 

45,3 35,0 0 45,7 0,4 

5 

Cumpre 

R2 45,8 36,0 0 46,2 0,4 Cumpre 

R3 45,1 23,0 0 45,1 0,0 Cumpre 

R4 45,5 34,4 0 45,8 0,3 Cumpre 

R5 54,8 11,3 0 54,8 0,0 Cumpre 

R6 45,6 27,8 0 45,7 0,1 Cumpre 
(1) Não é expectável que o ruído apresente características tonais e/ou impulsivas tendo em consideração as fontes 
sonoras caracterizadas. 

 
 
Relativamente ao critério de exposição máxima é previsível que em nenhum dos 
recetores sensíveis avaliados os valores dos indicadores de ruído ultrapassem os valores 
limites de exposição para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e Ln – 55 dB(A)) e para zonas 
não classificadas (Lden – 63 dB(A) e Ln – 53 dB(A)) não sendo, assim, expectável que 
influenciem de forma significativa os recetores sensíveis. 
 
Relativamente ao critério de incomodidade, e de acordo com a metodologia utilizada, é 
previsível que o critério de incomodidade nos recetores sensíveis caracterizados pelos 
locais de medição seja cumprido ou não seja aplicável. 
 
Ainda, e uma vez que não existem informações relativas ao espetro de 1/3 de oitava da 
emissão sonora e na incerteza da ocorrência de componentes tonais considerou-se um 
K=0 (sem componente tonal), no entanto, note-se que caso tivessem sido consideradas 
componentes tonais (K=3) o critério de incomodidade nos recetores sensíveis 
caracterizados pelos locais de medição, continuaria a ser cumprido. 
 
Em resumo, tanto para a Alternativa A como para a Alternativa B, a exploração a céu 
aberto contribuirá de forma pouco significativa para o aumento dos níveis sonoros, sendo 
o impacte pouco significativo uma vez que os níveis sonoros junto dos recetores deverão 
manter-se inferiores aos valores limite legais, e o critério de incomodidade 
previsivelmente será cumprido ou não será aplicável. 
 
 
 
1.12.2.2 Exploração a céu aberto e subterrânea e funcionamento do CAM – a partir 

do Ano 4 

Este período de avaliação corresponde à exploração a céu aberto e subterrânea, bem 
como à entrada em funcionamento do CAM.  
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De realçar, que a exploração a céu aberto apenas vai decorrer em simultâneo com a 
exploração subterrânea durante os anos 4 e 5, cessando após o ano 5 a exploração a 
céu aberto. No entanto, na presente modelação considerou-se a situação mais 
desfavorável em termos de emissão de ruído, ou seja, a exploração em simultâneo a céu 
aberto e subterrânea. 
 
O tráfego rodoviário de veículos pesados considera a situação mais crítica em termos de 
emissão de ruído, ou seja, a estimativa de tráfego é efetuada tendo em conta que a 
atividade industrial está na sua produção máxima. 
 
De acordo com os dados do projeto a expedição de produto final e o transporte de 
matérias-primas para utilização no processo funcionará apenas no período diurno, 
portanto, todo o fluxo de veículos pesados irá ser considerado durante este período e o 
acesso à concessão mineira será realizada pela EN103 e a nova ligação (a construir) 
entre a EN103 e a concessão mineira. 
 
Os veículos pesados associados ao processo de extração a céu aberto e subterrâneo, 
apenas vão circular nas vias interiores da concessão mineira, nomeadamente, entre a 
frente de extração e o depósito de minério bruto e entre o depósito temporário de estéril e 
o depósito final de estéril. 
 
O acesso à concessão mineira por veículos ligeiros será realizado pela EM519, no 
entanto não é conhecida a origem dos veículos, como tal assumiu-se que 50% virão da 
direção norte da EM519 e os restantes da direção sul. 
 
No que diz respeito à extração a céu aberto, esta ocorrerá no período diurno, ou seja, os 
trabalhos irão funcionar em dois turnos, existindo um turno que trabalhará das 7h às 14h, 
com um intervalo para descanso de 1h e outro que trabalhará por jornada contínua das 
14h às 19h. 
 
Relativamente ao horário de funcionamento da extração subterrânea e do CAM os 
mesmos terão funcionamento contínuo, ou seja, 24 h/dia. 
 
Na modelação foi considerado que todos os equipamentos ruidosos estão em 
funcionamento durante todo o horário de laboração da extração e que não se encontram 
nas menores cotas. Desta forma na modelação é contemplada a situação mais crítica 
para a emissão de ruído e mais desfavorável para os recetores sensíveis mais próximos 
da atividade industrial. 
 
No Quadro IV. 82 é apresentada a previsão de tráfego rodoviário gerado pela laboração 
do projeto para as Alternativas A e B de localização do CAM e no Quadro IV. 83 são 
apresentados os equipamentos ruidosos utilizados na exploração a céu aberto e as 
respetivas potências sonoras, marca e modelo de cada equipamento, considerado na 
modelação.  
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Quadro IV. 82 – Tráfego de Veículos Estimado a partir do Ano 4 

Alternativa Tipo de Veículos  

Tráfego médio de acesso à indústria 
(entradas + saídas) 

Tráfego Médio Horário (TMH) 

P. Diurno P. Entardecer P. Noturno 

Alternativa A 
do CAM 

Tráfego de pesados entre a Alternativa A da 
CAM e a EN103 

8 - - 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 10 10 - 

Tráfego de ligeiros entra a Alternativa A do 
CAM e a EM519 19 17 - 

Alternativa B 
do CAM 

Tráfego de pesados entre a Alternativa A da 
CAM e a EN103 

8 - - 

Tráfego de pesados nas vias interiores da 
concessão mineira 10 10 - 

Tráfego de ligeiros entra a Alternativa B do 
CAM e a EM519 21 8 - 

 
 

Quadro IV. 83 – Níveis de Potência Sonora para Equipamentos Utilizada na Modelação – Exploração a 
Céu Aberto 

Equipamento Marca Modelo Unidades 
Potência 
sonora 

LWA dB(A) 

Horas de 
funcionam

ento 

Localização 
da fonte 

Minerador de 
superfície Vermeer TL1255 1 102 11 h / dia 

Frente 
extrativa da 
exploração 

a Céu 
aberto 

Bulldozer 
CATERPILLAR D11T 1 99 11 h / dia 

CATERPILLAR D8T 1 98 11 h / ano 

Retroescavadora CATERPILLAR 992K 1 85 11 h / dia 

Giratória CATERPILLAR 390F 1 85 11 h / dia 

Pá carregadora CATERPILLAR 988K 2 85 11 h / dia 

Dumper 
CATERPILLAR 777G 3 85 11 h / dia 

CATERPILLAR 745C 2 103 11 h / dia 

Niveladora CATERPILLAR 140H 1 102 11 h / dia 

Escavadora CATERPILLAR 374F 1 99 11 h / dia 

Cilindro CATERPILLAR CS74 1 98 11 h / dia 

Trator FENDT FARMER 
309LSA 1 85 11 h / dia 
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No Quadro IV. 84 são apresentados os equipamentos ruidosos utilizados no CAM, 
respetivas potências sonoras e a sua localização.  
 

Quadro IV. 84 – Níveis de Potência Sonora Para Equipamentos Utilizada na Modelação – CAM 

Localização Equipamento Unidades 
Potência 
sonora 

LWA dB(A) 

- Telas transportadoras 3 100 

Interior do edifício de Britagem 

Britagem secundária  1 113 

Britagem terciária 1 99 

Crivos 1 117 

Interior do edifício de moagem 
Moinhos de Bolas 5 83 

Ventiladores 5 100 

Interior do edifício da flutuação Flutuação da espodumena 1 110 

Interior unidade de 
espessamento  

Espessador 1 116 

Interior da unidade de 
calcinação 

Ventiladores da calcinação 5 100 

Evaporadores 5 100 

Interior da fábrica 
hidrometalúrgica 

Ventiladores  5 100 

Evaporadores 5 100 

Ventiladores do gás de 
combustão 5 100 

Ventiladores do purificador 5 100 

Ventiladores da lixiviação 5 100 

Bombas de vácuo 10 85 

Ventiladores do gás de exaustão 
do secador de sulfato de sódio 5 100 

Ventiladores do gás de exaustão 
do secador de hidróxido de lítio 5 100 

Ventiladores do refrigerador de 
hidróxido de lítio 5 100 

Ventiladores do cristalizador do 
hidróxido de lítio bruto 5 100 

Ventiladores do cristalizador de 
hidróxido de lítio puro 5 100 

Compressores 10 85 

Moinhos de Bolas 2 108 

Refrigeradores 5 100 

Caldeira a Vapor 5 97 

Ventilador da caldeira a vapor 5 100 

Depósito de minério bruto Pá carregadora 1 85 

Stock temporário de estéril Pá carregadora 1 85 
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No Anexo 5.3 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos] (Desenho RA.LF.01 relativo à 
Alternativa A, e desenho RA.LF.02 relativo à Alternativa B) é apresentada a localização 
das fontes de ruído consideradas na modelação. Realça-se que, relativamente à 
localização dos equipamentos ruidosos do CAM, nesta fase de estudo prévio, não é 
conhecida a localização específica, apenas é conhecida em quais edifícios estão 
localizados. 
 
As principais fontes de ruído associadas ao CAM vão estar localizadas no interior de 
edifícios. Nesta fase, não existindo informações relativas ao isolamento acústico dos 
edifícios, considerou-se de forma conservadora que os mesmos terão uma atenuação de 
25 dB(A). 
 
Como não existem informações relativamente ao regime de funcionamento dos 
equipamentos utilizados na transformação do minério, considerou-se na modelação que 
estes equipamentos estarão em funcionamento contínuo (24h/dia). 
 
Relativamente à exploração subterrânea apesar de existirem fontes de ruído 
significativas, as emissões de ruído no exterior deverão ser reduzidas pois os 
equipamentos mais ruidosos da exploração subterrânea deverão estar localizados em 
locais subterrâneos (interior da mina), como tal, não foram considerados na presente 
modelação. 
 
Os níveis sonoros do ruído ambiente para a fase de exploração foram determinados pela 
soma logarítmica dos níveis sonoros obtidos aquando da caracterização da situação de 
referência (determinado por medições de ruído) com os níveis sonoros correspondentes 
ao ruído particular (determinado por modelação). 
 
Os mapas de ruído, obtidos para o nível sonoro contínuo equivalente LAeq do ruído 
particular da fase de exploração do projeto, para cada um dos períodos de avaliação 
(diurno, entardecer e noturno), são apresentados no ANEXO 5 – Anexo 5.3 do Volume 3 
do EIA [Anexos Técnicos] (Desenhos RA.06.01_MR_A_F2 a RA.06.03_MR_A_F2, 
relativos à Alternativa A, e Desenhos RA.07.01_MR_B_F2 a RA.07.03_MR_B_F2 
relativos à Alternativa B). 
 
Os resultados dos níveis sonoros e respetivos indicadores de ruído previstos para altura 
dos recetores sensíveis na fase de exploração para as Alternativas A e B são 
apresentados no Quadro IV. 85 e no Quadro IV. 88, apresentando-se no Quadro IV. 86 e 
no Quadro IV. 89, os resultados relativos à avaliação do critério de exposição máxima 
para as Alternativa A e B. 
 
No Quadro IV. 87 e no Quadro IV. 90 são apresentados os resultados relativos ao cálculo 
do critério de incomodidade para as Alternativas A e B. 
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Quadro IV. 85 – Níveis sonoros e indicadores de ruído previstos para a fase de exploração junto dos 
recetores sensíveis – Alternativa A 

Local de Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(modelado) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld 
 Le

 Ln
 Lden 

R1 45,3 41,5 35,5 45,5 33,5 28,7 <10,0 31,9 45,6 41,7 <35,5 45,7 

R2 45,8 41,7 35,5 45,8 34,9 33,4 20,3 34,6 46,1 42,3 35,6 46,1 

R3 45,1 42,2 36,7 46,0 21,9 21,2 <10,0 22,3 45,1 42,2 <36,7 46,0 

R4 45,5 42,8 37,5 46,6 40,8 40,4 35,0 43,3 46,8 44,8 39,4 48,3 

R5 54,8 51,7 45,9 55,4 35,8 20,9 <10,0 33,3 54,9 51,7 <45,9 55,5 

R6 45,6 42,5 37,2 46,5 32,5 32,6 21,5 33,3 45,8 42,9 37,3 46,7 

(1) Obtido por soma logarítmica. 

 

Quadro IV. 86 – Indicadores de ruído previstos para a fase de exploração e avaliação do critério de 
exposição – Alternativa A 

Locais de Avaliação 
Ruído Ambiente Valores Limite 

Resultado 
Ln Lden Ln Lden 

R1 36 46 55 65 Cumpre 

R2 36 46 

53 63 

Cumpre 

R3 37 46 Cumpre 

R4 39 48 Cumpre 

R5 46 55 
55 65 

Cumpre 

R6 37 47 Cumpre 

 

Quadro IV. 87 – Avaliação do critério de incomodidade para a fase de exploração junto dos recetores 
sensíveis – Alternativa A 

Local Período de 
referência 

Ruído 
Residual 

(R.R.) 

Ruído 
Particular 

(R.P.) 
K1 + K2 
[dB(A)]1 

LAR 
[dB(A)] 

LAR - LAeq 

do ruído 
residual 
[dB(A)] 

Valor 
Limite 
[dB(A)] 

Resultado 

Ld LAeq 

R1 

Diurno 45,3 33,5 0 45,6 0,3 5 Cumpre 

Entardecer 41,5 28,7 0 41,7 NA2 NA2 NA2 

Noturno 35,5 <10 0 <35,5 NA2 NA2 NA2 

R2 

Diurno 45,8 34,9 0 46,1 0,3 5 Cumpre 

Entardecer 41,7 33,4 0 42,3 NA2 NA2 NA2 

Noturno 35,5 20,3 0 35,6 NA2 NA2 NA2 

R3 

Diurno 45,1 21,9 0 45,1 0,0 5 Cumpre 

Entardecer 42,2 21,2 0 42,2 NA2 NA2 NA2 

Noturno 36,7 <10 0 <36,7 NA2 NA2 NA2 
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Local Período de 
referência 

Ruído 
Residual 

(R.R.) 

Ruído 
Particular 

(R.P.) 
K1 + K2 
[dB(A)]1 

LAR 
[dB(A)] 

LAR - LAeq 

do ruído 
residual 
[dB(A)] 

Valor 
Limite 
[dB(A)] 

Resultado 

Ld LAeq 

R4 

Diurno 45,5 40,8 0 46,8 1,3 5 Cumpre 

Entardecer 42,8 40,4 0 44,8 NA2 NA2 NA2 

Noturno 37,5 35,0 0 39,4 NA2 NA2 NA2 

R5 

Diurno 54,8 35,8 0 54,9 0,1 5 Cumpre 

Entardecer 51,7 20,9 0 51,7 0,0 4 Cumpre 

Noturno 45,9 <10 0 <45,9 0,0 3 Cumpre 

R6 

Diurno 45,6 32,5 0 45,8 0,2 5 Cumpre 

Entardecer 42,5 32,6 0 42,9 NA2 NA2 NA2 

Noturno 37,2 21,5 0 37,3 NA2 NA2 NA2 

NA – Não aplicável 
(1) Não é expectável que o ruído apresente características tonais e/ou impulsivas tendo em consideração as fontes 
sonoras caracterizadas. 

(2) De acordo com o n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, os limites de incomodidade em locais 
exteriores apenas são aplicáveis para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A). 

 
 

Quadro IV. 88 – Níveis sonoros e indicadores de ruído previstos para a fase de exploração junto dos 
recetores sensíveis – Alternativa B 

Local de Avaliação 

Níveis sonoros [dB(A)] 

Ruído Residual (R.R.) 
(medido) 

Ruído Particular (R.P.) 
(modelado) 

Ruído Ambiente (R.A) 
R.A.=R.P. + R.R.1 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld 
 Le

 Ln
 Lden 

R1 45,3 41,5 35,5 45,5 35,5 31,3 18,9 34,3 45,7 41,9 35,6 45,9 

R2 45,8 41,7 35,5 45,8 35,9 34,6 22,2 35,8 46,2 42,5 35,7 46,2 

R3 45,1 42,2 36,7 46,0 22,7 21,2 <10,0 22,7 45,1 42,2 <36,7 46,0 

R4 45,5 42,8 37,5 46,6 35,5 31,8 25,8 35,8 45,9 43,1 37,8 46,9 

R5 54,8 51,7 45,9 55,4 38,5 21,3 22,3 36,5 54,9 51,7 45,9 55,5 

R6 45,6 42,5 37,2 46,5 29,4 28,2 23,5 31,7 45,7 42,7 37,4 46,6 

(1) Obtido por soma logarítmica. 
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Quadro IV. 89 – Indicadores de ruído previstos para a fase de exploração e avaliação do critério de 
exposição – Alternativa B 

Locais de Avaliação 
Ruído Ambiente Valores Limite 

Resultado 
Ln Lden Ln Lden 

R1 36 46 55 65 Cumpre 

R2 36 46 

53 63 

Cumpre 

R3 37 46 Cumpre 

R4 38 47 Cumpre 

R5 46 56 
55 65 

Cumpre 

R6 37 47 Cumpre 

 

Quadro IV. 90 – Avaliação do critério de incomodidade para a fase de exploração junto dos recetores 
sensíveis – Alternativa B 

Local Período de 
referência 

Ruído 
Residual 

(R.R.) 

Ruído 
Particular 

(R.P.) 
K1 + K2 
[dB(A)]1 

LAR 
[dB(A)] 

LAR - LAeq 

do ruído 
residual 
[dB(A)] 

Valor 
Limite 
[dB(A)] 

Resultado 

Ld LAeq 

R1 

Diurno 45,3 35,5 0 45,7 0,4 5 Cumpre 

Entardecer 41,5 31,3 0 41,9 NA2 NA2 NA2 

Noturno 35,5 18,9 0 35,6 NA2 NA2 NA2 

R2 

Diurno 45,8 35,9 0 46,2 0,4 5 Cumpre 

Entardecer 41,7 34,6 0 42,5 NA2 NA2 NA2 

Noturno 35,5 22,2 0 35,7 NA2 NA2 NA2 

R3 

Diurno 45,1 22,7 0 45,1 0,0 5 Cumpre 

Entardecer 42,2 21,2 0 42,2 NA2 NA2 NA2 

Noturno 36,7 <10,0 0 <36,7 NA2 NA2 NA2 

R4 

Diurno 45,5 35,5 0 45,9 0,4 5 Cumpre 

Entardecer 42,8 31,8 0 43,1 NA2 NA2 NA2 

Noturno 37,5 25,8 0 37,8 NA2 NA2 NA2 

R5 

Diurno 54,8 38,5 0 54,9 0,1 5 Cumpre 

Entardecer 51,7 21,3 0 51,7 0,0 4 Cumpre 

Noturno 45,9 22,3 0 45,9 0,0 3 Cumpre 

R6 

Diurno 45,6 29,4 0 45,7 0,1 5 Cumpre 

Entardecer 42,5 28,2 0 42,7 NA2 NA2 NA2 

Noturno 37,2 23,5 0 37,4 NA2 NA2 NA2 

NA – Não aplicável 
(1) Não é expectável que o ruído apresente características tonais e/ou impulsivas tendo em consideração as fontes 
sonoras caracterizadas. 

(2) De acordo com o n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, os limites de incomodidade em locais 
exteriores apenas são aplicáveis para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A). 
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Relativamente ao critério de exposição máxima é previsível que em nenhum dos 
recetores sensíveis avaliados os valores dos indicadores de ruído ultrapassem os valores 
limites de exposição para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e Ln – 55 dB(A)) e para zonas 
não classificadas (Lden – 63 dB(A) e Ln – 53 dB(A)) não sendo, assim, expectável que 
influenciem de forma significativa os recetores sensíveis. 
 
Relativamente ao critério de incomodidade, para as Alternativas A e B, de acordo com a 
metodologia utilizada, é previsível que o critério de incomodidade, nos períodos diurno, 
entardecer e noturno nos recetores sensíveis caracterizados pelos locais de medição, 
seja cumprido ou não seja aplicável. 
 
Note-se que o critério de incomodidade só é aplicável para valores de LAeq do ruído 
ambiente no exterior superior a 45 dB(A). No caso de o LAeq do ruído particular ser inferior 
a 42 dB(A) o critério de incomodidade será automaticamente cumprido 
independentemente do valor do LAeq do ruído residual uma vez que: se este for inferior a 
42 dB(A) o ruído ambiente será inferior a 45 dB(A) e não se aplica o critério; se este for 
igual ou superior a 42 dB(A), o diferencial entre ruído ambiente e residual será inferior a 
3 dB(A) e o critério é cumprido. 
 
Comparando o ruído particular associado às duas alternativas, verifica-se que os 
recetores sensíveis mais influenciados pelo ruído associado ao projeto são os recetores 
sensíveis caracterizados pelo local de medição R4, sendo que no caso da Alternativa A 
essa influência é superior devido à maior proximidade ao CAM e à via de acesso a 
construir. 
 
Tendo em consideração os resultados obtidos nas Alternativas A e B do Projeto 
“Concessão de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados - 
Romano”, da forma como se encontra projetado, previsivelmente cumprirá o Artigo 13.º 
do RGR. Desta forma conclui-se que a atividade influenciará de forma pouco significativa 
o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis mais próximos. 
 
 
 
1.12.3 Fase de Desativação 

Para a fase de desativação prevê-se a ocorrência de impactes negativos semelhantes 
aos identificados para a fase de construção, associados a situações temporárias de 
geração de ruído, nomeadamente desmontagem de equipamentos, transporte de 
equipamentos e materiais e às atividades de recuperação paisagística das áreas 
intervencionadas. 
 
 
 
1.12.4 Alternativa Zero 

Tal como referido anteriormente, o Projeto insere-se numa zona cujas principais fontes de 
ruído na sua envolvente estão associadas ao tráfego rodoviário e a fontes naturais de 
ruído. 
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Assumindo a não evolução do projeto, e não existindo conhecimento de outro projeto que 
seja gerador de ruído e que esteja previsto vir-se a instalar na proximidade dos referidos 
recetores sensíveis verificar-se-á uma manutenção dos níveis de ruído existentes 
atualmente. De acordo com os resultados obtidos na caracterização da situação atual os 
níveis sonoros juntos dos recetores sensíveis localizados na envolvente do projeto são 
reduzidos e os indicadores de ruído são inferiores aos valores limite de exposição 
definidos para zonas mistas (Lden – 65 dB(A) e Ln – 55 dB(A)) e para zonas não 
classificadas (Lden – 63 dB(A) e Ln – 53 dB(A)). 
 
 
 
 
1.12.5 Síntese de Impactes 

Durante as fases de construção e desativação preveem-se a ocorrência de impactes que 
podem ser classificados de negativos, temporários, reversíveis, diretos e de 
magnitude reduzida. 
 
Durante a fase de exploração prevê-se que as exigências regulamentares aplicáveis em 
matéria de ruído sejam respeitadas, designadamente o cumprimento dos valores 
máximos impostos para os indicadores de ruído Lden e Ln de ruído ambiente exterior, 
estipulados no n.º 1 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) e o cumprimento do Critério 
de Incomodidade, independentemente da Alternativa selecionada. 
 
Pelo exposto, durante a fase de exploração, prevê-se que nas povoações avaliadas os 
impactes acústicos sejam negativos, permanentes, irreversíveis, diretos e de 
magnitude reduzida (uma vez que, apesar do acréscimo previsto dos níveis sonoros, o 
critério dos valores máximos de exposição e de incomodidade serão largamente 
cumpridos), embora não significativos. 
 
Pelo anteriormente referido, prevê-se o cumprimento de todos os requisitos legais 
descritos no Regulamento Geral do Ruído. 
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Quadro IV. 91 – Ambiente Sonoro | Síntese de Impactes. Fase de Construção 

 

Quadro IV. 92 – Ambiente Sonoro | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Aumento dos níveis sonoros na envolvente dos 
recetores sensíveis - Dir. R (1) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) NS (16) 
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Quadro IV. 93 – Ambiente Sonoro | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Aumento dos níveis sonoros na envolvente dos 
recetores sensíveis - Dir. R (1) T (1) R (1) C (3) D (3) R (1) NCL (2) MC (1) NS (13) 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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1.13 Vibrações 

1.13.1 Metodologia 

A avaliação de impactes por geração de vibrações associadas a atividades do Projeto da 
Concessão de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” baseou-se 
na identificação das fontes de vibração Projeto em estudo, na identificação dos recetores 
sensíveis e na modelação nos níveis de vibração a serem gerados pelas fontes de 
vibração Projeto em estudo. 
 
Para a avaliação de impactes foram estudados dois períodos distintos, nomeadamente: 
 

− o primeiro período que ocorrerá até ao ano 3, o qual corresponde à fase de 
construção dos Complexos Anexos Mineiros (CAM) e da hidrometalúrgica e à fase 
de exploração a céu aberto e; 
 

− o segundo período a partir do Ano 4, que compreende a exploração a céu aberto, 
a exploração subterrânea e a entrada em funcionamento do CAM e da 
hidrometalúrgica. 

 
As principais fontes de vibração estão associadas à extração a céu aberto e subterrânea. 
Assim, visto que, nas duas Alternativas (A e B) a extração a céu aberto e subterrâneo 
tem a mesma localização e que as atividades associadas aos CAM não são suscetíveis 
de causarem vibração, na presente avaliação de impactes não foram estudadas a duas 
Alternativas (A e B), para a localização dos CAM. 
 
 
Metodologia de previsão dos níveis de vibração 
 
A Norma Portuguesa 2074 de 2015 estabelece uma técnica de medição e fixa um critério 
de limitação dos valores das grandezas físicas características das vibrações impulsivas e 
de ocorrências limitadas, com o objetivo de evitar a ocorrência de danos estruturais (com 
origem neste tipo de solicitações dinâmicas).  
 
Esta norma aplica-se a vibrações provocadas em construções destinadas a habitação, 
industriais e serviços, bem como a escolas, hospitais e similares, igrejas ou monumentos 
que exijam cuidados especiais e a outras infraestruturas, quando sujeitas a vibrações 
originadas por solicitações impulsivas. 
 
A Norma Portuguesa 2074:2015 define os valores para a velocidade de vibração (de 
pico) a não exceder em função das frequências dominantes registadas, f, e do tipo de 
estrutura, de acordo com o Quadro IV. 94. 
 

Quadro IV. 94 – Valores Limite Recomendados para a Velocidade de Vibração (de pico), em mm/s 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante, f 

f ≤ 10 Hz 10 Hz < f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 

Sensíveis 1,5 3,0 6,0 

Correntes 3,0 6,0 12,0 

Reforçadas 6,0 12,0 40,0 
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No que respeita à regulamentação nacional e a critérios de conforto humano relativo a 
vibrações no interior das edificações, não existem quaisquer valores limite para a 
avaliação da incomodidade induzida por vibração continuada. 
 
Antunes et. al., (2016) apresenta valores de velocidade continuada no interior de edifícios 
e a sua relação com a incomodidade nos seres humanos, nas suas habitações ou em 
locais de trabalho intelectual, vide Quadro IV. 95. Estes valores são válidos para a 
componente vertical ou horizontal da velocidade, caso esta última seja a mais 
significativa. O valor inferior apresentado (0,11 mm/s) é considerado como o limiar de 
perceção, sendo, no entanto, ainda admissíveis valores de velocidade eficaz inferiores a 
0,28 mm/s, de dia, para as vibrações de pequena duração. 
 

Quadro IV. 95 – Valores de Velocidade Continuada no Interior de Edifícios e a sua relação com a 
Incomodidade nos Seres Humanos (Antunes et. al., 2016) 

Velocidade (mm/s) Efeito 

Vef< 0,11 mm/s Nula 

0,11 mm/s< Vef <0,28 Percetível, suportável para pequena duração 

0,28 mm/s< Vef <1,1 mm/s Nítida, incómoda, podendo afetar as condições de trabalho 

Vef> 1,1 mm/s Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho 

 
 
A norma britânica BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration 
in buildings. Part 2: Blast-induced vibrations define velocidades de vibração limite com o 
objectivo de não causar incómodo humano, para um limite de até três eventos de 
detonação diários, classificando o tipo de construção quanto à sua finalidade e o horário 
das detonações, vide Quadro IV. 96. 
 

Quadro IV. 96 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s 

Local Horário Velocidade (mm/s) 

Residências 

Dia  6,0 a 10,0 

Noite 2,0 

Qualquer horário 4,5 

Escritórios Qualquer horário 14,0 

Workshops Qualquer horário 14,0 

 
 
Nas operações que recorrem a maior número de eventos, que está fora do âmbito de 
aplicação do quadro anterior, isto é, são gerados mais de três eventos impulsivos de 
vibrações, num só dia, é aplicado um valor de multiplicação, designado de fator F, o que 
diminui os valores limite recomendados de vibração. O fator multiplicativo é dado pela 
seguinte equação: 
 

� = 1.7 � -0.5� -d 
Onde: 

N é o número de ocorrências de impulsos;  
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T é a duração do evento – s;  
d é zero quando T < 1 s; para T > 1 s, d = 0,32 para pavimentos em madeira; 1,22 para 
pavimentos em betão. 
 
 
1.13.2 Fases de Construção e Exploração 

1.13.2.1 Exploração a céu aberto e construção do CAM – Ano 1 ao Ano 3 

Uma vez que, os equipamentos que poderão originar vibrações são na generalidade 
comuns à fase de construção e à da extração a céu aberto de minério, optou-se por 
realizar a avaliação de impactes em conjunto. 
 
Na fase de construção e exploração a céu aberto poderão ser sentidas perturbações 
provenientes de vibrações originadas pelo funcionamento de equipamentos e máquinas. 
As velocidades de vibração previstas nos pontos recetores são função do tipo de 
equipamento em funcionamento e da distância entre a fonte vibratória e recetor sensível. 
 
O Quadro IV. 97 mostra a ordem de grandeza espectável dos valores de pico da 
velocidade de vibração, originados por maquinaria tipicamente utilizada em atividades de 
construção civil, a uma distância de cerca de 8 m do ponto de operação. 
 

Quadro IV. 97 – Velocidade de Vibração Provocada por Equipamentos Característicos em Obras de 
Construção Civil (FTA, 2006) 

Equipamento Pico de Velocidade de Vibração a 8 m 
[mm/s] 

Perfuradora a água (em rocha) 0,4 

Rolo compressor 5,3 

Retroescavadora (martelo pneumático) 2,3 

Bulldozer grande 2,3 

Retroescavadora (broca) 1,9 

Camiões carregados 4,9 

Martelo pneumático 0,9 

Bulldozer pequeno 0,1 

 
 
No Quadro IV. 98 apresentam-se as velocidades de vibração previstas junto dos 
recetores sensíveis, considerando o seguinte: 
 

− Equação de propagação no geral, à superfície, para fontes pontuais, onde d é a 
distância do recetor à fonte de vibração, Vmax(pico) (d) o valor de vibração no recetor 
e Vmax(pico),8m o valor base da vibração a 8 m de distância da fonte de vibração 
(FTA, 2006): 

Vmax(pico) (d) = Vmax(pico),8m x (d/8)-0.8 

 

− Uma vez que a atividade que vai decorrer durante um período de tempo mais 
longo e de forma continuada é a extração de minério a céu aberto, considerou-se 
d a distância entre o recetor e a frente de extração.  
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− Na previsão da velocidade de vibrações foi considerado o valor mais elevado de 

Vmax(pico),8m, ou seja 5,3 mm/s, o qual corresponde a um Vmaxef1s a 8 m de cerca de  
3,6 mm/s, contemplando, desta forma, a situação mais crítica para a emissão de 
vibrações e mais desfavorável para os recetores sensíveis mais próximos do 
projeto. 

 
De realçar, que a previsão da velocidade de vibração foi realizada, para os seis locais 
inicialmente previstos para a caracterização da situação atual e não apenas para os 3 
locais avaliados. Os referidos locais coincidem com os seis locais avaliados no descritor 
Ambiente Sonoro. 
 

Quadro IV. 98 – Velocidade de Vibração nos Recetores Sensíveis Mais Próximos 

Local 
Valor de base 

de Vmaxpico a 8 m 
(mm/s) 

Valor de base 
de Vmaxef1s a 8 m 

(mm/s) 

Distância da frente 
de extração ao 

recetor sensível 
(m) 

Vmaxpico 
previsto 
(mm/s) 

Vmasef1s 

previsto 
(mm/s) 

V1 

5,3 3,6 

900 0,11 0,08 

V2 1200 0,09 0,07 

V3 2200 0,06 0,04 

V4 2500 0,05 0,04 

V5 3200 0,04 0,03 

V6 2000 0,06 0,04 

 
 
Relativamente aos valores para a velocidade de vibração (de pico), e de acordo com a 
metodologia utilizada, é previsível que a velocidade de vibração (de pico) juntos dos 
recetores sensíveis seja muito inferior ao valor limite mais restritivo da NP 2074:2015 
(1,5 mm/s). 
 
No caso da incomodidade nos seres humanos, e de acordo com a metodologia utilizada, 
é previsível que a velocidade eficaz de vibração junto dos recetores sensíveis seja inferior 
a 0,11 mm/s, ou seja, os efeitos das vibrações junto dos seres humanos serão nulos, de 
acordo com os critérios propostos por Antunes et al., (2016). 
 
Em resumo, a fase de construção e exploração a céu aberto contribuirá de forma pouco 
significativa para o aumento das vibrações, sendo o impacte pouco significativo uma vez 
que as vibrações junto dos recetores deverão manter-se inferiores aos valores definidos 
na NP 2074:2015 e inferiores aos critérios propostos por Antunes et al., (2016) relativos à 
incomodidade nos seres humanos. 
 
 
1.13.2.2 Exploração a céu aberto e subterrânea e funcionamento do CAM – a partir 

do Ano 4 

Este período de avaliação corresponde à exploração a céu aberto e subterrânea, bem 
como à entrada em funcionamento do CAM. Uma vez que a exploração a céu aberto foi 
alvo da avaliação no ponto anterior e, não sendo previsível que o funcionamento do CAM 
origine vibrações significativas, na presente fase a avaliação de impactes é relativa à 
exploração subterrânea com recurso a explosivos. 
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O número de desmontes, avanços por pegas (comprimento de furação e rendimento do 
avanço) será função da produção anual e diária previstas e ciclos de produção (que 
incluem as necessidades de ventilação após disparo, limpeza dos gases das 
detonações, aplicação de sustimento, remoção do escombro e/ou minério. Esses 
parâmetros são para definir com detalhe em fase de Projeto de Execução e 
afinar/calibrar em Fase de Produção. 
 
A carga total da pega, a carga instantânea (por tempo de detonação) e a carga 
especifica, (diagrama de fogo), dependem das características, geológicas, geotécnicas e 
geomêcanicas dos materiais litológicos das frentes de avanço/produção, por 
consequência também da furação especifica e comprimento de furação da pega e como 
tal são parâmetros a ser definidos em fase de Projeto de Execução e com 
precisão/calibração em Fase de Produção. 
 
A quantidade de explosivos diária prevista a ser utilizada é de 2 513 kg de carga 
máxima, ou seja, quando a produção estiver em capacidade plena. Considerando uma 
produção de 4300 toneladas de rocha/dia, equivalente a um volume aproximadamente 
de 1650 m3/dia, para uma densidade de 2,65 kg/m3, calcula-se que a carga específica 
média é de 1,52 kg/m3.  
 
Salienta-se que o valor de consumo máximo de explosivos diários, 2 513 kg, não 
ocorrerá numa única pega diária mas sim como somatório de várias pegas.  
 
Assumindo uma secção de 50 m2, com uma carga de 1,52 kg/m3, para avançar 1 metro, 
seriam necessários cerca de 76 Kg de explosivos. Assim sendo, na fase de desmonte 
subterrâneo, existe a possibilidade, dependendo das características (geológicas, 
geotécnicas, geomecânicas) de avançar cerca de 3,4 m por pega, um volume de 
desmonte por pega de 170 m3. Neste sentido, com a carga especifica média de 1,52 
kg/m3, teríamos a utilização de cerca de 258 kg de explosivos por pega. 
 
De acordo com o projeto as pegas, serão sempre executadas no período diurno e na 
total ausência de trabalhadores em subterrâneo e nas proximidades, cumprindo em 
detalhe todas as normas de segurança definidas no PSS.  
 
As vibrações no solo constituem o risco mais importante resultante do uso de explosivos 
e, portanto, podem constituir a principal causa de dano. As ondas de choque podem ser 
divididas em dois tipos (Daniel F., 2000): 
 

− ondas longitudinais – que provocam movimento longitudinal nas partículas da 
rocha. 

− ondas transversais – que provocam um movimento transversal ao sentido de 
deslocamento da onda de choque. 

 
Segundo Johnson (1971), a expressão que melhor representa a propagação das 
vibrações ao longo de um maciço rochoso ou estrutura é: 
 

V = a Qb D-c 
onde: 

v - velocidade de pico crítica de partícula [mm/s];  
Q - quantidade de explosivo detonado num instante [kg]; 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

621

 
D - distância entre a detonação e o local em estudo [m];  
a, b, c - constantes dependentes das características da rocha, tipo de explosivo e 
técnica de desmonte. 

 
No Quadro IV. 99 são apresentados os valores característicos das constantes a, b e c, 
utilizado para o granito. 
 

Quadro IV. 99 – Valores das Constantes A, B e C para Diversos Tipos de Maciço Rochoso 

Maciço Rochoso A (mm/s) B (adm) C (adm) 

Granito 700 0,70 -1,50 

 
 
A expressão adotada para representar a velocidade vibratória é assim dada pela 
equação: 

V = 700Q0,70 D-1,50 

 
Como referido anteriormente, de acordo com a informação disponível, nesta fase poderão 
ser utilizados um total de 2513 Kg diários de explosivos, sendo utilizado em cada pega 
um máximo de 258 kg de explosivos. Assim sendo, a previsão das velocidades de 
vibração junto dos recetores sensíveis teve em consideração a detonação de 258 Kg por 
pega. 
 
Tendo em consideração os critérios definidos na NP 2074 de 2015 para a classificação 
de edifícios/estruturas, considera-se que a tipologia das estruturas na envolvente do 
projeto se insere na classificação de construções correntes. 
 
No Quadro IV. 100 apresentam-se as velocidades de vibração previstas junto dos 
recetores sensíveis e a sua comparação com os valores limites da NP 2074 de 2015. 
 

Quadro IV. 100 – Velocidade de vibração nos recetores sensíveis mais próximos e valores limite da 
NP2074 de 2015 

Local 
Distância da frente de 

extração ao recetor 
sensível (m) 

Vmaxpico 
previsto 
(mm/s) 

Valor Limite (mm/s) 

f ≤ 10 Hz 
10 Hz < f ≤ 40 

Hz f > 40 Hz 

V1 900 1,3 

3,0 6,0 12,0 

V2 1200 0,8 

V3 2200 0,3 

V4 2500 0,3 

V5 3200 0,2 

V6 2000 0,4 
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Da análise do quadro anterior verifica-se que em todos os locais, independentemente da 
frequência dominante, as velocidades de vibração previstas serão inferiores aos valores 
limite. Como tal, não é expectável que se verifique eventos suscetíveis de causar 
fendilhação, danificando as construções situadas na envolvente do projeto. 
 
Devido à maior proximidade do local V1 (edifícios da localidade de Carvalhais) será onde 
previsivelmente se verificará uma maior velocidade de vibração, no entanto, inferior ao 
valor limite 
 
Em resumo, independentemente da frequência dominante e para uma carga máxima de 
258 kg de explosivos por pega, a exploração subterrânea com recurso a explosivos 
contribuirá de forma pouco significativa para o aumento das vibrações juntos dos edifícios 
localizados na envolvente do projeto, sendo o impacte de magnitude reduzida, pois a 
velocidade de vibração junto destes edifícios previsivelmente será inferior ao valor limite.  
 
No que respeita à regulamentação nacional e a critérios de conforto humano relativo a 
vibrações no interior das edificações, não existem quaisquer valores limite para a 
avaliação da incomodidade induzida por vibração impulsiva associada à utilização de 
explosivos. No entanto, a NP 2074 refere que, devido ao carácter de exceção da 
ocorrência das vibrações impulsivas o cumprimento dos valores limite fixados na norma 
garante que as vibrações que cumpram os valores limite, embora possam ser incómodas, 
serão suportáveis, na condição de ocorrerem entre as 7h e as 20h. 
 
Na avaliação de impactes considerou-se os valores limite de vibração para não causar 
incomodo humano da Norma BS 6472-2:2008. De acordo com a BS 6472-2:2008 
considera-se que a tipologia das estruturas na envolvente do projeto se insere na 
classificação de residências. 
 
Uma vez que, de acordo com a referida norma, os valores limites recomendados estão 
dependentes do número de ocorrência de impulsos (pegas), e que previsivelmente o 
número de pegas na fase inicial da exploração será diminuto, considerou-se os valores 
limite recomendados quando o número de pegas é igual ou inferior a 3 pegas e quando o 
número de pegas é superior a 3 aplicando o fator multiplicativo aos valores limite 
recomendados. 
 
No Quadro IV. 101 apresentam-se as velocidades de vibração previstas junto dos 
recetores sensíveis e a sua comparação com os valores limites definidos na BS 6472-
2:2008 para a ocorrência de até 3 pegas diárias. 
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Quadro IV. 101 – Velocidade de vibração prevista nos recetores sensíveis mais próximos e valores 
limite da BS 6472-2:2008 

Local 
Distância da frente de 

extração ao recetor sensível 
(m) 

Vmaxpico previsto 
(mm/s) 

Valor Limite (mm/s) 

Dia Noite Qualquer 
horário 

V1 900 1,3 

6,0 a 10,0 2,0 4,5 

V2 1200 0,8 

V3 2200 0,3 

V4 2500 0,3 

V5 3200 0,2 

V6 2000 0,4 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que em todos os locais, independentemente do 
horário a que ocorram as pegas, as velocidades de vibração previstas serão inferiores 
aos valores limite. Como tal, não é expectável que se verifique eventos suscetíveis de 
causar incomodo às populações na envolvente do projeto. 
 
De acordo com as informações prestadas pelo proponente, as pegas apenas estão 
previstas para o período diurno, como tal, as velocidades de vibração previstas serão 
reduzidas quando comparadas com os valores limite definidos na norma BS 6472-2:2008. 
 
Como referido anteriormente, de acordo com a informação disponível, quando a 
produção estiver em capacidade plena poderão ser utilizados um total de 2513 Kg diários 
de explosivos, sendo utilizado em cada pega um máximo de 258 kg de explosivos. Assim 
sendo, no máximo ocorrerão 10 pegas por dia. 
 
De acordo com a norma britânica BS 6472-2:2008 quando são gerados mais de três 
eventos impulsivos de vibrações, num só dia, é aplicado um valor de multiplicação, 
designado de fator F, o que diminui os valores limite recomendados de vibração. 
 
O fator multiplicativo é dado pela seguinte equação: 
 

� = 1.7 � 
-0.5� 

-d
 

 

Onde: 

N é o número de ocorrências de impulsos;  
T é a duração do evento – s;  
d é zero quando T < 1 s; para T > 1 s, d = 0,32 para pavimentos em madeira; 1,22 para 
pavimentos em betão. 
 

Para a determinação do fator multiplicativo foram consideradas 10 pegas (N) e que a 
duração de cada pega é inferior a 1 segundo (d=0). Assim sendo, o valor do fator F é de 
cerca de 0,5. 
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No Quadro IV. 102 apresentam-se as velocidades de vibração previstas junto dos 
recetores sensíveis e a sua comparação com os valores limites definidos na BS 6472-
2:2008 para a ocorrência de mais de 3 pegas diárias. 
 

Quadro IV. 102 – Velocidade de vibração prevista nos recetores sensíveis mais próximos e valores 
limite da BS 6472-2:2008 para ocorrência de mais de 3 pegas diárias 

Local 
Distância da frente de 

extração ao recetor sensível 
(m) 

Vmaxpico previsto 
(mm/s) 

Valor Limite (mm/s) aplicando o fator 
multiplicativo 

Dia Noite 
Qualquer 
horário 

V1 900 1,3 

3,0 a 5,0 1,0 2,25 

V2 1200 0,8 

V3 2200 0,3 

V4 2500 0,3 

V5 3200 0,2 

V6 2000 0,4 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que em todos os locais, as velocidades de 
vibração previstas serão inferiores aos valores limite, tendo em consideração que as 
pegas apenas vão ocorrer no período diurno. Como tal, não é expectável que se verifique 
eventos suscetíveis de causar incomodo às populações na envolvente do projeto. 
 
Em resumo, independentemente do número de pegas que ocorram (até um máximo de 
10 pegas diárias) e para uma carga máxima de 258 kg de explosivos por pega, a 
exploração subterrânea com recurso a explosivos contribuirá de forma pouco significativa 
para o aumento das vibrações juntos dos recetores sensíveis localizados na envolvente 
do projeto, sendo o impacte de magnitude reduzida, pois a velocidade de vibração junto 
destes recetores sensíveis previsivelmente será inferior ao valor limite, não causando 
incomodo às populações de acordo com os valores limite da norma BS 6472-2:2008. 
 
 
 
1.13.3 Fase de Desativação 

Para a fase de desativação prevê-se a ocorrência de impactes negativos semelhantes 
aos identificados para a fase de construção e exploração a céu aberto, associados a 
situações temporárias de geração de vibrações, nomeadamente desmontagem de 
equipamentos, transporte de equipamentos e materiais e às atividades de recuperação 
paisagística das áreas intervencionadas. 
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1.13.4 Alternativa Zero 

Tal como referido anteriormente, o Projeto insere-se numa zona cujas principais fontes de 
vibrações na sua envolvente estão associadas ao tráfego rodoviário e atividades 
agrícolas ou florestais. 
 
Assumindo a não evolução do projeto, e não existindo conhecimento de outro projeto que 
seja gerador de vibrações e que esteja previsto vir-se a instalar na proximidade dos 
referidos recetores sensíveis, ir-se-á verificar uma manutenção dos níveis de vibrações 
junto dos recetores sensíveis identificados como mais expostos às vibrações 
possivelmente geradas pelo projeto. 
 
 
 
1.13.5 Síntese de Impactes 

Durante as fases de construção e desativação preveem-se a ocorrência de impactes em 
estruturas que podem ser classificados de negativos e prováveis mas em caso de 
ocorrência permanentes, irreversíveis, diretos e de magnitude reduzida. 
 
Durante a fase de exploração, e considerando na avaliação realizada uma carga de 
explosivos de 258 kg por pega, conclui-se que a exploração subterrânea com recurso a 
explosivos poderá contribuir de forma pouco significativa para o aumento das vibrações 
juntos dos recetores sensíveis mais próximos da área de exploração subterrânea, sendo 
previsível que a velocidade de vibração seja inferior aos valores limites definidos na NP 
2074 de 2015 e na norma BS 6472-2:2008, não causando eventos suscetíveis de 
provocar fendilhação, danificando as construções situadas na envolvente do projeto nem 
de causar incomodo às populações. 
 
Nestas condições de avaliação os impactes classificam-se de negativos e prováveis 
mas em caso de ocorrência permanentes, irreversíveis e de magnitude reduzida.   
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Quadro IV. 103 – Vibrações | Síntese de Impactes. Fase de Construção 

 

Quadro IV. 104 – Vibrações | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Quadro IV. 105 – Vibrações | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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1.14 Qualidade do Ar 

1.14.1 Metodologia  

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto na qualidade do ar, 
nas fases de construção, exploração e desativação, tendo em conta as características do 
projeto e as ações inerentes a cada uma das referidas fases. 
 
Dado o caráter temporário das atividades de desativação efetuou-se uma avaliação 
qualitativa dos impactes, tendo em conta as atividades emissoras de poluentes 
atmosféricos, previstas desenvolver durante esta fase. 
 
A avaliação do impacte nas fases de construção e exploração é efetuada com recurso à 
modelação da dispersão de poluentes atmosféricos, ao nível dos poluentes NO2, PM10 e 
SO2 durante a fase de exploração e ao nível das PM10 durante a fase de construção.  
 
A modelação foi aplicada para um ano meteorológico completo e contemplou as 
emissões associadas à exploração da mina, à circulação de veículos pesados e ligeiros, 
à exploração do complexo de anexos mineiros (CAM) e da hidrometalúrgica e ainda as 
emissões provenientes da erosão eólica dos solos. 
 
Para a fase de construção, a modelação foi feita em duas fases, para cada uma das 
Alternativas A e B. Numa primeira fase foi considerada a abertura dos acessos internos e 
externos e, numa segunda fase, as atividades de escavação e movimentação de terras 
nas zonas dos edifícios (anexos mineiros e hidrometalúrgica). 
 
No caso da fase de exploração, a modelação considera quatro alternativas em análise, 
uma vez que para além da posição da hidrometalúrgica e acessos (Solução A ou B), é 
ainda avaliada a localização do depósito de estéreis (Solução 1 ou 2). As alternativas 
avaliadas são assim as seguintes: 
 

− Alternativas A1 e A2 – Considerando a Solução A da rede de acessos, 
funcionamento da hidrometalúrgica e anexos mineiros, escavação a céu aberto e 
o depósito de estéreis 1 e 2, respetivamente. 

− Alternativas B1 e B2 – Considerando a Solução B da rede de acessos, 
funcionamento da hidrometalúrgica e anexos mineiros, escavação a céu aberto e 
o depósito de estéreis 1 e 2, respetivamente. 

 
Uma vez que a escavação a céu aberto decorre em duas fases, a Fase 1 decorre durante 
4 anos e a Fase 2 decorre durante 2 anos, não havendo sobreposição de trabalhos nas 
duas fases, a modelação foi feita para cada uma das fases em separado. 
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1.14.2 Identificação dos Recetores Sensíveis 

Os recetores sensíveis localizados na área envolvente ao projeto são os núcleos 
habitacionais existentes, dos quais se salientam, as povoações de Morgade e de 
Carvalhais a poente da área de intervenção, e as povoações de Rebordelo e de 
Barracão, a nascente da área de intervenção. 
 
A povoação mais próxima da área de extração a céu aberto (atividade com maior 
contributo em termos de emissões do poluente PM10) é a povoação Carvalhais, 
localizando-se as habitações mais próximas a cerca de 790 m da área de extração. 
 
No quadro seguinte identificam-se os recetores avaliados na modelação, que constituem 
os recetores sensíveis mais próximos do limite do projeto, encontrando-se por isto mais 
expostos a fontes de poluição atmosférica com origem no projeto. 
 
 
 
1.14.3 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, em termos genéricos, os possíveis impactes poderão 
decorrer das seguintes ações de projeto: 
 

– uso de veículos e de maquinaria; 

– construção de acessos; 

– implantação das infraestruturas (anexos mineiros e hidrometalúrgica). 

 
A análise de impactes na qualidade do ar associados à emissão de partículas com 
origem na fase de construção foi realizada com base em fatores de emissão propostos no 
documento Compilation of Air Pollution Emission Factors (AP-42), 5th edition, da Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA), designadamente o descrito: 
 

− na secção 13.2.3 do guia AP-42 “Heavy Construction Operations”, no qual é 
definido o fator de emissão de partículas suspensas respiráveis (PM10) para 
atividades típicas de construção pesada (2,69 x 30% ton/ha/mês). No modelo de 
dispersão foi considerado que as atividades de construção decorrerão apenas em 
dias úteis de durante o período diurno. 

− na secção 11.9.4 “Western Surface Coal Mining” do guia AP-42, no qual é 
estimado um fator de emissão de partículas respiráveis em suspensão (PM10) com 
origem em zonas decapadas  0.85 x 30% ton/ha/mês). 

 
A modelação realizada corresponde ao pior cenário que é a intervenção numa grande 
área em simultâneo, sem aplicação de medidas de minimização, como a aspersão de 
água no solo, medida esta que permite a redução significativa dos fatores de emissão 
considerados. 
 
Na modelação foi considerada, numa primeira fase, a abertura dos acessos internos e 
exteriores e, numa segunda fase, as atividades de escavação, movimentação de terras e 
fundações nas zonas dos edifícios (anexos mineiros e hidrometalúrgica), ou seja, as 
atividades de obra com maior impacte ao nível de emissões de partículas em suspensão. 
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Ponto Povoação 
Coordenadas 

1 Morgade 41º45’35.85’’N 
7º44’16,38’’W 

2 Morgade 41º45’21.03’’N 
7º44’33.49’’W 

3 Morgade 
41º45’25.72’’N 
7º44’37,53’’W 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 

Quadro IV. 106 – Localização dos Recetores Sensíveis 

Localização 

Localização cartográfica 
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Ponto Povoação 
Coordenadas 

4 Morgade 41º44’54.45’’N 
7º44’53,11’’W 

5 Carvalhais 41°44'9.71"N 
7°44'25.30"W 

6 Carvalhais 41°43'54.62"N 
7°44'25.45"W 

Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 

Localização 

Localização cartográfica 
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Ponto Povoação 
Coordenadas 

7 Rebordelo 41º44’33.67’’N 
7º42’57,10’’W 

8 Rebordelo 41º44’25.61’’N 
7º42’44,82’’W 

9 Barracão 41°45'50.38"N 
7°42'39.42"W 

 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 

Localização 

Localização cartográfica 
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Relativamente à fase de edificação das infraestruturas, esta ocorre em simultâneo com a 
fase de exploração da mina. 
 
Os valores simulados consideram a concentração de fundo obtida na estação Douro 
Norte (11 µg/m3) para o poluente PM10, calculada a partir da média dos valores obtidos, 
nos últimos 7 anos. 
 
Nos quadros e figuras seguintes apresentam-se os valores estimados a partir da 
aplicação do modelo de dispersão e a respetiva distribuição no domínio de simulação. 
 
Da análise dos valores obtidos é possível verificar que na proximidade dos recetores 
sensíveis não se verificam situações de incumprimento, quer do valor limite diário, quer 
do valor limite anual, contudo, face à maior proximidade dos acessos e da 
hidrometalúrgica da Solução A, ao Recetor 1, os impactes serão maiores nesta solução, 
ou seja as Alternativas A1 e A2 apresentam-se mais desfavoráveis. 
 
Deste modo, concluiu-se que, na fase de construção, os impactes são negativos, diretos, 
temporários (uma vez que a movimentação de terras para a execução dos acessos e das 
infraestruturas ocorrerá num período limitado), reversíveis (devido à dispersão de 
poluentes na atmosfera) e reduzidos (Alternativas B1 e B2) a moderados (Alternativas A1 
e A2). 
 

Quadro IV. 107 – Resumo dos valores estimados para o poluente PM10, nos recetores mais próximos 
do projeto, durante a fase de construção dos acessos, e comparação com os respetivos valores 

limite, legislados no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLD 

(µg/m3) 
Construção de 

acessos 
VLA 

(µg/m3) 
Construção de 

acessos 

Alternativa A 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 

35 
excedências 

no ano) 

47,1 

40 µg/m3 

22,8 

2 15,0 12,4 

3 16,0 13,0 

4 13,5 12,1 

5 14,6 12,6 

6 13,4 12,2 

7 19,4 13,7 

8 16,1 13,0 

9 12,2 11,5 

Alternativa B 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 

35 
excedências 

no ano) 

20,3 

40 µg/m3 

14,4 

2 15,1 12,4 

3 15,1 12,5 

4 13,6 12,1 

5 14,5 12,6 

6 13,4 12,2 

7 19,6 13,8 

8 16,2 13,1 

9 12,1 11,5 
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Quadro IV. 108 – Resumo dos valores estimados para o poluente PM10, nos recetores mais próximos do 
projeto, durante a fase de construção das infraestruturas (anexos mineiros e hidrometalúrgica), e 

comparação com os respetivos valores limite, legislados no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLD 

(µg/m3) 
Construção de 
infraestruturas 

VLA 
(µg/m3) 

Construção de 
infraestruturas 

Alternativa A 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 

35 
excedências 

no ano) 

48,1 

40 µg/m3 

31,1 

2 14,7 12,9 

3 14,8 13,1 

4 12,7 11,5 

5 12,0 12,0 

6 11,7 11,6 

7 12,1 13,3 

8 11,8 12,6 

9 11,7 11,7 

Alternativa B 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 

35 
excedências 

no ano) 

14,0 

40 µg/m3 

13,4 

2 13,2 12,6 

3 13,4 12,6 

4 11,8 11,4 

5 12,1 12,0 

6 12,1 11,9 

7 15,3 15,8 

8 12,6 14,5 

9 11,3 11,3 

 
 
Durante esta fase há ainda a referir a construção de uma linha elétrica aérea entre a área 
de projeto e a subestação de Morgade, a norte da zona de concessão mineira, contudo, 
face à reduzida extensão da linha não são esperados, ao nível da qualidade do ar, 
impactes com significado durante a construção da linha elétrica. 
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FIG. IV. 5 – Campo Estimado das Concentrações Médias Diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Acessos Alternativa A 
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FIG. IV. 6 – Campo Estimado das Concentrações Médias Anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Acessos Alternativa A 
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FIG. IV. 7 – Campo Estimado das Concentrações Médias Diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Acessos Alternativa B 
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FIG. IV. 8 – Campo Estimado das Concentrações Médias Anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Acessos Alternativa B 
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FIG. IV. 9 – Campo estimado das Concentrações Médias Diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Infraestruturas Alternativa A 
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FIG. IV. 10 – Campo estimado das Concentrações Médias Anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Infraestruturas Alternativa A 
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FIG. IV. 11 – Campo estimado das Concentrações Médias Diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Infraestruturas Alternativa B 
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FIG. IV. 12 – Campo estimado das Concentrações Médias Anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Infraestruturas Alternativa B 
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1.14.4 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração da mina a céu aberto, em termos genéricos, os possíveis 
impactes poderão decorrer das seguintes ações de projeto: 
 

– uso de veículos e de maquinaria; 

– preparação dos solos para o desmonte (desmatação e decapagem); 

– perfuração e desmonte de rocha / extração; 

– carga e transporte; 

– depósito temporário de inertes. 

 
Estas ações de projeto serão responsáveis pela emissão de diversos poluentes 
atmosféricos nomeadamente PM10 e NO2 sendo, no entanto, as PM10 o poluente que 
potencialmente será emitido em maior quantidade. Contudo, a maior parte da matéria 
particulada emitida por este tipo de fontes, em resultado das suas dimensões e massa, 
sofrem deposição e uma redução na sua concentração no ar ambiente nas primeiras 
centenas de metros a partir da fonte emissora. Em menor escala, há ainda a emissão de 
poluentes atmosféricos relacionados com os gases de escape dos motores dos diversos 
veículos e maquinaria que irão operar na pedreira e que efetuarão a movimentação dos 
materiais. 
 
Durante a fase de exploração do Complexo de Anexos Mineiros (CAM) e da 
hidrometalúrgica os impactes decorrem do transporte de matéria-prima, resíduos e 
produtos e do próprio processo produtivo. As atividades referidas serão responsáveis 
pela emissão dos poluentes atmosféricos PM10, SO2 e NO2. 
 
Durante a fase de exploração da linha elétrica não são esperados impactes ao nível da 
qualidade do ar. 
 
 
 
1.14.4.1 Caracterização das fontes de emissão 

No que respeita a emissões de partículas para a atmosfera com origem na fase de 
exploração do presente projeto há a referir a presença das fontes fixas na 
hidrometalúrgica e a presença de fontes difusas, sendo as mais relevantes as seguintes: 
 

– Extração - Emissões difusas de poeiras com origem na perfuração e desmonte de 
rocha 

– Formação de pilhas de armazenamento - Emissões difusas de poeiras com 
origem na formação de pilhas; 

– Acessos e vias de circulação de veículos – emissões difusas associadas à 
circulação de veículos em vias pavimentadas e não pavimentadas;  

– Áreas decapadas – Emissões difusas de poeiras devido à erosão eólica 
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A análise de impactes na qualidade do ar associados à emissão de partículas foi 
realizada com base em informações de projeto e em fatores de emissão propostos no 
documento Compilation of Air Pollution Emission Factors (AP-42), 5th edition, da Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA). 
 
 
 
1.14.4.1.1 Emissões difusas 

 
Extração 
 
A construção pesada é uma fonte de emissões de partículas em suspensão que pode ter 
um impacte temporário substancial sobre a qualidade do ar local. Este tipo de construção 
engloba atividades diversas tais como a limpeza de terreno (desmatação e decapagem), 
perfuração mecânica de rocha ou com recurso a explosivos, movimentação de máquinas 
e equipamentos, escavações e terraplanagens. 
 
As emissões de partículas costumam variar substancialmente de um dia para o outro, 
dependendo do nível de atividade, da área intervencionada, das operações específicas e 
das condições meteorológicas prevalecentes. 
 
De acordo com o descrito na secção 13.2.3 do guia AP-42 “Heavy Construction 
Operations”, o fator de emissão de partículas suspensas respiráveis (PM10) para 
atividades típicas de construção pesada é de 2,69 x 30% ton/ha/mês. Este valor, apesar 
de meramente indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas, 
uma vez que a exploração da mina a céu aberto envolve todas as atividades descritas. 
 
Tendo em consideração que a extração a céu aberto ocorrerá apenas em dias úteis e 
durante o período diurno (os trabalhos irão funcionar em dois turnos, existindo um turno 
que trabalhará das 7h às 14h, com um intervalo para descanso de 1h e outro que 
trabalhará por jornada contínua das 14h às 19h, ou seja decorrerão trabalhos de extração 
durante 11 h por dia), o fator de emissão é de 9,26x10-5 g/m2.s. 
 
De modo a considerar o pior cenário em termos de emissões de partículas, considera-se 
que, quer durante a Fase 1 da extração a céu aberto, quer durante a Fase 2, toda a área 
estará a ser intervencionada em simultâneo, situação que corresponde a um cenário 
muito conservativo, uma vez que o desmonte e extração se irá realizar de forma faseada 
durante os 4 anos em que se prevê a escavação na área designada por Fase 1 e os 2 
anos em que se prevê a escavação na área designada por Fase 2. 
 
Os resultados apresentados correspondem assim ao pior cenário que é a intervenção em 
simultâneo numa grande extensão de área. 
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Formação de pilhas 
 
O minério bruto extraído é depositado na área destinada ao “Depósito de Minério Bruto” 
(220 ton/h) sendo posteriormente removido com o auxílio de pás carregadoras para uma 
torva que alimenta a tela transportadora até ao “Edifício de britagem”. Neste edifício o 
material é sujeito a uma separação ótica, sendo o minério sujeito a operações de 
crivagem e britagem e posteriormente encaminhado para o CAM, e o material estéril 
encaminhado, através de outra tela transportadora para o “Depósito temporário de estéril” 
(40 ton/h). 
 
O edifício de britagem possui um filtro de mangas que permite a captação de uma parte 
significativa das partículas, sendo estas introduzidas novamente no circuito. Desta forma 
considera-se que no edifício de britagem a emissão de partículas para o exterior é 
desprezável. É ainda de referir que as telas transportadoras possuem uma cobertura 
evitando a ocorrência de emissões de partículas durante o transporte. 
 
Na formação das pilhas de armazenamento foi considerado o fator de emissão de PM10 
que se encontra na Tabela 11.19.2-1 da secção 11.19.2 do guia AP-42 “Crushed Stone 
Processing and Pulverized Mineral Processing”, para a atividade Conveyor Transfer Point 
(controlled) (Fator de emissão = 2,3 x 10-5 kg/ton). 
 
 
Circulação de veículos em vias não pavimentadas 
 
Quando um veículo circula numa estrada não pavimentada, a força das rodas na 
superfície da via provoca a pulverização do material da superfície. As partículas são 
suspensas pelo movimento dos rodados do veículo e a superfície da via é exposta a 
correntes de ar em movimento turbulento. 
 
A quantidade de emissões de partículas de um determinado segmento de estrada não 
pavimentada varia linearmente com o volume de tráfego. As emissões dependem das 
características do solo e das características do tráfego e variam ainda em função do 
conteúdo em partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 μm presentes no material 
superficial da via (EPA, 2006). 
 
As emissões de partículas para veículos a circularem em vias não pavimentadas, 
considerando o piso seco (incluindo contudo as condições normais de precipitação) e 
zonas industriais, podem ser estimadas com base em fatores de emissão obtidos tendo 
por base a metodologia apresentada na secção 13.2.2 “Unpaved Roads” do guia AP-42 
(2006). 
 

� = � � �12�
�
�3 �

�
365 − �365 � 
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Em que: 
 

E = fator de emissão (lb/VMT, libras por milhas percorridas por veículo) 
 K, a, b = constantes empíricas (para as PM10 k=1,5; a=0,9; b=0,45) 
 s = conteúdo de partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 75 μm presentes no 
material superficial da via (%) 
 W = peso médio dos veículos (ton) (veículo carregado 60 toneladas) 
 P = número médio de dias por ano com precipitação igual ou superior a 0,01 
polegadas (149 dias) 

 
 
Tendo em consideração a inexistência de informação relativa ao conteúdo em partículas 
de diâmetro aerodinâmico inferior a 75 μm presentes no material superficial da via, o 
valor considerado foi de 5% com base na bibliografia (EPA, 2006).  
 
Com base na equação anterior realizou-se uma estimativa de emissões de partículas 
provocadas pelo tráfego de veículos que circulam em vias não pavimentadas aquando do 
transporte de materiais, as quais são apresentadas no Quadro IV. 109. 
 
A conversão de lb/VMT para gramas (g) por quilómetros percorridos por veículo (VKT) é: 
 

1 lb/VMT = 281,9 g/VKT 
 

Quadro IV. 109 – Estimativa das Emissões com Origem nos Veículos Pesados que Circulam em Vias 
não Pavimentadas 

Máquina / veículo 
Peso 

aproximado 
(ton) 

Emissões 
de PM10 
(lb/VMT) 

Emissões de 
PM10 

(g/km.veículo) 

Dumpers 60 1,07 438,15 

 
 
Nas vias não pavimentadas circulam apenas veículos pesados (cerca de 10 
veículos/hora, de acordo com o estudo de tráfego), e estes apenas circulam entre as 7H 
e as 23H.  
 
O circuito principal será entre a área de exploração a céu aberto, a área de depósito de 
minério bruto e a área da escombreira, num total de aproximadamente 2940 metros. 
Considerando 10 veículos por hora, num percurso de 2940 metros e, uma velocidade de 
circulação de 30 km/h, a emissão de PM10, nesta extensão será de 2,87 x 10-5 g/s, em 
todas as alternativas. 
 
 
Circulação de veículos em vias pavimentadas 
 
A circulação dos veículos em vias pavimentadas origina também a emissão de partículas, 
sendo estas devidas à queima dos combustíveis, ao desgaste dos travões, pneus e da 
própria via e à ressuspensão do material solto na superfície da estrada. 
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Estudos demonstram que as emissões de partículas com origem na circulação de 
veículos em vias pavimentadas variam em função do conteúdo em partículas de diâmetro 
aerodinâmico inferior a 75 μm presentes no material superficial da via (sL), e do peso 
médio dos veículos que circulam na via. De acordo com o descrito na secção 13.2.1 
“Paved roads” do guia AP-42 o valor de sL considerado foi de 3,3%. 
 
As emissões de partículas para veículos a circularem em vias pavimentadas foram 
estimadas tendo por base a seguinte equação, descrita na secção 13.2.1 do guia AP-42. 
 

� = � ��2 �
�,��

�3 �
�,�
1 − �

4 × 365� 

 
Em que: 
 

E = fator de emissão (g/VKT) 
k = constante empírica (para as PM10 k=4,6 g/VKT) 
sL = conteúdo de partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 75 μm presentes 
no material superficial da via (%) (3,3%) 
W = peso médio dos veículos (ton) (veículo pesado 26 toneladas, veículo ligeiro 3 
toneladas) 
P = número médio de dias por ano com precipitação igual ou superior a 0,01 
polegadas (149 dias) 

 
 
No quadro seguinte apresenta-se a estimativa de emissões de PM10 com origem na 
circulação de veículos rodoviários em vias pavimentadas. 
 

Quadro IV. 110 – Estimativa das Emissões com Origem nos Veículos Ligeiros e Pesados que Circulam 
em Vias Pavimentadas 

Máquina / veículo 
Peso 

aproximado 
(ton) 

Emissões de 
PM10  

(g/km.veículo) 

Nº veículos 
por hora 

Km 
percorrido 
por veículo 

Emissões 
de PM10 

(g/s) 

Alternativas A1 e A2 

Veículos pesados de 
mercadorias 26 145,93 8 1,977 3,16 x 10-5 

Veículos ligeiros 3 5,72 19 0,829 7,02 x 10-6 

Alternativas B1 e B2 

Veículos pesados de 
mercadorias 26 145,93 8 3,470 1,80 x 10-5 

Veículos ligeiros 3 5,72 19 1,893 3,08 x 10-6 

 
 
As estimativas das emissões apresentadas consideram uma velocidade média de 
circulação de 50 km/h. 
 
Nas vias pavimentadas os veículos ligeiros circulam entre as 7H e as 23H e os veículos 
pesados circulam apenas entre as 7H e as 20H. 
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Erosão do solo 
 
De acordo com o descrito na secção 11.9.4 “Western Surface Coal Mining” do guia AP-
42, as emissões de partículas respiráveis em suspensão (PM10) de zonas decapadas são 
proporcionais à área mobilizada, atingindo cerca de 0.85 x 30% ton/ha/mês que, apesar 
de ser um valor meramente indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões 
envolvidas. 
 
Considerando que a área decapada e as áreas de depósito estão expostas à erosão pelo 
vento durante 365 dias por ano e 24 horas por dia, o fator de emissão é de  
8,09x10-7 g/m2.s. 
 
 
1.14.4.1.2 Fontes fixas 

 
Emissões de partículas com origem nas fontes pontuais existentes no CAM 
 
No quadro seguinte apresentam-se as concentrações expectáveis para os diversos 
poluentes, com origem nas chaminés localizadas no CAM, bem como as características 
destas fontes fixas. 
 

Quadro IV. 111 – Emissões das Chaminés do CAM 

Fonte Origem 

Chaminé 
Caudal 
(m3/s) 

Temp. 
(ºC) 

Emissões (mg/Nm3) 

Altura 
(m) 

Diâmetro 
(m) 

PM SO2 NOX 

Fonte 1 Calcinação 30 1,5 9,9 70 <30 -- 100-300 

Fonte 2 Moinho de bolas 30 1 2,7 156 <30  -- -- 

Fonte 3 Forno do banho ácido 30 0,5 0,6 33  -- 50-200  -- 

Fonte 4 Queimador do banho ácido 30 1,5 6,6 135 <30  -- 100-300 

Fonte 5 Queimador do secador de 
LiOH 20 0,5 0,7 90  -- -- 100-300 

Fonte 6 Secador de LiOH 20 0,5 0,8 50 <30 -- -- 

Fonte 7 Secador de Sulfato de Sódio 20 0,75 1,9 300 <30 -- 100-300 

Fonte 8 Caldeira de Vapor 20 0,75 1,3 300  -- -- 100-300 
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1.14.4.2 Análise das emissões estimadas com origem nas fontes fixas 

Nas fontes pontuais identificadas no Quadro IV. 111 são emitidos para a atmosfera PM10, 
SO2 e NOx. 
 
A Portaria n.º 190-B/2018, de 2 de julho, fixa os valores limite de emissão de poluentes 
aplicáveis às instalações industriais abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho. No Anexo II desta Portaria encontram-se estipulados os valores limite de emissão 
de poluentes, expressos em mg/Nm3, a que ficam sujeitas as fontes fixas de todos os 
estabelecimentos industriais. 
 
No Quadro IV. 112 apresentam-se os valores limite de emissão aplicáveis às fontes fixas 
associadas ao projeto em estudo. 
 

Quadro IV. 112 – Valores Limite de Emissão Definidos na Portaria n.º 190-B/2018, de 2 de julho 

Efluente Gasoso 
Valor Limite de Emissão 

(mg/Nm3) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Óxidos de Azoto (NOx) expressos em NO2 500 

Partículas totais em suspensão 150 

 
 
Fazendo uma análise comparativa entre as concentrações expectáveis para as fontes 
fixas associadas ao projeto com os valores legalmente definidos, verifica-se que estes 
cumprem os valores fixados no Anexo II da Portaria n.º 190-B/2018, de 2 de julho, 
cifrando-se em valores consideravelmente inferiores aos valores limites de emissão 
definidos na referida Portaria. 
 
Durante a fase de exploração proceder-se-á à validação das emissões apresentadas no 
Quadro IV. 111 através da realização de campanhas de amostragem. Por forma a ser 
possível a realização das referidas campanhas, as chaminés serão dotadas de tomas de 
amostragem, conforme definido na NP 2167, e disporão de plataforma projetada para 
suportar os operadores e respetivo equipamento de medição. 
 
 
 
1.14.4.3 Avaliação de impactes com recurso a modelação de dispersão de 

poluentes 

 
Enquadramento 
 
A avaliação de impactes na qualidade do ar foi feita com recurso à modelação da 
dispersão de poluentes, considerando as fontes de poluentes futuramente presentes. 
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O modelo adotado para a modelação da qualidade do ar foi o modelo AERMOD. Este 
modelo é um modelo gaussiano, que permite simular a dispersão de poluentes na 
atmosfera, em terreno liso ou acidentado. Este modelo tem em conta o efeito de 
downwash aerodinâmico provocado por edifícios localizados na vizinhança das fontes de 
emissão e utiliza dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um período anual ou 
plurianual. 
 
Os poluentes simulados foram as partículas (PM10), o dióxido de enxofre (SO2) e o 
dióxido de azoto (NO2). 
 
Como concentração de fundo foi considerada a média dos valores obtidos, nos últimos 7 
anos, na estação Douro Norte (PM10: 11 µg/m3; NO2: 7,7 µg/m3; SO2: 5 µg/m3). 
 
Procede-se de seguida à descrição da metodologia utilizada nas simulações da dispersão 
dos poluentes atmosféricos, com origem nas fontes identificadas no ponto 1.13.4.1, que 
teve em conta as seguintes etapas: 
 

a) Definição do Domínio de Simulação; 

b) Processamento do Modelo Digital do Terreno; 

c) Identificação e Caracterização das Principais Fontes Emissoras; 

d) Definição dos Cenários de Simulação; 

e) Recolha e Processamento dos Dados Meteorológicos na Zona em Estudo; 

f) Aplicação do Modelo de Dispersão e Análise de Resultados. 

 
 
− Definição do Domínio de Simulação 
 
O domínio total de simulação considerado abrange uma malha cartesiana de 10 x 10 km, 
com pontos de cálculo espaçados de 500 m. A cada ponto da malha corresponde um 
recetor, num total de 441 recetores. 
 
Para além destes foi ainda selecionado um grupo de recetores discretos, constituído 
pelas habitações mais próximas, localizadas na envolvente direta da zona de intervenção 
do projeto, para as quais foram estimadas as concentrações dos diferentes poluentes em 
análise. 
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− Processamento do Modelo Digital do Terreno
 
A morfologia do terreno constitui uma variável importante na modelação da dispersão de 
poluentes atmosféricos, pelo que se teve em conta o relevo da zona de simulação.
 
Os dados de elevação do terreno foram os ob
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission
a National Geospatial-Intelligence Agency
Administration (NASA). 
 
 
− Identificação e Caracterização das Principais Fontes Emissoras e Efluentes Gasosos
 
A qualidade do ar ambiente reflete o contributo, em temos de emissões, das fontes 
difusas e das fontes fixas. Assim, para a avaliação do impacte do projeto na qualidade do 
ar na área em estudo foram consideradas as emissões identificadas no 
para cada uma das alternativas de projeto (Alternativas A1, A2, B1 e B2)
 
No modelo de simulação foram modeladas como fontes pontuais as chaminés da 
hidrometalúrgica, como fontes lineares o p
fonte em área a área de extração da mina a céu aberto e as áreas sujeitas a erosão pelo 
vento e, como fonte em volume, as emissões decorrentes da formação das pilhas de 
armazenamento. 
 

 

de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
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FIG. IV. 13 – Domínio de Simulação 

Processamento do Modelo Digital do Terreno 

A morfologia do terreno constitui uma variável importante na modelação da dispersão de 
poluentes atmosféricos, pelo que se teve em conta o relevo da zona de simulação.

Os dados de elevação do terreno foram os obtidos através do modelo digital de elevação 
Shuttle Radar Topography Mission). A Missão SRTM é um projeto conjunto entre 

Intelligence Agency (NGA) e a National Aeronautics and Space 

terização das Principais Fontes Emissoras e Efluentes Gasosos

A qualidade do ar ambiente reflete o contributo, em temos de emissões, das fontes 
difusas e das fontes fixas. Assim, para a avaliação do impacte do projeto na qualidade do 

foram consideradas as emissões identificadas no 
para cada uma das alternativas de projeto (Alternativas A1, A2, B1 e B2)

No modelo de simulação foram modeladas como fontes pontuais as chaminés da 
hidrometalúrgica, como fontes lineares o percurso dos veículos pesados e ligeiros, como 
fonte em área a área de extração da mina a céu aberto e as áreas sujeitas a erosão pelo 
vento e, como fonte em volume, as emissões decorrentes da formação das pilhas de 
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A morfologia do terreno constitui uma variável importante na modelação da dispersão de 
poluentes atmosféricos, pelo que se teve em conta o relevo da zona de simulação. 

tidos através do modelo digital de elevação 
). A Missão SRTM é um projeto conjunto entre 

National Aeronautics and Space 

terização das Principais Fontes Emissoras e Efluentes Gasosos 

A qualidade do ar ambiente reflete o contributo, em temos de emissões, das fontes 
difusas e das fontes fixas. Assim, para a avaliação do impacte do projeto na qualidade do 

foram consideradas as emissões identificadas no ponto 1.13.4.1, 
para cada uma das alternativas de projeto (Alternativas A1, A2, B1 e B2). 

No modelo de simulação foram modeladas como fontes pontuais as chaminés da 
ercurso dos veículos pesados e ligeiros, como 

fonte em área a área de extração da mina a céu aberto e as áreas sujeitas a erosão pelo 
vento e, como fonte em volume, as emissões decorrentes da formação das pilhas de 
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− Definição dos Cenários de Simulação 
 
Por forma a desenvolver uma avaliação do impacte na qualidade do ar ambiente do 
funcionamento do projeto, as simulações foram efetuadas considerando as emissões, em 
simultâneo, da exploração da mina a céu aberto, da exploração do CAM, das áreas de 
depósito e da circulação de veículos.  
 
No que se refere à área de exploração a céu aberto as simulações consideram a 
exploração em simultâneo de toda a área afeta à Fase 1, ou de toda a área afeta à Fase 
2. Face às áreas envolvidas, em que se considera a intervenção em simultâneo em toda 
a área de extração, considera-se que as simulações realizadas traduzem uma situação 
bastante conservativa. 
 
 
− Recolha e Processamento de Dados Meteorológicos  
 
Para a caracterização meteorológica anual da região (temperatura, nebulosidade, direção 
e velocidade do vento) foram considerados os dados meteorológicos horários registados 
na estação meteorológica de Montalegre, durante o ano de 2011 (ano mais recente com 
dados completos), por ser a estação mais representativa da área em estudo que dispõe 
de dados meteorológicos horários. Foram ainda utilizados dados horários da altura da 
camada de mistura correspondentes ao ano de 2011, proveniente da estação mais 
próxima que monitoriza este parâmetro, dado que este parâmetro não é monitorizado na 
estação de Montalegre. 
 
O facto de serem utilizados nas simulações dados meteorológicos horários monitorizados 
em estações relativamente próximas da área de projeto permite, por um lado, efetuar 
simulações que do ponto de vista da dispersão de poluentes representam condições 
bastante próximas das reais e por outro são avaliadas condições normais e críticas em 
termos meteorológicos. Na área de projeto o regime de ventos predominantes evidencia 
uma maior frequência nos quadrantes oeste e sudeste, embora seja no quadrante norte 
que se atingem as maiores velocidades.  
 
 
− Aplicação do Modelo de Dispersão e Análise de Resultados. 
 
Nos quadros e figuras seguintes apresentam-se os valores estimados a partir da 
aplicação do modelo de dispersão e a respetiva distribuição no domínio de simulação, 
para cada um dos poluentes simulados e cada uma das alternativas em análise.  
 
 
 
1.14.4.3.1 Poluente PM10 

No Quadro IV. 113 e no Quadro IV. 114 apresentam-se os valores estimados do poluente 
PM10 nos recetores mais próximos da área de projeto, durante os anos de exploração da 
Fase 1 e da Fase 2, respetivamente, e nas FIG. IV. 14 à FIG. IV. 29 apresentam-se as 
representações gráficas das concentrações obtidas durante os anos de exploração da 
Fase 1 e da Fase 2. 
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Quadro IV. 113 – Resumo dos valores estimados para o poluente PM10, nos recetores mais próximos 
do projeto, durante a escavação a céu aberto da Fase 1, funcionamento do CAM, tráfego rodoviário de 

ligeiros e pesados e erosão eólica dos solos expostos, e comparação com os respetivos valores 
limite, legislados no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLD 

(µg/m3) 

CAM + Escavação a céu 
aberto (Fase 1) + Tráfego 

rodoviário + Erosão 
eólica 

VLA 
(µg/m3) 

CAM + Escavação a céu 
aberto (Fase 1) + 

Tráfego rodoviário + 
Erosão eólica 

Alternativa A1 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 
excedências 

no ano) 

15,5 

40 µg/m3 

12,9 

2 14,7 12,8 

3 12,7 12,1 

4 13,4 12,2 

5 22,1 17,6 

6 22,1 18,1 

7 12,4 12,0 

8 14,0 12,7 

9 16,1 11,3 

Alternativa A2 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 
excedências 

no ano) 

15,5 

40 µg/m3 

12,9 

2 14,9 12,9 

3 13,1 12,2 

4 12,9 12,1 

5 15,4 15,0 

6 16,3 15,6 

7 12,5 12,0 

8 13,8 12,7 

9 11,6 11,3 

Alternativa B1 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 
excedências 

no ano) 

12,3 

40 µg/m3 

11,9 

2 13,0 12,2 

3 12,6 12,0 

4 14,1 12,5 

5 21,7 17,6 

6 21,9 18,1 

7 12,6 12,1 

8 13,9 12,7 

9 11,3 11,3 

Alternativa B2 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 
excedências 

no ano) 

12,5 

40 µg/m3 

11,9 

2 13,6 12,3 

3 13,1 12,1 

4 13,8 12,4 

5 15,7 15,0 

6 16,2 15,6 

7 12,6 12,1 

8 13,9 12,7 

9 11,3 11,3 
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FIG. IV. 14 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 15 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 16 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 17 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 18 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 19 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 20 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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FIG. IV. 21 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 1) 
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Quadro IV. 114 – Resumo dos valores estimados para o poluente PM10, nos recetores mais próximos 
do projeto, durante a escavação a céu aberto da Fase 2, funcionamento do CAM, tráfego rodoviário de 

ligeiros e pesados e erosão eólica dos solos expostos, e comparação com os respetivos valores 
limite, legislados no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLD 

(µg/m3) 

CAM + Escavação a céu 
aberto (Fase 2) + Tráfego 

rodoviário + Erosão 
eólica 

VLA 
(µg/m3) 

CAM + Escavação a céu 
aberto (Fase 2) + Tráfego 

rodoviário + Erosão 
eólica 

Alternativa A1 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 

excedências no 
ano) 

15,5 

40 µg/m3 

13,0 

2 15,1 13,2 

3 12,8 12,5 

4 13,7 12,5 

5 27,1 21,3 

6 24,4 22,8 

7 12,3 12,3 

8 13,3 12,7 

9 11,7 11,5 

Alternativa A2 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 

excedências no 
ano) 

15,5 

40 µg/m3 

13,0 

2 15,3 13,3 

3 13,3 12,6 

4 13,5 12,4 

5 19,8 18,8 

6 18,5 20,3 

7 12,3 12,3 

8 13,2 12,7 

9 11,6 11,5 

Alternativa B1 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 

excedências no 
ano) 

12,3 

40 µg/m3 

12,0 

2 13,1 12,6 

3 12,7 12,4 

4 14,4 12,8 

5 27,1 21,3 

6 24,8 22,8 

7 12,5 12,4 

8 13,3 12,7 

9 11,3 11,4 

Alternativa B2 

1 

50 µg/m3 
(permitidas 35 

excedências no 
ano) 

12,5 

40 µg/m3 

12,0 

2 13,9 12,7 

3 13,2 12,6 

4 14,2 12,6 

5 20,1 18,8 

6 18,7 20,3 

7 12,5 12,4 

8 13,3 12,7 

9 11,3 11,4 
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FIG. IV. 22 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 23 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 24 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 25 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa A2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 26 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2)  
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FIG. IV. 27 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B1 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 28 – Campo estimado das concentrações médias diárias de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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FIG. IV. 29 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (μg/m3) verificadas no domínio em análise - Alternativa B2 (considerando escavação a céu 

aberto na Fase 2) 
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De acordo com os quadros e figuras acima, pode-se concluir que: 
 

− O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 mostra que, 
no domínio em estudo, só são registadas concentrações diárias acima do valor 
limite (50 μg/m3) dentro e nas imediações dos limites da área de escavação a céu 
aberto, sem que ocorra a afetação nos recetores sensíveis identificados. Nas 
figuras é possível verificar, pela análise da escala de cores, as áreas de 
excedência ao valor legislado (35 dias no ano), as quais se localizam nas 
imediações da área de escavação a céu aberto e nas áreas de depósito de 
estéreis.  

− Relativamente aos valores anuais obtidos, os valores superiores ao valor limite 
estipulado na legislação (40 μg/m3), encontram-se confinados à área de 
escavação a céu aberto, apesar de ser evidente a redução em termos de áreas 
afetadas. 

− As concentrações mais elevadas foram registadas nos recetores 5 e 6, ambos 
localizados na povoação de Carvalhais, nas Alternativas A1 e B1. Nestas 
alternativas de projeto o 36º máximo diário estimado foi de cerca de 22 μg/m3 e a 
média anual de cerca de 18 μg/m3. 

 
 
1.14.4.3.2  Poluente NO2 

A emissão dos óxidos de azoto tem origem quer em fontes móveis (tráfego rodoviário de 
ligeiros e pesados) quer em fontes fixas (chaminés). 
 
Em termos de fontes fixas, estas encontram-se descritas no ponto 1.13.4.1.2, estimando-
se em cada fonte uma emissão entre 100 e 300 mg/Nm3 de NOx. 
 
De modo a modelar o pior cenário considerou-se uma emissão de 300 mg/Nm3 de NOx, e 
que todo o NOx se encontra na forma de NO2. 
 
Relativamente às emissões com origem nas fontes móveis, na sua estimativa foram 
considerados os dados de tráfego descritos no Capítulo II. 
 
A quantificação dos fatores de emissão depende de vários fatores, nomeadamente a 
velocidade de circulação, a idade do veículo, bem como a sua potência e tipo de motor. 
Para calcular estes fatores foi utilizado o COPERT IV (“Computer Programme to 
Calculate Emissions from Road Transport”), desenvolvido pela European Environmental 
Agency.  
 
No Quadro IV. 115 apresentam-se os fatores de emissão calculados. 
 

Quadro IV. 115 – Fatores Típicos de Emissão para Veículos Automóveis (g/km.veículo) 

Poluentes Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

NO 0,57 1,34 
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Para o NO2 a legislação em vigor define, com o objetivo de proteção da saúde humana, 
um valor limite horário (VLH) de 200 µg/m3, que não deve ser excedido mais do que 18 
vezes no ano, e um valor limite anual (VLA) de 40 µg/m3, ambos de cumprimento 
obrigatório desde 2010. A avaliação da conformidade legal para o NO2 é feita através dos 
indicadores 19º máximo horário e média anual, que permitem verificar, respetivamente, o 
cumprimento do VLH e do VLA. 
 
Com base nestes pressupostos apresenta-se, no quadro seguinte, os valores obtidos na 
modelação, para as Alternativas A1 e A2 e para as Alternativas B1 e B2. Nas FIG. IV. 30 
a FIG. IV. 33 apresentam-se as representações gráficas das concentrações obtidas. 
 

Quadro IV. 116 – Resumo dos valores estimados para o poluente NO2, nos recetores mais próximos 
do projeto, durante a fase de exploração, e comparação com os respetivos valores limite, legislados 

no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLH 

(µg/m3) 
Fase de exploração 

VLA 
(µg/m3) 

Fase de exploração 

Alternativas A1 e A2 

1 

200 µg/m3 
(permitidas 

18 
excedências 

no ano) 

147,0 

40 µg/m3 

19,6 

2 238,6 13,2 

3 121,4 10,5 

4 113,5 9,8 

5 193,3 10,1 

6 166,1 9,8 

7 43,5 8,3 

8 43,6 8,2 

9 70,0 9,0 

Alternativas B1 e B2 

1 

200 µg/m3 
(permitidas 

18 
excedências 

no ano) 

79,2 

40 µg/m3 

10,7 

2 92,5 10,4 

3 85,5 10,2 

4 158,2 11,0 

5 121,1 10,2 

6 136,5 9,8 

7 75,9 9,6 

8 47,0 8,6 

9 55,9 8,4 
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FIG. IV. 30 – Campo estimado das concentrações médias horárias de NO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas A1 e A2 
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FIG. IV. 31 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas A1 e A2 
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FIG. IV. 32 – Campo estimado das concentrações médias horárias de NO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas B1 e B2 
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FIG. IV. 33 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas B1 e B2 
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De acordo com os resultados obtidos pode concluir-se que: 
 

− Considerando uma concentração máxima de 300 mg/Nm3 de NOx, em cada uma 
das fontes, e que todo o NOx se apresenta na forma de NO2, verificam-se 
situações de incumprimento ao VLH no caso das Alternativas A1 e A2, na 
proximidade do recetor 2. Esta situação de incumprimento apenas é observada no 
pior cenário de simulação (todas as fontes com uma emissão de 300 mg/Nm3 de 
NOx). No caso da emissão de 200 mg/Nm3, por exemplo, em todas as fontes, não 
se verificam situações de incumprimento. 

 
− Relativamente aos valores anuais obtidos, em ambas as alternativas verifica-se o 

cumprimento do VLA. 
 
 
 
1.14.4.3.3  Poluente SO2 

A emissão do poluente SO2 tem origem numa fonte fixa (fonte F3 caracterizada no  
ponto 1.13.4.1.2). Nesta fonte estima-se uma emissão entre 50 e 200 mg/Nm3 de SO2. 
De modo a modelar o pior cenário considerou-se uma emissão de 200 mg/Nm3 de SO2. 
Os resultados da modelação apresentam-se no quadro e figuras seguintes. 
 
Para o SO2 a legislação em vigor define, com o objetivo de proteção da saúde humana, 
um valor limite horário (VLH) de 350 µg/m3, que não deve ser excedido mais do que 24 
vezes no ano, e um valor limite diário (VLD) de 125 µg/m3, que não deve ser excedido 
mais do que três vezes no ano. Pelo exposto, a avaliação da conformidade legal para o 
SO2 é feita através dos indicadores 4º máximo diário e 25º máximo horário, que permitem 
verificar, respetivamente, o cumprimento do VLD e do VLH. 
 
Apresenta-se, no quadro seguinte, os valores obtidos na modelação, para as Alternativas 
A1 e A2 e para as Alternativas B1 e B2. Nas FIG. IV. 34 a FIG. IV. 37 apresentam-se as 
representações gráficas das concentrações obtidas. 
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Quadro IV. 117 – Resumo dos valores estimados para o poluente SO2, nos recetores mais próximos 
do projeto, durante a fase de exploração, e comparação com os respetivos valores limite, legislados 

no decreto-lei n.º 102/2010, na sua atual redação 

Recetor 
VLH 

(µg/m3) 
Fase de exploração 

VLD 
(µg/m3) 

Fase de exploração 

Alternativas A1 e A2 

1 

350 µg/m3 
 (permitidas 

24 
excedências 

no ano) 

40,1 

125 µg/m3 
 (permitidas 3 
excedências 

no ano) 

16,7 

2 139,2 23,5 

3 31,6 12,9 

4 15,3 11,3 

5 25,8 12,8 

6 46,7 14,7 

7 15,0 11,4 

8 14,5 11,2 

9 24,5 12,4 

Alternativas B1 e B2 

1 

350 µg/m3 
 (permitidas 

24 
excedências 

no ano) 

33,2 

125 µg/m3 
 (permitidas 3 
excedências 

no ano) 

13,7 

2 35,6 13,4 

3 29,6 13,1 

4 14,2 10,8 

5 69,4 16,5 

6 67,2 16,4 

7 20,1 12,4 

8 15,1 11,3 

9 19,0 11,9 
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FIG. IV. 34 – Campo estimado das concentrações médias horárias de SO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas A1 e A2 
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FIG. IV. 35 – Campo estimado das concentrações médias diárias de SO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas A1 e A2 
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FIG. IV. 36 – Campo estimado das concentrações médias horárias de SO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas B1 e B2 
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FIG. IV. 37 – Campo estimado das concentrações médias diárias de SO2 (μg/m3) verificadas no domínio em análise – Alternativas B1 e B2 
 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

683

 
 
De acordo com os resultados obtidos pode concluir-se que: 
 

− Considerando uma concentração máxima de 200 mg/Nm3 de SO2, não se 
verificam situações de incumprimento ao VLH e ao VLD nas quatro alternativas 
em análise. 

 
− Em termos comparativos as Alternativas B1 e B2 apresentam-se claramente mais 

favoráveis, apresentando concentrações consideravelmente inferiores na 
proximidade de recetores sensíveis. 

 
 
 
1.14.5 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação da mina os possíveis impactes na qualidade do ar 
poderão decorrer das seguintes ações: 
 

– desmantelamento de infraestruturas 

– uso de veículos e maquinaria 

– operações de recuperação paisagística e ambiental 

 
Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em 
suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos. 
 
À semelhança das restantes fases, também na fase de desativação se prevê que a 
emissão de partículas se afigure como o poluente a ser emitido em maior concentração, 
particularmente nas zonas próximas das vias não pavimentadas e das áreas sujeitas a 
recuperação paisagística e ambiental, uma vez que estas operações implicam a 
modelação do terreno, plantações e sementeiras. 
 
Estes impactes, negativos, diretos e de magnitude reduzida, podem contudo ser 
minimizados, procedendo ao humedecimento dos locais por aspersão. Este impacte será 
ainda temporário pois ocorrerá em curtos períodos de intervenção, a par dos trabalhos de 
extração.  
 
Face ao referido e às características da intervenção prevê-se que o impacte sobre a 
qualidade do ar seja pouco significativo.  
 
Após a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística prevê-se uma 
melhoria da qualidade do ar por cessação da exploração da mina a céu aberto e por 
redução da área exposta à ação do vento sobre o solo. 
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1.14.6 Alternativa Zero 

No que respeita à qualidade do ar a não concretização do projeto implica a continuação 
da situação descrita no Capítulo III, não conduzindo a qualquer impacte. 
 
 
 
1.14.7 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, tendo em conta a existência de recetores sensíveis na zona 
envolvente das alternativas em estudo, os impactes poderão ter algum significado pontual 
devido às emissões de partículas, poeiras e gases poluentes resultantes das ações de 
construção para as habitações e áreas agrícolas existentes, sendo considerados como 
negativos, de carácter temporário, reversível, passíveis de minimização, e de 
magnitude reduzida (Alternativas B1 e B2) a moderada (Alternativas A1 e A2), uma vez 
que as concentrações estimadas na proximidade do recetor 1 encontram-se muito 
próximas do valor limite diário. 
 
Na fase de exploração os impactes são negativos, permanentes, reversíveis, 
elevados no caso das Alternativas A1 e A2, uma vez que das simulações realizadas se 
verifica o incumprimento do VLH para o poluente NO2, e reduzido no caso das 
Alternativas B1 e B2, verificando-se o cumprimento do VLH para este poluente. De 
referir, contudo, que a situação de incumprimento em A1 e A2 apenas se observa no 
cenário mais crítico (todas as fontes com uma emissão de 300 mg/Nm3. No caso de uma 
emissão de 200 mg/Nm3, em todas as fontes, por exemplo, não se verifica incumprimento 
nos recetores sensíveis). 
 
No caso dos poluentes SO2 e PM10 não se verificam situações de incumprimento durante 
a fase de exploração, embora da análise dos resultados obtidos seja possível concluir 
que a solução de depósito 2 se apresenta mais favorável face às concentrações de PM10 
estimadas para a fase de exploração, na povoação de Carvalhais. 
 
No cômputo geral a Alternativa B2 apresenta-se assim como a mais favorável. 
 
Relativamente à fase de desativação os impactes são negativos, temporários, 
reversíveis, reduzidos e não significativos, não apresentando distinção entre as 
alternativas estudadas. 
 
Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese de classificação de impactes nas fases de 
construção, exploração e desativação. 
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Quadro IV. 118 – Qualidade do Ar | Síntese de Impactes. Fase de Construção 

 

Quadro IV. 119 – Qualidade do Ar | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Emissão de partículas, na fase de construção, com 
impactes sobre recetores sensíveis mais próximos. 

- Dir. M (3) T (1) R (1) C (3) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) NS (16) 
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Emissão de poluentes (partículas, NO2 e SO2), na 
fase de exploração, com incidências sobre 
recetores sensíveis mais próximos 

- Dir. E (5) P (2) R (1) C (3) D (3) M (3) NC (3) MC (1) S (21) 

B
1 

e 
B

2 - Dir. R (1) P (2) R (1) C (3) D (3) M (3) NC (3) MC (1) NS (17) 
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Quadro IV. 120 – Qualidade do Ar | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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Emissão de partículas, na fase de construção, 
com incidências sobre recetores sensíveis mais 
próximos. 

- Dir. R (1) T (1) R (1) C (3) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) NS (14) 
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1.15 Saúde Humana 

1.15.1 Metodologia  

De acordo com o documento da União Europeia (EU): “Environmental Impact 
Assessment of Projects. Guidance on the preparation of the Environmental Impact 
Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU). European Union, 
2017”, a saúde humana é um fator muito abrangente que é muito dependente do Projeto 
propriamente dito. 
 
A avaliação da saúde humana deve ser considerada no contexto de outros fatores 
incluídos na EIA, ou seja, no contexto de outras questões da saúde relacionadas com o 
ambiente, como sejam: 
 

a) Os efeitos na saúde humana causados pela libertação de substâncias químicas 
tóxicas no ambiente; 

b) Os riscos para a saúde decorrentes da análise de risco de acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas; 

c) Os efeitos causados pelas alterações nos fatores de risco com origem no 
ambiente como seja a poluição do ar, da água, o ruído/vibração, a contaminação 
do solo, os alimentos, o habitat construído (desde a habitação, ao local de 
trabalho, passando pelos locais de lazer) e identificados no EIA; 

d) As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no 
âmbito da componente socioeconómica do EIA; 

e) Os efeitos em grupos vulneráveis. 

 
Para a saúde humana, importam sobretudo os impactes da fase de exploração, pois são 
os de maior duração e permanência. Na fase de construção e desativação, os impactes 
serão temporários, sendo no entanto os mesmos avaliados em termos das principais 
atividades previstas.  
 
É ainda desenvolvida uma análise comparativa entre as alternativas de projeto propostas, 
em termos dos seus impactes na saúde humana. 
 
 
 
1.15.2 Fase de Construção 

A execução da Mina do Romano implica várias fases de trabalho, entre elas a instalação 
dos estaleiros, operações de desmatação e terraplanagens, seguido das atividades de 
construção. A todas estas ações está também associado o transporte dos materiais de 
construção, com impactes numa zona mais alargada, pelo uso de vias de acesso até ao 
local do projeto e que se traduzem em impactes não relevantes por essas deslocações se 
diluírem no conjunto da circulação dessas vias. 
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Todas as operações exigirão mão-de-obra, que poderá ser local ou não. Estima-se, na 
época de pico de construção, um total de 100 trabalhadores. Para além desta força de 
trabalho, será empregue neste projeto outra mão-de-obra não contabilizada atrás, 
nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, no fornecimento de equipamentos e serviços, 
entre outros. Esta mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas 
exercerá a sua atividade fora da área de influência imediata do mesmo; 

• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 
serralharia, carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação de veículos e 
dragas, etc., é uma mão-de-obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja 
atividade se situa na área de influência imediata do mesmo. 

 
As atividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, que 
por sua vez constituem determinantes da saúde, quer para os trabalhadores, quer para a 
população local na envolvente do projeto.  
 
Em termos demográficos, avaliou-se no descritor Socioeconomia que o principal impacte 
será no crescimento populacional, que se considerou expressiva face aos valores 
reduzidos de população residente na freguesia de Morgade. Sendo que parte desta mão-
de-obra pode ser local, o impacte será positivo ao nível do emprego e consequente 
melhoria da qualidade de vida, bem como para o rejuvenescimento da população. Será 
um impacte temporário, reversível e localizado, para além de direto, incerto, e de 
magnitude elevada.  
 
Em termos de atividades económicas (ambiente social), foi também identificado no 
descritor Socioeconomia que este projeto dinamizará algumas das atividades económicas 
já presentes no concelho, devido ao aumento da procura de produtos e serviços gerado 
pelos trabalhadores das obras, sobretudo na restauração. 
 
Adicionalmente, os serviços ligados ao fornecimento de materiais de construção e apoio 
à construção poderão igualmente incrementar o seu volume de negócios. 
 
Neste sentido, para este setor terciário, os impactes serão positivos, diretos, certos, 
embora temporários e de magnitude elevada. Esta dinamização das atividades 
económicas permitirá uma maior qualidade de vida das famílias envolvidas, com 
consequente impacte positivo na saúde.  
 
Ao nível da qualidade de vida, durante as fases de construção e exploração do projeto 
desenvolvem-se atividades suscetíveis de gerar impactes ao nível do ambiente sonoro, 
da qualidade do ar, intrusão visual e qualidade da água, podendo, por sua vez, afetar, de 
forma negativa, a saúde da população.  
 
Referem-se as atividades decorrentes nomeadamente do funcionamento do estaleiro da 
obra, das operações de terraplanagem e remoção da vegetação, escavação das galerias 
subterrâneas, construção de acessos e rampas, etc. 
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Relativamente à qualidade do ar, e conforme referido no ponto 1.13.3 as atividades de 
construção podem ocasionar, ainda que temporária e localmente nos locais da sobras 
terrestres, emissão de partículas em suspensão, com potenciais repercussões na saúde 
humana. Além disso, durante esta fase serão ainda emitidos para a atmosfera poluentes 
típicos associados ao tráfego de veículos e maquinaria afetos à obra, como o monóxido 
de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre 
(SO2), entre outros.  
 
Os principais efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde refletem-se ao nível dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular. Estes efeitos são variáveis e dependem do tempo 
de exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, 
condição de saúde). As partículas são o componente em maior proporção da poluição 
urbana e que têm maiores efeitos sobre a saúde. 
 
As partículas podem resultar em problemas respiratórios, (como a asma, pneumonia e 
redução funcional dos pulmões) uma vez que o nariz humano não consegue filtrar com 
eficácia estas partículas.  
 
Conforme descrito no descritor da Qualidade do Ar (ponto 1.13.3), as atividades de 
construção têm um maior impacte na localização da instalação hidrometalúrgica da 
Solução A, onde os valores das partículas no recetor mais próximo (Morgade) ficam 
muito perto dos limites definidos na legislação, embora não os ultrapassando. 
 
Relativamente aos restantes poluentes, não se consideram os impactes significativos. 
 
O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido e muito perigoso 
devido à sua grande toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco 
oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais 
ricos em carbono, como derivados de petróleo. O aumento da sua concentração ao nível 
do solo pode resultar em mais produção de pólenes com agravamento das doenças 
respiratórias. O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos oceanos 
mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, com implicações na 
pesca e na alimentação de certas regiões do mundo. 
 
Os óxidos de azoto (NOx) incluem o monóxido e o dióxido de azoto. Estudos 
epidemiológicos mostram que os sintomas de bronquite em crianças asmáticas 
aumentam quando associados a uma exposição a longo prazo a NOx (WHO, 2006). Por 
outro lado, na presença de radiação solar e temperaturas elevadas, os óxidos de azoto 
podem reagir com os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) originando, entre outros, o 
ozono troposférico (O3). 
 
O ozono é um gás agressivo para as mucosas oculares e respiratórias, penetrando nas 
vias respiratórias profundas, afetando essencialmente os brônquios e os alvéolos 
pulmonares. Os sintomas principais manifestados são tosse, dores de cabeça, dores no 
peito, falta de ar e irritações nos olhos. Pode também provocar o agravamento de 
patologias respiratórias já existentes e reduzir a resistência a infeções respiratórias. 
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O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um forte odor e irritante para as 
mucosas dos olhos, nariz e garganta. A exposição prolongada a este poluente pode 
afetar o sistema respiratório, provocar alterações nos mecanismos de defesa dos 
pulmões e agravar doenças como a asma e bronquite crónica e doenças 
cardiovasculares existentes. 
 
Apesar dos impactes negativos esperados ao nível da Qualidade do Ar, decorrentes da 
emissão de poluentes para a atmosfera, com origem nas atividades de construção, e que 
foram classificados de não significativos, não é também expectável que estes impactes 
tenham repercussões ao nível da saúde da população, dado que: 
 

• As atividades de construção decorrerão de forma faseada, de forma a garantir a 
manutenção das acessibilidades atuais, pelo que a emissão de poluentes com 
origem na fase de construção não decorrerá de forma continuada ao longo do dia; 

• A área de projeto situa-se numa zona sujeita à influência de ventos, sendo as 
situações de vento calmo muito pouco frequentes ao longo do ano (1,1%), pelo 
que os poluentes emitidos são facilmente sujeitos a dispersão na atmosfera; 

• No que respeita às condições morfológicas locais, estas permitem uma boa 
dispersão atmosférica, constituindo assim o principal fator favorável à circulação, 
dispersão e depuração atmosférica. 

 
Note-se ainda que, da análise dos dados do Perfil Local de Saúde de 2018, as doenças 
de cariz respiratório não figuram entre os diagnósticos ativos mais comuns no 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Alto Tâmega, pelo que o acréscimo da 
emissão de poluentes esperado, associado às condições de dispersão de poluentes 
ocorrentes no local, não faz prever a ocorrência de impactes negativos na saúde 
humana. 
 
Em termos de ambiente sonoro, os principais impactes resultam da execução dos 
trabalhos de construção passíveis de gerar mais ruído, nomeadamente a circulação de 
máquinas e viaturas pesadas e operação de diversos equipamentos ruidosos nos 
estaleiros e no seu exterior. 
 
A exposição da população ao ruído tem inúmeras consequências na saúde humana 
estando frequentemente associada esta exposição a perturbações no sono, dores de 
cabeça, exaustão, ansiedade, raiva, irritabilidade e depressão, problemas de 
concentração e aprendizagem, zumbido nos ouvidos, doença cardíaca isquémica e 
hipertensão. 
 
Conforme acima referido os trabalhos de construção decorrerão contudo de forma 
faseada minimizando os impactes gerados durante a fase de construção no ambiente 
sonoro. As atividades mais ruidosas e que se desenvolvem na proximidade dos recetores 
sensíveis, decorrerão em períodos muito limitados no tempo e no espaço de influência. 
Acresce ainda referir que as medidas de minimização previstas, a aplicar em fase de 
obra, permitirão reduzir o grau de incomodidade na população não sendo expectáveis 
níveis sonoros passíveis de gerar impactes na saúde humana. Pela proximidade das 
instalações hidrometalúrgica da Solução A à povoação de Morgade, poderá ocorrer um 
maior nível de ruído. 
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Relativamente à intrusão visual, terá sobretudo a ver a com a alteração da morfologia 
local (sobretudo nas áreas de exploração a céu aberto), a presença das máquinas e 
veículos e do estaleiro, sendo todas estas ações responsáveis por alterações qualitativas 
da paisagem, contudo, de caráter temporário e minimizáveis. Refere-se a reduzida 
prevalência de recetores visuais na envolvente do projeto. 
 
Relativamente à qualidade da água, a possibilidade de derrames e fuga de produtos 
poderá contaminar as linhas de água ou os aquíferos subterrâneos, mas não se espera 
que esses impactes sejam significativos, desde que sejam adotadas as medidas de 
gestão ambiental associadas ao estaleiro. Deverá ainda ser acautelado o destino 
adequado das águas residuais produzidas no estaleiro, garantindo que o sistema 
municipal do concelho de Montalegre tem capacidade para os volumes produzidos e que 
permite o seu tratamento adequado, sem implicar consequências negativas para a saúde 
das populações residentes. 
 
Pelas razões apontadas anteriormente, conclui-se que os impactes verificados ao nível 
do ambiente sonoro, da qualidade do ar, da paisagem e da qualidade da água não serão 
suficientemente importantes para gerar impactes negativos sobre a saúde humana, pelo 
que os impactes se classificam de negativos, prováveis, diretos, temporários, 
reversíveis, localizados, de magnitude moderada a reduzida e não significativos. 
 
Reforça-se ainda que o concelho de Montalegre possui várias unidades de saúde, que 
permitem salvaguardar qualquer situação de risco que possa ocorrer. 
 
 
 
1.15.3 Fase de Exploração 

Neste sentido, considerando o que já foi assumido na caracterização da situação de 
referência do projeto, avaliam-se, para esta fase, os impactes da Mina do Romano, de 
acordo com os aspetos seguintes: 
 
 

a) Os efeitos na saúde humana causados pela libertação de substâncias químicas 
tóxicas no ambiente; 

 
Substâncias tóxicas são aquelas que por inalação, ingestão ou penetração cutânea 
podem provocar efeitos agudos sobre as pessoas e/ou animais e inclusive a morte. 
 
Para definir a toxicidade das substâncias e misturas determinam-se diferentes Limites de 
Concentração característicos (AEGL, ERPG, IDHL, CL50, DL50, etc.).  
 
A classificação de substâncias em muito tóxicas, tóxicas ou nocivas efetua-se através do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu, e tal como se indica no Anexo 
I do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto (Diretiva Seveso). 
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Os fatores mais importantes na identificação de uma substância tóxica passível de gerar 
acidentes graves são os valores de toxicidade por inalação (uma substância raramente 
poderá produzir um acidente grave por ingestão ou por absorção cutânea a menos que 
se atinja uma corrente de água), e também a sua volatilidade (pressão de vapor).  
 
Quanto mais baixo seja o valor de toxicidade e mais alta seja a sua pressão de vapor, 
mais perigosa será a substância, sendo os gases aqueles que poderão formar mais 
facilmente nuvens tóxicas. Assim, o efeito negativo causado será diretamente 
proporcional à toxicidade das substâncias, à facilidade da substância em dispersar-se e à 
quantidade libertada. 
 
Relativamente aos vários produtos associados às várias fases da operação, analisa-se a 
sua perigosidade a nível de saúde humana: 
 

Quadro IV. 121 – Substâncias Químicas Associadas à Operação e seus Efeitos na Saúde 

Substância Fase de Operação Principais riscos Principais afetados 

Ácido 
fluorídrico 

Concentração do 
Minério 

Pele: Queimaduras 
Olhos: Lesões oculares graves 
Ingestão: Pode ser mortal, corrosão, 
vómitos, dores abdominais intensas 
Inalação: Tóxico por inalação. 
Corrosivo para as vias respiratórias, 
tosse, Dificuldade respiratória, edema 
pulmonar 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Sem 
toxicidade para o meio 
aquático 

Ácido 
sulfúrico 

Purificação do 
Concentrado de 
Petalite 

Pele: Queimaduras 
Olhos: Lesões oculares graves 
Inalação: dores de garganta, tosse, 
dificuldades respiratórias e pode 
provocar cancro da laringe, sobretudo 
em concentrações a 98%. 
Ingestão: dores severas, vómitos e 
estado de choque (perigo de 
perfuração). 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Sem 
toxicidade para o meio 
aquático 

Hidróxido de 
cálcio 

Purificação do 
Concentrado de 
Petalite 

Pele: irritação na pele húmida, quando 
friccionada pelo vestuário 
Olhos: irritação ou queimadura grave 
na córnea ou conjuntiva. 
Ingestão: irritação no aparelho 
digestivo 
Inalação: Irritação para as vias 
respiratórias. Sintomas podem incluir 
tosse e dificuldade de respiração. 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Sem 
toxicidade para o meio 
aquático 

Ácido 
clorídrico 

Purificação do 
Concentrado de 
Petalite 

Pele: Queimaduras 
Olhos: Lesões oculares graves 
Inalação: Irritação para as vias 
respiratórias. 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Efeitos 
ambientais podem 
ocorrer a uma escala 
local devido aos efeitos 
do pH. 
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Substância Fase de Operação Principais riscos Principais afetados 

Hidróxido de 
sódio 

Purificação do 
Concentrado de 
Petalite 

Pele: Queimaduras 
Olhos: Lesões oculares graves 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Sem 
toxicidade para o meio 
aquático 

Hidróxido de 
lítio 

Purificação do 
Concentrado de 
Petalite 

Pele: Queimaduras 
Olhos: Lesões oculares graves 
Ingestão: Tóxico 

Trabalhadores: Contato 
acidental por alguma 
fuga do sistema 
Derrames: Nocivo para 
os organismos 
aquáticos 

Nota: Informação baseada nas respetivas fichas de segurança 

 
 
Todas estas substâncias serão introduzidas no sistema sem manipulação direta pelos 
trabalhadores, em condições controladas. O risco de acidentes ou derrames será mínimo 
desde que adotadas todas as condições do sistema de gestão operacional de segurança, 
saúde e ambiente (SSA) associadas ao projeto. 
 
Não obstante a proximidade de várias linhas de água à área do projeto (ribeiro de Lamas, 
a norte, ribeiro de Candedo a poente e ribeiro de Rebordelo a nascente), o risco de 
derrames de algumas destas substâncias para estas linhas de água é praticamente nulo, 
sendo que apenas o hidróxido de lítio poderá ter algum efeito nocivo em organismos 
aquáticos, como px. os anfíbios34. 
 
Neste sentido, o risco de consequências na saúde humana pela libertação de 
substâncias químicas tóxicas no ambiente é muito reduzido, temporário, mitigável e 
não significativo. 
 
 

b) Os riscos para a saúde decorrentes da análise de risco de acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas; 

 
Os riscos associados às fontes de risco internas do processo de produção, armazenagem 
e manuseamento de substâncias perigosas presentes, são todos derivados de eventuais 
perdas de contenção das mesmas. O nível de risco depende basicamente do tipo de 
substância, neste caso dos produtos manipulados e da quantidade libertada. 
 
Na avaliação de um acidente grave na Mina do Romano é assumido que o tempo de fuga 
de produto depende da localização da fuga (se o ponto de fuga pode ser isolado por 
válvulas da fonte de produto), dos meios técnicos de identificação existentes 
(instrumentos), dos sintomas esperados do acontecimento (ruído, odor, etc.), da 
presença de um operador junto do local onde ocorra o acontecimento acidental e dos 
meios de isolamento. 
  

                                                
34 KSZOS, L.A & A.J. STEWARD (2003). Review of Lithium in the Aquatic Environment: Distribution in the United States, 
Toxicity and Case Example of Groundwater Contamination. Ecotoxicology, 12: 439-447 
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Para além das substâncias químicas descritas na alínea anterior, são ainda de 
considerar, nos riscos para a saúde, as suas propriedades inflamáveis que podem 
originar explosões e incêndios. 
 

Quadro IV. 122 – Substâncias Químicas Associadas à Operação e Riscos de Explosão 

Substância Risco de explosão 

Ácido fluorídrico 
Reage violentamente com: Hidróxido alcalino (base cáustica), Óxidos de fósforo, 
Lixívia forte, Óxidos de azoto (NOx), Permanganatos, por exemplo permanganato de 
potássio => Propriedades explosivas 

Ácido sulfúrico Sem inflamabilidade 

Hidróxido de cálcio Sem inflamabilidade 

Ácido clorídrico Perigo de explosão: Metais alcalinos, Ácido sulfúrico, concentrado 

Hidróxido de sódio 
Reage violentamente com: Acetona, Clorofórmio, Anidrido maleico, Ácidos, Fósforo, 
Nitrilo, Peróxidos, Bromo, Composto nitrado, Nitrato, Magnésio, Cálcio, Pó metálico,  

=> Propriedades explosivas 

Hidróxido de lítio Sem inflamabilidade 
Nota: Informação baseada nas respetivas fichas de segurança 

 
 
Não obstante a presença de alguns compostos, que em conjunto poderão ocasionar 
situações de explosão, essa possibilidade é muito reduzida, dada a automatização e 
controlo do sistema. 
 
Não existe qualquer povoamento ou estabelecimentos sensíveis nas proximidades, 
limitando-se à ocorrência de residências unifamiliares distribuídas de forma dispersa no 
limite sul da concessão mineira, algumas delas correspondentes a antigas residências 
mineiras (“camaratas”) da mina do Beça. 
 
A Mina do Romano possuirá ainda Medidas Técnicas (complementadas com medidas de 
organização), que permitem prevenir a ocorrência de acidentes ou evitar que a perda de 
contenção de produtos evolua para uma sequência de eventos acidentes mais gravosos, 
como sejam dispersão de nuvens inflamáveis, incêndios do tipo charco ou do tipo jato e 
explosões. Neste sentido, com a implementação do Plano de Emergência Interno, não é 
previsível que estas potenciais fugas possam atingir estes elementos de uso sensível, 
pelo que os impactes serão reduzidos e não significativos.  
 
Na atividade mineira há ainda a considerar os ricos para a saúde humana decorrentes do 
uso de explosivos, em particular para os profissionais envolvidos no manuseamento de 
explosivos. 
 
Os principais riscos/ fatores de risco associados a este setor são o ruído (perfuração 
auditiva), alterações neurológicas (como cefaleia e alterações do sono), lesões oculares 
variadas, soterramento e doenças respiratórias devido à inalação de poeiras. 
 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

695

 
 
Estes riscos relacionam-se com a falta de proteção adequada para lidar com os efeitos 
da onda da explosão, pelo que os trabalhadores envolvidos nos trabalhos terão formação 
adequada e adotarão medidas de proteção individual como a utilização de proteção 
auricular, calçado e farda adequados à condução de eletricidade eletrostática e máscara/ 
proteção respiratória. 
 
Durante o uso de explosivos serão rigorosamente cumpridas as normas de utilização das 
substâncias explosivas, assim como todas as normas da segurança, relativas ao 
carregamento de fogo, de forma a reduzir os possíveis riscos para a saúde, destacando-
se as seguintes: 
 

- O manuseamento, utilização e transporte de explosivos será realizado apenas por 
pessoal devidamente habilitado com a respetiva cédula de operador passada 
pelas entidades competentes (Polícia de Segurança Pública) e renovada 
periodicamente. De referir que na área de projeto não haverá lugar a 
armazenamento de explosivos, sendo estes fornecidos diariamente por parte de 
uma empresa local e rastreados através de software da polícia. 

- Os procedimentos de tiro serão afixados e divulgados; levando em conta a 
segurança dos trabalhadores, dos residentes e do ambiente.  

- Será nomeado e autorizado o carregador de fogo e seus ajudantes. O 
responsável deverá confirmar a adequação e segurança dos produtos e timing 
dos tiros.  

- Será delimitada uma zona de perigo, dentro da qual não deverá estar nenhum 
trabalhador. Os sistemas de alerta poderão incluir bandeiras, sons de aviso (para 
assinalar a evacuação e o fim da sessão de tiros); poderão também ser colocadas 
proteções. De realçar que a utilização de explosivos será exclusivamente para 
utilização na exploração subterrânea. 

- Os residentes serão notificados direta e individualmente.  

- Logo após o início dos tiros haverá uma inspeção para detetar eventuais falhas. 
No final será sempre avaliada a possibilidade de existirem explosivos que não 
tenham sido acionados corretamente, de forma a evitar explosões acidentais e/ou 
roubos. 

 
Face ao exposto e às medidas previstas para reduzir os riscos para a saúde, consideram-
se que os riscos do uso e manuseamento de explosivos serão reduzidos e não 
significativos. 
 
Por último, face à existência de um ponto de abastecimento de combustível e de uma 
unidade autónoma de gás natural, há a considerar essencialmente o risco de incêndio e 
explosão. De forma a reduzir este risco, com repercussões na saúde humana, serão 
instalados extintores nos equipamentos móveis e nas instalações auxiliares próximo das 
zonas com risco de incêndio, e será dada formação de boas práticas a todos os 
trabalhadores. Este risco é reduzido e não significativo. 
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c) Os efeitos causados pelas alterações nos fatores de risco com origem no 

ambiente como seja a poluição do ar, da água, o ruído/vibração, a contaminação 
do solo, os alimentos, o habitat construído (desde a habitação, ao local de 
trabalho, passando pelos locais de lazer) e identificados no EIA; 

 
Conforme se confirmou na Qualidade do Ar, as emissões previstas dos vários poluentes 
atmosféricos não implicarão situações que possam ser de risco para a saúde humana, 
excetuando apenas o NO2 para a Solução A, onde ocorre incumprimento junto ao recetor 
Morgade. 
 
Para os restantes poluentes (SO2, CO e PM10 e também o NO2 na Solução B) serão 
cumpridos todos os valores limite da concentração definidos na legislação. Os impactes 
são deste modo inexistentes ao nível da saúde humana. 
 
Em relação ao ruído, as avaliações concluíram que apenas na povoação de Morgade, na 
proximidade da Solução A, ocorre exposição a valores acima dos limites estabelecidos, 
que, embora sejam mitigáveis, constituem impactes negativos. De qualquer forma, 
refere-se que as simulações do ruído na fase de operação foram efetuadas com o pior 
cenário possível, de todas as máquinas, equipamentos e veículos estarem a funcionar 
todos ao mesmo tempo, o que na realidade não acontecerá. 
 
Verifica-se que apenas o ácido clorídrico e o hidróxido de lítio podem constituir risco para 
os ecossistemas aquáticos, o primeiro por alteração do pH local e o segundo pela 
potencial afetação de organismos aquáticos e consequente efeito na cadeia alimentar.  
 
Esta conclusão é similar para a potencial contaminação dos alimentos, pela 
contaminação do solo e dos recursos hídricos. 
 
No entanto, face ao sistema de tanques previsto para a Mina, adequadamente 
monitorizado e automatizado, ao encaminhamento de todos os seus efluentes para 
destino apropriado e à adoção imediata de medidas de descontaminação previstas no 
Plano de Emergência Interno, não é previsível que um derrame possa atingir qualquer 
aquífero no meio hídrico da área de implantação da Mina do Romano. 
 
Relativamente às alterações nos habitats, a exploração a céu aberto levará à remoção da 
vegetação local (pinhais, eucaliptais e matos) que poderá incrementar a emissão de 
poeiras, mas que se verificou não induzir impactes com significado nem em 
incumprimento com a legislação em vigor. Refere-se que está previsto um plano de 
integração paisagística que recuperará as zonas que já não estão em operação, 
contribuindo para a rápida evolução do coberto vegetal e regeneração das áreas 
afetadas. 
 
Os impactes do projeto nestes fatores ambientais não irão assim contribuir 
significativamente para a afetação da saúde humana, quer dos trabalhadores (saúde 
ocupacional), quer das populações locais em redor (saúde populacional ou comunitária), 
sendo os mesmos reduzidos, temporários e mitigáveis. 
 
De qualquer modo, deverá estar previsto um gabinete de apoio ao público que 
rececionará eventuais reclamações e ajudará à resolução das mesmas. 
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d) As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no 

âmbito da componente socioeconómica do EIA; 
 
A implantação da Mina do Romano incidirá, para além de zona florestal de produção, 
sobre algumas áreas agrícolas correspondentes a terrenos baldios. Esta afetação de 
áreas com potencial uso económico ou familiar constitui um impacte negativo em termos 
dos rendimentos das famílias proprietárias/utilizadoras desses terrenos. 
 
No entanto, está previsto que as mesmas sejam compensadas, para além da 
possibilidade de empregabilidade na própria mina, minimizando os efeitos da perda 
destes terrenos e dos seus usos. Está previsto um total de 376 postos de trabalho 
promovendo o desenvolvimento local e aumento do número de habitantes, bem como a 
melhoria das condições de vida, a que se acrescenta o efeito dinamizador ao nível de 
fornecedores e de empresas de outros setores.  
 
Verifica-se igualmente, como já foi referido acima, que a probabilidade de ocorrência de 
acidentes graves que interfiram com as condições de vida e bem-estar humanos é muito 
reduzida, senão quase inexistente. 
 
Importa também referir a probabilidade de acidentes rodoviários nos acessos à mina. 
Deverão ser implementadas e mantidas as condições de segurança, nomeadamente no 
que respeita à sinalização e pavimento, minimizando esta probabilidade e consequente 
impacte negativo nos trabalhadores, empresas de transporte e população local. 
 
Considera-se que o projeto terá consequências negativas e positivas nas condições de 
vida e bem-estar, sendo possível mitigar as negativas e reforçar as positivas, ao longo da 
operação do projeto. 
 
 

e) Os efeitos em grupos vulneráveis 
 
Como grupos vulneráveis, identificam-se os trabalhadores da Mina. Está previsto um 
sistema de gestão operacional de segurança, saúde e ambiente (SSA) que, aplicável a 
todas as operações e atividades, permite identificar, gerir e minimizar riscos inerentes 
à operação em todas as fases do ciclo de vida das atividades, produtos e serviços. 
 
Este acompanhamento próximo aos trabalhadores permite antecipar a resolução de 
problemas de saúde e assim reduzir significativamente qualquer impacte negativo 
decorrente de uma eventual emissão de substâncias tóxicas, que como já se verificou, é 
muito reduzida e sem qualquer risco associado.  
 
A população de Morgade, no caso de ser selecionada a Solução A, apresenta-se 
igualmente como grupo vulnerável no que respeita à qualidade do ar e ruído. É 
necessário que exista, no complexo mineiro, um gabinete de receção de eventuais 
reclamações e que se desenvolva uma comunicação periódica dos resultados das 
monitorizações em sede própria e acessível ao público em geral. Esta estratégia permite 
assim reduzir significativamente qualquer impacte negativo que a exploração da mina 
possa ocasionar, que, como já se referiu, é de uma probabilidade muito reduzida. 
 
Refere-se ainda que no concelho de Montalegre, existem várias unidades de saúde que 
permitem salvaguardar qualquer situação de risco que possa ocorrer. 
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1.15.4 Fase de Desativação 

Tal como referido anteriormente, a fase de desativação, caso venha a ocorrer, não 
implicará a ocorrência de problemas de saúde ocupacional e de segurança. A 
desativação ocorrerá faseadamente, com a revegetação das áreas de exploração a céu 
aberto entretanto desativadas, o que minimiza a dispersão dos poluentes para os 
recetores mais próximos. 
 
Os impactes são negativos, incertos, diretos e indiretos, temporários, reversíveis, 
localizados, de magnitude reduzida e não significativos 
 
 
 
1.15.5 Alternativa Zero 

A não construção da Mina do Romano manterá a situação atualmente existente, em que 
os níveis da qualidade do ar, ruído e qualidade da água cumprem na generalidade os 
valores limites, o ambiente ecológico e socioeconómico são promotores de uma boa 
qualidade de vida local, não existindo, deste modo, quaisquer situações de risco para a 
saúde humana. 
 
 
 
1.15.6 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, são esperados impactes positivos na socioeconomia, 
independentemente da alternativa selecionada, e negativos para os aspetos de qualidade 
do ambiente, com maior relevância para a Solução A. 
 
Na fase de exploração, verificou-se que os compostos químicos a utilizar durante o 
processo hidrometalúrgico do lítio não apresentam riscos de serem libertados para o 
ambiente e de explosão, desde que cumpridas as medidas gerais de segurança.  
 
Em termos dos impactes da operação da Mina do Romano nos fatores ambientais, 
verifica-se que na generalidade não ocorrem incumprimentos, excetuando-se o dióxido 
de azoto e o ruído na povoação de Morgade, para a Solução A, sendo no entanto 
impactes mitigáveis. Ao nível dos sistemas ecológicos, as alterações dos habitats 
terrestres e aquáticos serão temporárias e de reduzido significado. 
 
O impacte a nível socioeconómico é sobretudo positivo pela criação de postos de 
trabalho, pelo desenvolvimento local e aumento do número de habitantes, bem como pela 
melhoria das condições de vida, a que se acrescenta o efeito dinamizador ao nível de 
fornecedores e de empresas de outros setores.  
 
Em termos de comparação das Alternativas, consideram-se as Alternativas A1 e A2 
como as que poderão causar mais impactes negativos, não obstante serem reduzidos, 
mitigáveis e não significativos 
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Quadro IV. 123 – Saúde Humana | Síntese de Impactes. Fase de Construção 
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Utilização de mão-de-obra local, melhoria das 
condições de vida e dinamização da atividade 
económica 

+ Dir. E (5) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) - S (18) 

A
1 e A
2 Qualidade de vida – impactes na qualidade do ar - Dir. M (3) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (15) 

B
1 e B
2 Qualidade de vida – impactes na qualidade do ar - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

A
1 e A
2 Qualidade de vida – impactes no ambiente sonoro - Dir. M (3) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (15) 

B
1 e B
2 Qualidade de vida – impactes no ambiente sonoro - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

T
od

as
 Qualidade de vida – impactes na intrusão visual - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (14) 

Qualidade de vida – impactes na qualidade da água - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) M (3) C (1) MC (1) NS (12) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Quadro IV. 124 – Saúde Humana | Síntese de Impactes. Fase de Exploração 
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Libertação dos compostos químicos para o ambiente - 
Dir./ 

Ind. 
R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) M (3) C (1) MC (1) NS (10) 

T
od

as
 

Risco de acidentes graves - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) M (3) C (1) MC (1) NS (10) 

A
1 e A
2 Qualidade de vida – impactes na qualidade do ar - Dir. M (3) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (17) 

B
1 e B
2 Qualidade de vida – impactes na qualidade do ar - Dir. R (1) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (15) 

A
1 e A
2 Qualidade de vida – impactes no ambiente sonoro - Dir. M (3) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (17) 

B
1 e B
2 Qualidade de vida – impactes no ambiente sonoro - Dir. R (1) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (15) 

T
od

as
 

Alterações nas condições de vida e de bem-estar 
humanos + 

Dir./ 

Ind. 
M (3) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) - NS (17) 

A
1 e A
2 Efeitos nos grupos vulneráveis - Dir. R (1) P (2) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (14) 

B
1 e B
2 Efeitos nos grupos vulneráveis - Dir. R (1) P (2) Rev. (1) PP (1) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 
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Quadro IV. 125 – Saúde Humana | Síntese de Impactes. Fase de Desativação 
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Utilização de mão-de-obra local + Dir. M (3) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) - NS (16) 

Qualidade de vida – impactes na qualidade do ar - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

Qualidade de vida – impactes no ambiente sonoro - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (13) 

Qualidade de vida – impactes na intrusão visual - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) C (1) MC (1) NS (14) 

Qualidade de vida – impactes na qualidade da água - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) M (3) C (1) MC (1) NS (12) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.16 Resíduos 

1.16.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos foi desenvolvida para as fases de 
construção, exploração e desativação do projeto em estudo. 
 
Identificaram-se os resíduos produzidos em cada uma das fases do projeto e avaliaram-
se os seus impactes no ambiente e sistemas de gestão existentes. 
 
A identificação e caracterização do tipo de resíduos gerados foram efetuadas de acordo 
com a legislação aplicável. 
 
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 
1.16.2 Fase de Construção 

Na fase de construção, os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes 
ações de projeto: 
 

• Implantação, funcionamento e desativação dos estaleiros; 

• Desmatação; 

• Execução de escavações e aterros; 

• Construção do edificado e instalação de equipamentos no CAM; 

• Gestão dos materiais sobrantes. 

 
No Quadro IV. 126 listam-se os resíduos que se preveem que venham a ser gerados 
pelas ações decorrentes da fase de construção, os quais estão identificados pelo 
respetivo código LER e pela sua perigosidade.  
 

Quadro IV. 126 – Produção e Destino dos Resíduos Produzidos Durante a Fase de Construção 

Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

C
on

st
ru

çã
o 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s:

 

- 
pr

ep
ar

aç
ão

 e
 li

m
pe

za
 d

e 
te

rr
en

os
 

- 
C

on
st

ru
çã

o 
In

fr
ae

st
ru

tu
ra

s 
- 

M
an

ut
en

çã
o 

de
 m

áq
ui

na
s 

e 
eq

ui
pa

m
en

to
s 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador 
de Gestão 

de 
Resíduos 

licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob 
pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto) (latas de sprays) 

15 01 11 

(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 

(*) Fluidos de travões 16 01 13 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 

Metais não ferrosos 16 01 18 

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 16 03 04 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 

(*) Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, contendo substâncias perigosas 

17 01 06 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 
não abrangidas em 17 01 06 

17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 

Plástico 17 02 03 

(*) Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com 
substâncias perigosas 

17 02 04 

(*) Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 

Chumbo 17 04 03 

Zinco 17 04 04 

Ferro e aço 17 04 05 

Estanho 17 04 06 

Mistura de metais 17 04 07 

(*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 17 04 09 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

Cabos não abrangidos em 17 04 10 17 04 11 

(*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas 

17 06 03 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04 

(*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas 

17 08 01 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 
08 01 

17 08 02 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 17 09 01 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB 17 09 02 

(*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas 
de resíduos) contendo substâncias perigosas 

17 09 03 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos 
em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a 
requisitos específicos com vista à prevenção desinfeções 

18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Vidro 20 01 02 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação 20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

 (*) Resíduos classificados como perigosos 

 
 
Pela análise do Quadro anterior verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 
essencialmente a resíduos de construção e demolição, integrados no Capítulo 17 da 
LER, os quais, na generalidade, são classificados como resíduos não perigosos.  
 
Durante esta fase prevê-se também a produção de óleos de motores, transmissões e 
lubrificação usados e de resíduos de embalagens, que se integram, respetivamente, no 
Capítulo 13 e 15 da LER assim como resíduos dos Capítulos 16 e 20. 
 
Constata-se que a maioria dos resíduos produzidos durante a fase de construção é não 
perigosa. Adicionalmente, durante esta fase, será adotado um sistema de gestão de 
resíduos, que cumpre o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos. 
 
Tendo em consideração que não é expectável que a produção de resíduos atinja valores 
tão elevados que não possam ser absorvidos e adequadamente geridos pelos 
sistemas/operadores de gestão existentes na região considera-se que os impactes 
gerados pela construção do projeto no âmbito do descritor resíduos, apesar de 
negativos, serão de reduzida magnitude, diretos, de carácter temporário e 
irreversível. 
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1.16.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os resíduos produzidos na Mina do “Romano” serão provenientes 
do processo desenvolvido na extração e tratamento do minério até à obtenção do 
hidróxido de lítio ultrapuro (Quadro IV. 127) assim do funcionamento das estações de 
tratamento de águas residuais (Quadro IV. 128) e operações de manutenção de 
equipamentos e maquinaria e funcionamento da área administrativa (Quadro IV. 129). 
 

Quadro IV. 127 – Resíduos Produzidos na Lavaria e Fábrica Hidrometalúrgica  

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

Processo de Concentração do Minério 

Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidas 
em 19 08 13 19 08 14 

Operador de Gestão de 
Resíduos deviamente 

licenciado 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas 15 01 10 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 

Produção de Purificação de Hidróxido de Lítio 

Resíduos sem outras especificações 11 05 99 
Operador de Gestão de 
Resíduos deviamente 

licenciado 

(*) Resíduos classificados como perigosos 

 
 

Quadro IV. 128 – Resíduos com Origem nas Estações de Tratamento de Águas Residuais 

Tipo de Resíduo 
Código 

LER 
Destino Final 

Previsto 

ETAR Doméstica 

Gradados 19 08 01 
Operador de gestão de 
resíduos licenciado Resíduos de desarenamento 19 08 02 

Lamas do tratamento de águas residuais urbanas 19 08 05 

ETARIC 

Areias de leitos  19 01 19 Os filtros serão 
removidos pela 

entidade de 
manutenção e enviados 

para Operador de 
Gestão de Resíduos 

(*) Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas 19 08 06 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 
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Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

ETARI 

Gradados 19 08 01 
Operador de Gestão 
Operador de Resíduos 
devidamente licenciado 

Resíduos de desarenamento 19 08 02 

Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais, não abrangidas 
em 19 08 13 19 08 14 

Areias de leitos fluidizados 19 01 19 Os filtros serão 
removidos pela 

entidade de 
manutenção e enviados 

para Operador de 
Gestão de Resíduos, 

devidamente licenciado 

Resíduos sem outras especificações 19 08 99 

ETAM 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 
Operador de Gestão de 
Resíduos devidamente 
licenciado 

 

 

Quadro IV. 129 – Resíduos com Origem em Atividades de Manutenção e Outras 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08 

Operador de Gestão de 
Resíduos devidamente 

licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 
(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas 15 01 10 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, contendo 
uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto) (latas de sprays) 15 01 11 
(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras 
especificações), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas 15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 
não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 

(*) Fluidos de travões  16 01 13 
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Tipo de Resíduo Código 
LER 

Destino Final 
Previsto 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 

Metais não ferrosos 16 01 18 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01  

(*) Resíduos contendo hidrocarbonetos 16 07 08 
Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos 
específicos com vista à prevenção de 
infeções 18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Papel e cartão 20 01 01 

Vidro 20 01 02 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Óleos e gorduras alimentares 21 01 25 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação  20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

 
 
Em termos quantitativos estima-se a produção das quantidades anuais de resíduos de 
processo indicadas no Quadro IV. 130.  
 

Quadro IV. 130 – Quantificação estimada das quantidades de resíduos produzidos na concessão do 
“Romano” para um cronograma de operação a 13 anos 

Resíduo 
Quantidade 

(ton/ano) 
Local 

armazenamento 
Destino 

Rocha encaixante 
(micaxisto, estéril) - 

exploração a céu aberto 

Densidade  2,7 

(LER 010102) 

1 415 540 
Escombreira de 

estéril 

Construção Plataformas (Boca da 
Rampa, Britagem e Complexo de 

Anexos Minérios) e Enchimento galerias 
“backfill” 

Lamas/”slimes”(lavaria) 

Densidade 2,5 

(LER 190814) 

122 640 

Parque deposição 
resíduos sólidos, 

seguido para 
central de backfill 

Enchimento galerias “backfill” 

Lamas do espessador 2 
(lavaria) – Micas 

Densidade 2,80 

(LER 190814) 

61 320 

Parque deposição 
resíduos sólidos, 

seguido para 
central de backfill 

Enchimento galerias “backfill” 



  
 

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

Novembro 2021 
Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) Rev03 

708

Resíduo 
Quantidade 

(ton/ano) 
Local 

armazenamento 
Destino 

Lamas de neutralização 
(fábrica 

hidrometalúrgica) 

Densidade – s/ 
informação 

(LER 190814) 

71 000 
Parque de 
Resíduos 

Operador de gestão de resíduos 
licenciado 

Lamas calco-
magnesianas(fábrica 

hidrometalúrgica) 
Densidade – s/ 

informação 

71 000 
Parque de 
Resíduos 

Operador de gestão de resíduos 
licenciado 

 
 
Da análise do quadro anterior constata-se que os resíduos produzidos, quando tem 
propriedades compatíveis, serão utilizados no backfill durante a exploração subterrânea. 
Os restantes resíduos serão armazenados temporariamente num dos Parques de 
Armazenagem de Resíduos existentes na instalação até serem transportados por um 
operador de gestão de resíduos licenciado a destino final adequado. Sempre que 
possível serão privilegiadas operações de reciclagem e valorização energética. 
 
Os rejeitados provenientes da lavaria serão armazenados temporariamente no Parque de 
Resíduos Sólidos Secos. Este possui uma área coberta de 1 925 m2 onde será reservada 
uma área temporária máxima de duas semanas para a armazenagem dos resíduos, que 
serão posteriormente utilizados para o backfill. O parque será construído com uma 
cobertura e baias em U e ainda um sistema de drenagem isolado para eventuais águas 
que possam advir, direcionando-as diretamente para tratamento na ETARIC. Serão 
armazenados 21 ton/h de lamas/”slimes” e micas, que resultam do processamento 
mineral, que totalizam 510 ton/dia e 7 140 toneladas em duas semanas de 
armazenagem. 
 
Por outro lado, os resíduos resultantes da fábrica hidrometalúrgica, serão igualmente 
encaminhados para um Parque de resíduos, também este de armazenamento 
temporário, no qual será encaminhado para um operador de gestão de resíduos 
licenciado com a duração máxima de armazenagem de duas semanas. Este parque de 
resíduos possuirá uma área de 1 925 m2, de igual forma ao Parque de Resíduos Sólidos 
Secos, e as características de construção serão também igualitárias. Neste caso em 
concreto, irão ser gerados 400 ton/dia, que totalizam 5 600 toneladas com uma duração 
máxima de armazenagem de duas semanas. 
 
A instalação disporá ainda de um Plano de Gestão de Resíduos que é apresentado no 
ANEXO 2.10 do Volume 3 do EIA [Anexos Técnicos], o qual permitirá uma gestão 
adequada dos resíduos de forma a minimizar os impactes dos mesmo deste modo 
classificam-se os impactes nos resíduos durante a fase de exploração de negativos, 
diretos, permanentes, reversíveis e de magnitude moderada. 
 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

709

 
 
1.16.4 Fase de Desativação 

A desativação do projeto no final do respetivo período de vida útil, envolverá impactes ao 
nível dos resíduos. Estes impactes deverão ser avaliados em duas fases distintas, 
nomeadamente durante o desmantelamento da instalação e após o desmantelamento, 
uma vez que os impactes têm classificações diferentes. 
 
Durante o desmantelamento da instalação serão produzidos, no geral, resíduos das 
tipologias indicadas para as fases de construção, sendo expectável, dada a dimensão da 
instalação, que os quantitativos de resíduos sejam moderados (Quadro IV. 131). 
 

Quadro IV. 131 – Quadro de Resíduos de Desativação com os respetivos códigos LER 

Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

C
on

st
ru

çã
o 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s:

 

- 
pr

ep
ar

aç
ão

 e
 li

m
pe

za
 d

e 
te

rr
en

os
 

- 
C

on
st

ru
çã

o 
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fr
ae

st
ru

tu
ra

s 

- 
M

an
ut

en
çã

o 
de

 m
áq

ui
na

s 
e 

eq
ui

pa
m

en
to

s 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador 
de Gestão 

de 
Resíduos 

Licenciado 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02 

Óleos provenientes dos separadores óleo/água 13 05 06 

Fuelóleo e gasóleo 13 07 01 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

(*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10 

(*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob 
pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto) (latas de sprays) 

15 01 11 

(*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias 
perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário 
de proteção não abrangidos em 15 02 02 (filtros de ar) 15 02 03 

Pneus usados 16 01 03 

(*) Filtros de óleo 16 01 07 

(*) Componentes contendo mercúrio (lâmpadas veículos) 16 01 08 

(*) Pastilhas de travões, contendo amianto 16 01 11 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 011 16 01 12 

(*) Fluidos de travões 16 01 13 

(*) Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas 16 01 14 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 16 01 15 

Metais ferrosos 16 01 17 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

Metais não ferrosos 16 01 18 

Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 16 03 04 

(*) Acumuladores de chumbo 16 06 01 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 

(*) Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos, contendo substâncias perigosas 

17 01 06 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 
não abrangidas em 17 01 06 

17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 

Plástico 17 02 03 

(*) Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com 
substâncias perigosas 

17 02 04 

(*) Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 

Chumbo 17 04 03 

Zinco 17 04 04 

Ferro e aço 17 04 05 

Estanho 17 04 06 

Mistura de metais 17 04 07 

(*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 17 04 09 

Cabos não abrangidos em 17 04 10 17 04 11 

(*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas 

17 06 03 

Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04 

(*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com 
substâncias perigosas 

17 08 01 

Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 
08 01 

17 08 02 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 17 09 01 

(*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB 17 09 02 

(*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo 
misturas de resíduos) contendo substâncias perigosas 

17 09 03 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos 
em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04 
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Origem Tipo de Resíduo Código LER 

Destino 
Final 

Previsto 

Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a 
requisitos específicos com vista à prevenção desinfeções 

18 01 04 

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08 18 01 09 

Vidro 20 01 02 

(*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso 20 01 36 

Plásticos 20 01 39 

Resíduos desmatação 20 02 01 

Mistura de resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos 20 03 01 

Lamas de fossa sépticas 20 03 04 

(*) Resíduos classificados como perigosos 

 
 
Apesar do seu manuseamento e encaminhamento ter de obedecer às normas 
estabelecidas na legislação em vigor respeitante aos resíduos, devido às quantidades 
expectáveis, os impactes são considerados de negativos, diretos, temporários, 
reversíveis e de magnitude moderada. 
 
 
 
1.16.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero corresponde à não concretização do projeto, implicando a manutenção 
da situação atual, pelo que os impactes nos resíduos são classificados de inexistentes. 
 
 
 
1.16.6 Síntese de Impactes 

Em todas as fases do projeto são esperados impactes negativos no descritor resíduos, 
independentemente da alternativa selecionada. 
 
Estes impactes foram classificados de reduzidos na fase de construção e de magnitude 
moderada nas fases de exploração e desativação face aos quantitativos gerados embora 
a instalação disponha de um Plano de Gestão de Resíduos. 
 
Em termos de comparação das Alternativas, consideram-se que as alternativas em 
estudo são equivalentes em termos de impactes nos resíduos. 
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Quadro IV. 132 – Resíduos | Síntese de Impactes. Fases de Construção, Exploração e Desativação 

A
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M
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C
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p
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o
 

S
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n
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Fase de Construção 

T
od

as
 

Quantitativos de resíduos - Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

T
od

as
 

Sistemas de Gestão de Resíduos - Dir. R (1) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (14) 

Fase de Exploração 

T
od

as
 

Quantitativos de resíduos - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) S (17) 

T
od

as
 

Sistemas de Gestão de Resíduos - Dir. M (3) P (2) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) S (17) 

Fase de Desativação 

T
od

as
 

Quantitativos de resíduos - Dir. M (3) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (16) 

T
od

as
 

Sistemas de Gestão de Resíduos - Dir. M (3) T (1) Irrev. (3) C (3) D (3) R (1) C (1) MC (1) NS (16) 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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1.17 Matriz Síntese de Impactes 

A avaliação global do projeto de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais 
Associados na Concessão Romano é feita sob a forma de uma matriz síntese, onde se 
pretende traduzir os seus impactes por área temática e para as fases de construção, 
exploração e desativação. 
 
Esta matriz tem por objetivo apresentar uma visão global da relação da significância dos 
impactes em termos absolutos e da qualificação positiva ou negativa, permitindo uma 
visão adequada da significância relativa dos impactes. 
 
Assim, a matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada, que 
relaciona as atividades previstas no projeto com os diversos indicadores de impacte. 
 
No eixo horizontal da matriz apresentam-se as fases de projeto e a Alternativa Zero e no 
eixo vertical os impactes gerados sobre os diversos fatores do ambiente eventualmente 
afetados, divididos em fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores 
biológicos e ecológicos e fatores humanos e socioeconómicos. 
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos descritores que são: 
 

• Natureza do Impacte 
 

+   Positivo 
–   Negativo  

 
 

• Significância 
 

O valor de significância determinado para cada fator ambiental, em relação a 
cada uma das fases de projeto, corresponde à média ponderada dos valores de 
significância calculados nas tabelas síntese de impactes para cada fator 
ambiental, apresentadas no ponto 1.1 do presente Capítulo. Assim, foram 
atribuídas as seguintes classes de significância: 

 
1  Não significativos (NS) – média ponderada for inferior ou igual a 17 valores 

 
2  Significativo (S) – média ponderada for superior a 17 e igual ou inferior a 21 
valores 

 
3  Muito significativos (MS) – média ponderada for superior ou igual a 21 valores 

 
X  Inexistente/Nulo – ausência de impactes 

 
 
Os impactes considerados não são discriminados em função das alternativas de projeto. 
Essa análise de alternativas apresenta-se no ponto 5 do presente capítulo. 
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No Quadro IV. 133 apresenta-se a matriz global de avaliação de impactes para o projeto 
em relação às diferentes fases (construção, exploração e desativação) e para a 
Alternativa Zero. De referir que esta avaliação é quantificada, tendo em consideração a 
implementação das medidas de minimização nos fatores ambientais afetados. 
 

Quadro IV. 133 – Matriz Global de Avaliação de Impactes 

 
 
 
Da análise da referida matriz verifica-se que os principais impactes positivos se 
relacionam com aspetos geológicos, climáticos e socioeconómicos, sendo os mais 
importantes a assinalar no decurso da fase de exploração. Relativamente à componente 
geológica e climática, os mesmos assentam na exploração de um recurso geológico de 
elevado valor económico e de elevada importância estratégica no contexto atual da 
transição energética, e portanto, no combate às alterações climáticas. Os aspetos 
positivos socioeconómicos centram-se no crescimento demográfico e na criação de um 
importante pólo de emprego e desenvolvimento, que pode reverter o processo de 
desertificação do município de Montalegre e o seu atual envelhecimento. 
 
Os impactes negativos são transversais aos diferentes fatores ambientais, e assumem 
maior significado na fase de exploração, com destaque na paisagem, fauna, 
geomorfologia e uso do solo. Os impactes nos restantes fatores ambientais são por sua 
vez atenuados, quer pelas condições de exploração previstas, quer pelo afastamento de 
zonas de elevada densidade populacional. 
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2. ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS 

2.1 Enquadramento 

No âmbito do projeto Mina do “Romano” foi desenvolvida a “Avaliação de Compatibilidade 
de Localização”, a qual é apresentada no ANEXO 7 do Volume 3 do EIA [Anexos 
Técnicos], e que incluiu o desenvolvimento de uma análise dos riscos de segurança e 
ambientais associados à implementação do projeto em estudo. 
 
Na Análise de Risco foram analisados os seguintes aspetos: 
 
 
1. Identificação de Riscos em se efetuou uma análise dos acontecimentos e condições 
que podem ocasionar um acidente na mina e Complexo de Anexos Mineiros, 
identificando as medidas de prevenção existentes para dar resposta às circunstâncias 
identificadas. Nesta identificação foram considerados os seguintes aspetos: 
 

a) Fontes de risco internas: em que se realizou uma identificação geral dos perigos 
internos que encontram-se relacionados com os vários equipamentos onde existe 
manuseamento ou armazenagem de produtos perigosos ou instalações que pela 
sua natureza apresentem riscos como sejam a subestação e linhas elétricas; 

 
b) Fontes de risco externas: tendo em conta o tipo de ocupação existente na 

envolvente da área da mina analisaram-se as potenciais fontes de risco externas 
que poderiam produzir acidentes que abrangessem a instalação. Dada a 
inexistência de instalações industriais na evolvente próxima assim como a 
distância das localidades e vias rodoviárias externas mais próximas não se 
identificaram acidentes ocorridos nestas que possam afetar de forma significativa 
o estabelecimento Mina do “Romano”; 

 
c) Riscos Naturais e Tecnológicos: nesta categoria de riscos destaca-se o risco de 

incêndio florestal, face à tipologia de uso do solo existente na envolvente das 
instalações do projeto. Dada a cota de implantação do projeto não foram 
identificados riscos de inundação. 

 
 
2. Identificação dos Cenários de Acidente a partir da materialização de um 
acontecimento acidental, onde se analisou a evolução da: 
 

• Rotura total e parcial da mangueira e tubagem de descarga de gás natural 
liquefeito com formação de nuvem inflamável, incêndio de derrame, incêndio de 
dardo (jet fire) e explosão; 

 
• Colapso e rotura de reservatório de gás natural liquefeito com formação de nuvem 

inflamável, incêndio de derrame e explosão; 
 

• Rotura total e parcial da tubagem de gás natural liquefeito de alimentação ao 
vaporizador; 

 
• Colapso e rotura da cisterna de gás natural liquefeito; 
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• Rotura total da linha de gás natural; 
 

• Rotura de reservatório e de mangueira de abastecimento de ácido fluorídrico com 
formação de atmosfera tóxica; 
 

• Rotura total e parcial de tubagem de envio de ácido fluorídrico para o processo; 
 

• Rotura de cisterna de ácido fluorídrico com formação de atmosfera tóxica; 
 

• Rotura total e parcial de tambor de Flotigam com formação de atmosfera tóxica/ 
inflamável, contaminação de recursos hídricos e incêndio de derrame; 

 
• Rotura total e parcial de reservatório de gasóleo com incêndio de derrame e 

contaminação de recursos hídricos; 
 

• Rotura total e parcial de mangueira de abastecimento de gasóleo com incêndio de 
derrame e contaminação de recursos hídricos. 

 
 
3. Estimativa da frequência de ocorrência dos cenários de acidente com recurso à 
técnica das árvores de acontecimentos e adotando as orientações constantes nas 
publicações Reference Manual Bevi Risk Assessments, versão 3.2, 2009 (National 
Institute of Public Health and the Environment - RIVM - Holanda), ARAMIS D1C – 
Appendix 10, Generic frequencies data for the critical events, produzida pela Faculté 
Polytechnique de Mons – Major Risk Centre, Bélgica - edição julho 2009 e Guidelines for 
Quantitative Risk Assessments produzida pelo TNO edição de 2005, vulgarmente 
conhecida como Purple Book. 

 
 
4. Seleção dos Cenários de Acidente aplicando o critério de apenas simular aqueles 
cuja probabilidade de ocorrência seja igual ou superior a 1x10-6/ano. Foram considerados 
como representativos do estabelecimento da Mina do “Romano”, os cenários seguintes: 
 

• Cenário A 

o Evento iniciador - rotura total de mangueira de receção de GNL (P = 

1,76E-03/ano); 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 7,92E-05/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 8,09E-

04/ano). 

• Cenário B 

o Evento iniciador - rotura parcial (10%) de mangueira de receção de GNL 

(P = 1,76E-02/ano); 
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o Fenómenos perigosos associados: 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 7,92E-04/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 8,09E-

03/ano). 

• Cenário C 

o Evento iniciador - rotura parcial (10%) de linha de receção de GNL (P = 

2,51E-06/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 1,13E-06/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 1,15E-

06/ano). 

• Colapso de reservatório de GNL  

o (Sem eventos perigosos com probabilidade igual ou superior a 1,00E-06) 

• Rotura (100 mm) de reservatório de GNL 

o (Sem eventos perigosos com probabilidade igual ou superior a 1,00E-06) 

• Cenário D 

o Evento iniciador - rotura parcial (10 mm) de reservatório de GNL (P = 

3,00E-05/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 1,35E-06/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 1,38E-

06/ano). 

• Cenário E 

o Evento iniciador - rotura total de tubagem de alimentação de GNL aos 

vaporizadores (P = 1,60E-04/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Incêndio de jato (P = 1,44E-05/ano); 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 7,19E-05/ano); 
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 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 9,30E-

06/ano). 

• Cenário F 

o Evento iniciador - rotura parcial (10%) de tubagem de alimentação de GNL 

aos vaporizadores (P = 8,00E-04/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Incêndio de jato (P = 7,19E-05/ano); 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 3,71E-04/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 3,68E-

05/ano). 

• Cenário G 

o Evento iniciador - rotura total de tubagem de alimentação de GN aos 

consumidores (P = 1,00E-04/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de jato inflamado (P = 9,00E-05/ano); 

 Explosão de nuvem inflamável e jet fire (P = 4,50E-05/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 4,60E-

06/ano). 

• Cenário H 

o Evento iniciador - rotura parcial (10%) de tubagem de alimentação de GN 

aos consumidores (P = 5,00E-04/ano). 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de jato inflamado (P = 4,50E-05/ano); 

 Explosão de nuvem inflamável e jet fire (P = 2,25E-04/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 2,30E-

05/ano). 

• Cenário I 

o Evento iniciador - rotura parcial (10 mm) de cisterna de gasóleo (P = 

4,18E-06/ano). 
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o Fenómenos perigosos associados: 

 Pool fire (P = 1,88E-06/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 1,92E-

06/ano). 

• Cenário J 

o Rotura catastrófica de tambor de Flotigam K2C (5,00E-3/ano); 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Incêndio de derrame (P = 4,50E-04); 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 7,25E-04/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 7,30E-

04/ano). 

• Rotura parcial de tambor/IBC de Flotigam (K2C) 

• Cenário K 

o Rotura parcial de tambor de Flotigam K2C (1,00E-01/ano); 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Incêndio de derrame (P = 1,00E-01); 

 Explosão de nuvem inflamável e pool fire (P = 1,45E-02/ano); 

 Formação de atmosfera inflamável, sem ignição (P = 1,46E-

02/ano). 

• Cenário L 

o Rotura (total) de mangueira de ácido fluorídrico (P = 1,15E-03) 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de nuvem tóxica (t < 2 minutos) (P = 1,14E-04) 

• Cenário M 

o Rotura (10% do diâmetro) de mangueira de ácido fluorídrico (P = 1,15-02) 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de nuvem tóxica (t < 2 minutos) (P = 1,14E-03) 
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• Cenário N 

o Rotura (10 mm) de cisterna de ácido fluorídrico (P = 1,67E-06) 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de nuvem tóxica (tempo < 10 minutos) (P = 1,54E-06) 

• Cenário O 

o Rotura (total) de tubagem de envio de ácido fluorídrico para o processo (P 

= 1,00E-05) 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de nuvem tóxica (tempo < 5 minutos) (P = 8,60E-06) 

• Cenário P 

o Rotura (parcial - 10%) de tubagem de envio de ácido fluorídrico para o 

processo (P = 5,00E-05) 

o Fenómenos perigosos associados: 

 Formação de nuvem tóxica (tempo < 5 minutos) (P = 4,97E-05) 

• Cenário Q 

o Rotura total de mangueira de receção de gasóleo ( P = 2,20E-03) 

 Incêndio de derrame (pool fire) (5,17E-04) 

 Derrame sem ignição (3,21E-04) 

• Cenário R 

o Rotura parcial (10%) de mangueira de receção de gasóleo ( P = 2,20E-02) 

 Incêndio de derrame (pool fire) (5,17E-03) 

 Derrame sem ignição (3,21E-03) 

  

 
 
5. Cálculo das Consequências dos Cenários de Acidente utilizando o package Effects 
11.3.0, desenvolvido pela GEXCON (Holanda) e utilizando os valores de sobrepressão, 
radiação térmica e toxicidade indicados na literatura da especialidade. 
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No que se refere a tempos de libertação foram utilizados os valores de 2, 10 ou 60 
minutos, de acordo com os cenários e com os sistemas e dispositivos de segurança 
existentes. 
 
No respeitante ao risco de contaminação do meio aquático e atendendo aos recursos 
hídricos existentes na envolvente e as suas características e aos meios de recolha e 
contenção existentes no estabelecimento, considerou-se como sendo muito pouco 
provável a ocorrência de contaminação de recursos hídricos como consequência de 
perda de contenção de produtos classificados como perigosos para os organismos 
aquáticos no estabelecimento da Mina do “Romano”. 
 
 
 
6. Determinação das zonas de perigosidade associadas à Mina do “Romano” face aos 
resultados obtidos na modelação dos cenários selecionados e os limiares definidos. 
 
Para a definição das zonas de perigosidade foram considerados os maiores alcances de 
cada um dos efeitos de referência obtidos na modelação dos cenários (Quadro IV. 134), 
nomeadamente os valores correspondentes ao limiar da possibilidade de ocorrência de 
letalidade e o limiar da possibilidade de ocorrência de efeitos irreversíveis na saúde 
humana designados, respetivamente por: zona de letalidade e por zona de efeitos 
irreversíveis. 
 
 

Quadro IV. 134 – Zonas de Perigosidade 

Cenário 
Limiar de Efeitos 

Irreversíveis  
(m) 

Limiar da Letalidade 
(m) 

A - Rotura total de mangueira de GNL 28 27 

B - Rotura parcial de mangueira de GNL 7 7 

C - Rotura parcial de tubagem de receção de 
GNL 7 7 

D - Rotura (10 mm) de reservatório de GNL 22 21 

E - Rotura total de tubagem de alimentação de 
GNL aos vaporizadores 32 67 

F - Rotura parcial de tubagem de alimentação 
de GNL aos vaporizadores 3 3 

G - Rotura total de tubagem de alimentação de 
GN aos consumidores 33 31 

H - Rotura parcial de tubagem de alimentação 
de GN aos consumidores 4 4 

I - Rotura 10 mm de cisterna de gasóleo 6 5 

J - Rotura catastrófica de tambor de Flotigam 
K2C 25 22 

K - Rotura parcial de tambor de Flotigam K2C -- -- 

L - Rotura total de mangueira de HF 721 491 

M - Rotura parcial de mangueira de HF 114 63 
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Cenário 
Limiar de Efeitos 

Irreversíveis  
(m) 

Limiar da Letalidade 
(m) 

N - Rotura 10 mm de cisterna de HF 558 332 

O - Rotura total de tubagem de envio de HF 
para o processo 337 190 

P - Rotura parcial de tubagem de envio de HF 
para o processo 337 190 

Q - Rotura total de mangueira de gasóleo 18 16 

R - Rotura parcial de mangueira de gasóleo 7 7 

 
 
Como se pode constatar do quadro anterior, as zonas de perigosidade obtidas, com 
exceção dos cenários envolvendo ácido fluorídrico, ficam no essencial, confinadas ao 
perímetro do estabelecimento da Mina Romano em qualquer uma das alternativas de 
localização do Complexo de Anexos Mineiros. Dos alcances obtidos nas modelações 
efetuadas, para os cenários de acidente considerados representativos, conclui-se para 
estes acidentes que não afetam qualquer infraestrutura relevante na envolvente próxima 
pelo que não é previsível que venham a ocorrer danos pessoais, materiais ou ambientais 
relevantes pelos referidos efeitos dos cenários de acidente. 
 
No que se refere aos cenários envolvendo a armazenagem de ácido fluorídrico verifica-se 
que os eventos considerados têm o potencial para afetar áreas para além dos limites 
físicos do estabelecimento.  
 
No entanto importa ter em conta um aspeto muito importante para a interpretação dos 
resultados obtidos, que é o fato dos valores de concentração obtidos nas modelações 
referirem-se a valores limiar para uma hora de exposição. No entanto, as soluções e 
sistemas de segurança adotados na instalação nomeadamente ao nível da armazenagem 
e movimentação do ácido fluorídrico permitem obter o controlo de uma eventual rotura 
num prazo de até cerca de 2 minutos isto significa que a nuvem tóxica na realidade 
dissipar-se-á muito tempo antes de ocorrerem quaisquer sintomas ou danos para a 
segurança e saúde de pessoas. 
 
Com efeito, com a adoção de uma série de sistemas de segurança, nomeadamente 
sistemas automáticos de bloqueio que incluem um sistema de deteção e de fecho 
automático de válvulas, sem intervenção humana, sistemas de cortinas de água, 
igualmente ativadas por sistema automático de deteção de fugas, reduzindo a massa que 
alimenta a nuvem tóxica e a instalação de reservatórios em edifício de contenção 
estanque, foi possível reduzir, de forma significativa quer a probabilidade de ocorrência 
dos eventos mais gravosos, quer a magnitude das suas consequências. 
 
É ainda de salientar o fato destes cenários de acidente terem uma reduzida probabilidade 
de ocorrência sendo sempre inferior a 1 acidente em 8 700 anos. 
 
 
 
7. Avaliação de consequências associadas aos cenários de acidentes graves. 
 
De forma a avaliar a população mais vulnerável ao risco, considerou-se como envolvente 
do projeto as freguesias de Morgade, Sarraquinhos e união de freguesias de Montalegre 
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e Padroso. Desta forma, a análise incidiu maioritariamente sobre aglomerados 
populacionais onde se regista a presença de creches, jardins de infância, 
estabelecimentos de ensino, lares de idosos e alojamentos de apoio social. 
 
No que concerne às respostas sociais de apoio à infância, a envolvente dispõe apenas 
de dois equipamentos, um deles pertencente a uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) sedeada na união de freguesia de Montalegre e Padroso, a 
Santa Casa da Misericórdia de Montalegre.  
 
Este equipamento dispõe uma creche, que atualmente acolhe 40 crianças, com idades 
compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos. O outro equipamento pertence ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz e consiste num jardim de infância, que 
integra cerca de 94 alunos, com idades entre os 3 e 6 anos. 
 
A envolvente do projeto compreende dois estabelecimentos de ensino, situados na união 
de freguesias de Montalegre e Padroso, igualmente pertencentes ao Agrupamento de 
Escolas Dr. Bento da Cruz, onde um se destina ao ensino básico de 1º ciclo e outro 
destina-se ao ensino básico do 2º e 3º ciclos e ensino secundário.  
 
Em relação ao primeiro, o Centro Escolar de Montalegre alberga 130 alunos com idades 
compreendidas entre os 6 e 9 anos. Quanto ao segundo estabelecimento, a Escola 
Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz integra um total de 328 alunos, distribuídos pelo 
respetivo tipo de ensino e faixa etária (Quadro IV. 135). 
 

Quadro IV. 135 – Distribuição dos Alunos no Centro Escolar de Montalegre 

 Ensino Básico 
Ensino 

Secundário 
Cursos 

Profissionais Faixa etária 2º ciclo 3º ciclo 
9º ano 

(Programa Integrado de 
Educação e Formação) 

10-11 anos 73     

12-14 anos  112 10   

15-17 anos    73  

17-18 anos     60 

 
 
Ao nível de infraestruturas de apoio à terceira idade é de referir a existência de dois lares 
de idosos, o Lar de S. José (pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Montalegre) e 
o Lar Monte Sereno. O primeiro acolhe aproximadamente 80 idosos, com idades 
superiores a 85 anos. O lar Monte Sereno, situado na freguesia de Sarraquinhos, 
acomoda aproximadamente 8 utentes, igualmente com idades superiores a 85 anos. 
 
Na envolvente próxima do projeto não se regista a presença de nenhuma unidade 
hospitalar. 
 
Além disso, nas povoações mais próximas do local de implantação do projeto (Morgade, 
Carvalhais, Rebordelo e Barracão) não se regista a presença de estabelecimentos de 
ensino apenas é de referir a presença de um campo desportivo em Morgade e um campo 
desportivo em Barracão (ver Figuras 1, 2, 3 e 4 do ANEXO 9 do Volume 3 do EIA 
[Anexos Técnicos]), onde pontualmente poderá observar-se a presença de um número 
relativamente elevado de pessoas. 
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Deste modo, tendo em conta os resultados das simulações realizadas conclui-se que 
mesmo no cenário de acidente mais gravoso associado à libertação de substâncias 
perigosas, os potenciais efeitos negativos não atingem as povoações mais próximas da 
instalação nem estabelecimentos como escolas, lares ou hospitais, pois estes encontram-
se a distâncias superiores ao alcance máximo da nuvem tóxica formada. Não é assim 
expectável que as populações locais incluindo os seus elementos mais vulneráveis 
(crianças, idosos e doentes) sejam afetados. 
 
Em termos de comparação de alternativas observa-se que a Solução A do CAM é mais 
desfavorável do que a Solução B pois, embora com uma probabilidade de ocorrência 
muito reduzida, existem cenários de acidente que poderão atingir duas habitações e uma 
serralharia existentes junto do limite nordeste enquanto no caso da Solução B nunca são 
atingidas quaisquer habitações. 
 
 
8. Transporte rodoviário de produtos perigosos 
 
Para além dos cenários de acidente identificados no ACL é ainda de referir os cenários 
de acidente associados ao transporte rodoviário dos produtos com características de 
perigosidade por via terrestre. 
 
Numa eventual situação de acidente rodoviário em que exista rotura de uma cisterna de 
transporte com derrame de produto dadas as propriedades de alguns dos produtos 
transportados podem ocorrer cenários de acidente associados a incêndio de piscina ou 
nuvem inflamável no caso do gasóleo, gás natural liquefeito, flotigam K2C e flotigam 5803 
e formação de uma nuvem tóxica no caso do ácido fluorídrico. Adicionalmente, no caso 
do gás natural liquefeito poderá ainda ocorrer um BLEVE, que tem impacte significativo 
na envolvente mas cuja probabilidade de ocorrência é muito reduzida. 
 
Em qualquer um dos cenários de acidente, a área potencial de influência do fenómeno 
térmico ou tóxico depende não só das propriedades físico-químicas do produto envolvido 
e da quantidade derramada como também das condições meteorológicas e presença ou 
não de fontes de ignição com energia suficiente. 
 
De um modo geral, as áreas de abrangência deste tipo de acidentes é relativamente 
reduzida limitando-se no essencial à formação de uma piscina de líquido pois não se 
observam as condições necessárias para a ocorrência de ignição. 
 
Por outro lado tratam-se de acontecimentos com uma probabilidade de ocorrência 
bastante baixa em que o evento iniciador tem uma probabilidade que é da ordem de     
10-4/ano ou inferior ou seja um acidente em 10 000 anos, o que significa que é muito 
inferior ao período de vida útil da instalação.  
 
É de salientar ainda o fato dos condutores de veículos de transporte de mercadorias 
perigosas terem formação específica com vista à minimização do risco de acidente e 
atuação para controlo de consequências em caso de acidente.  
 
Além disso no caso em análise, o transporte de mercadorias perigosas será sempre 
realizado utilizando quando possível vias que não atravessem povoações minimizando-se 
deste modo as potenciais consequências de um acidente rodoviário com derrame. É 
ainda de salientar o fato do acesso de ligação da área mineira à EN103, em ambas as 
soluções do CAM, se desenvolver afastado de povoações. 
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2.2 Conclusões e Síntese de Impactes 

Da análise da estimativa da frequência dos eventos iniciadores, importa realçar que a 
implementação do projeto da Mina do “Romano” não tem impacte significativo em termos 
do risco para a envolvente, destacando-se: 
 

• Os potenciais cenários de acidente associados a perdas de contenção dos 
químicos utilizados no processo ou nos produtos extraídos, em armazenagem ou 
processo (pequena, média ou total), icluindo os reservatórios das cisternas 
rodoviárias que operarão no estabelecimento apresentam frequências de 
ocorrência de incidentes bastante baixos, em que os eventos iniciadores são da 
ordem de 10-4 ou inferior; 

 
• Os cenários potencialmente mais gravosos envolvendo ácido fluorídrico 

apresentam probabilidades de ocorrência da ordem de 10-8, sobretudo devido à 
opção de instalar tanques de armazenagem de contenção total (estanques à 
libertação de líquidos e de vapores). Esta é uma abordagem muito segura sendo 
que, em fase de elaboração do Projeto de Execução poderão ainda ser aditadas 
medidas complementares para mitigação do risco, que passarão, para além de 
outras soluções a estudar, conceção das bacias de retenção com o objetivo de 
mitigar os efeitos de uma perda de contenção de um reservatório em simultâneo 
com a sua dupla contenção.  
 
Da mesma forma, a instalação de sistemas automáticos de bloqueio, que incluem 
sistemas de deteção automática de ácido fluorídrico que desencadeiam o fecho 
de válvulas automáticas, sem intervenção humana, permitindo que os sistemas 
e/ou tubagens afetadas sejam isoladas e colocadas em segurança no máximo até 
2 minutos, constitui uma mais-valia em termos de segurança uma vez que limita 
consideravelmente o produto libertado, reduzindo a massa de uma eventual 
nuvem tóxica que se possa constituir a partir da perda de contenção para além de 
reduzir substancialmente o seu tempo de duração; 
 

• Com exceção dos cenários envolvendo ácido fluorídrico, o impacto decorrentes 
dos cenários de perda de contenção dos produtos perigosos (total/parcial) de 
reservatório/contentor, tubagem e/ou mangueira de carga/descarga são limitados 
e não afeta qualquer ponto sensível na envolvente. 
 

Tendo como base a análise de riscos realizada, concluiu-se que apenas a rotura de 
tubagem de envio de gás natural para os vaporizadores e, destes, para os consumidores 
apresentam um valor de probabilidade de ocorrência mais elevado, derivado do 
comprimento das tubagens. Ainda assim, este evento iniciador tem uma probabilidade de 
ocorrência de 1 x 10-4/ano ou seja um acidente em 10 000 anos, o que significa que se 
trata de um evento que não se espera que ocorra durante a vida útil da instalação. 
 
No que concerne à vulnerabilidade da envolvente, concluiu-se que a área de implantação 
da Mina do “Romano” apresenta uma envolvente terrestre caracterizada por uma 
ocupação rural, sem condicionantes sensíveis, e mesmo na situação de acidente mais 
desfavorável, em qualquer uma das alternativas estudadas, as zonas de perigosidade 
não têm impacte em povoações, edifícios escolares, lares ou hospitais. 
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No caso da Solução A do CAM, embora com uma probabilidade de ocorrência muito 
reduzida, existem cenários de acidente que poderão atingir duas habitações e uma 
serralharia existentes junto do limite nordeste enquanto no caso da Solução B nunca são 
atingidas quaisquer habitações. 
 
As zonas de perigosidade decorrentes do projeto não têm impacte sobre recetores 
ambientalmente sensíveis, nomeadamente cursos de água e respetivos leitos e margens, 
uma vez que existem sistemas de recolha e armazenamento de eventuais derrames e 
águas contaminadas e ao facto de os recursos hídricos mais próximos se encontrarem a 
mais de 200 m. 
 
Tendo em conta os resultados dos cenários simulados apresenta-se no Quadro IV. 136 a 
classificação dos riscos para cada uma das alternativas em estudo constatando-se que 
estes são considerados não significativos para a Solução B do CAM, dado nesta 
solução nunca serem afetadas habitações ou condicionantes ambientais sensíveis, e 
classificados como significativos na Solução A do CAM.  
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Quadro IV. 136 – Riscos | Síntese de Impactes 

 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)  
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Libertação dos compostos químicos para o ambiente - Dir. M (3) T (1) Rev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) NS (15) 

T
od

as
 

Probabilidade de acidentes graves - Indir. M (3) P (2) Rev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) NS (16) 

A
1 Afetação de elementos sensíveis - Indir. E (5) T (1) Irrev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) S (17) 

A
2 Afetação de elementos sensíveis - Indir. E (5) T (1) Irrev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) S (17) 

B
1 Afetação de elementos sensíveis  Indir. M (3) T (1) Irrev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) NS (15) 

B
2 Afetação de elementos sensíveis  Indir. M (3) T (1) Irrev. (1) PP (1) R (1) E (5) NCL (2) MC (1) NS (15) 
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3. IMPACTES CUMULATIVOS 

No presente ponto realiza-se uma análise dos potenciais impactes cumulativos do 
projeto. Entende-se por impacte cumulativo o impacte, direto ou indireto, do projeto ao 
qual se adicionam outros impactes, diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações 
(passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro). 
 
Neste sentido, entende-se como projetos ou ações, cujos impactes devem ser 
adicionados aos impactes decorrentes do projeto em avaliação, os seguintes: 
 

• A indústria extrativa ligada à exploração do granito (Pedreiras); 

• Rede elétrica e subestações elétricas; 

• Parques eólicos; 

• Albufeira do Alto Rabagão; 

• Aproveitamento hidroagrícola potencial de Fírvidas. 

 
Os projetos supracitados são apresentados na FIG. IV. 38. 
 
 
 
 
3.1 Metodologia Geral 

Genericamente, pode-se considerar que a identificação e avaliação dos impactes 
cumulativos decorrem da necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de 
ações associadas a diferentes projetos, ao longo do espaço e tempo que, individualmente 
podem até ser pouco representativos em termos de impacte, mas que coletivamente se 
tornam significativos. 
 
Constitui orientação importante deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos, 
nos ecossistemas ou nas comunidades humanas suscetíveis de serem afetados ou não 
pelo projeto. 
 
Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre 
as características da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das 
características do presente projeto, que possibilitou a identificação dos seus 
componentes sensíveis e/ou relevantes. 
 
A área de análise centra-se fundamentalmente na zona onde os projetos / infraestruturas 
são espacialmente convergentes. Contudo para alguns fatores ambientais a área poderá 
ser mais alargada. 
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3.2 Identificação e Avaliação de Impactes Cumulativos 

Seguidamente é avaliada a interação entre os impactes dos projetos em estudo e os 
impactes associados aos restantes projetos anteriormente identificados. Esta avaliação é 
feita para cada um dos recursos anteriormente considerados. 
 
Os efeitos cumulativos do projeto em estudo com a existência de infraestruturas e 
empreendimentos localizados a uma distância inferior a 5 km, apenas se verificarão na 
fase de exploração do projeto. 
 
Durante a fase de exploração de uma área mineira os principais impactes estão ligados, 
não só ao funcionamento da própria mina, como também à presença física dos 
elementos de projeto que constituem uma ocupação permanente do espaço, iniciado na 
fase anterior de construção. 
 
 
 Clima e Alterações Climáticas 
 
Portugal, em consonância com a política europeia, apresenta atualmente uma forte 
aposta no desenvolvimento de energias limpas e na redução de emissão de gases de 
efeitos de estudo, no intuito de travar a progressão das alterações climáticas e dos 
consequentes impactes negativos. 
 
O município de Montalegre apresenta atualmente uma forte aposta nas energias 
renováveis, nomeadamente com origem eólica e hídrica. Destacam-se, na envolvente de 
projeto, vários parques eólicos nas Serras do Barroso e Leiranco, e a barragem do Alto 
Rabagão. 
 
O lítio constitui um recurso atualmente estratégico, cuja exploração apresenta elevado 
impacte na transição energética e, em consequência, no combate às alterações 
climáticas. 
 
O projeto em análise apresenta assim um impacte cumulativo positivo com outros 
projetos que contribuem para a descarbonização da economia. As quantidades de Lítio 
disponíveis (15 Mt), e que se preveem poder extrair (30 Mt), representam um contributo 
muito significativo para a transição energética, e com efeito global. Deste modo, o 
impacte considera-se de muito significativo. 
 
O projeto em análise implica, em contrapartida, à desmatação de áreas expressivas de 
floresta de produção, sumidouros de dióxido de carbono. Conjugado, às emissões 
associadas à circulação de veículos e máquinas, este representa um impacte negativo 
no combate às alterações climáticas. Este impacte é cumulativo com as desflorestações 
que possam ter ocorrido com outros projetos executados na envolvente, e também, com 
os veículos em circulação na rede viária enquadrante. No que se refere à desflorestação, 
o impacte assume-se como significativo, porém, no que se refere à circulação, 
considerando um tráfego de pesados de cerca de 10 camiões / hora, o mesmo assume-
se como de não significativo. 
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 Geologia e Geomorfologia 
 
No que se refere à geologia e geomorfologia verificam-se, em particular, efeitos 
cumulativos com as pedreiras presentes na envolvente. Estas atividades configuram uma 
extração de recursos geológicos de importante valor económico. Este impacte é assim 
considerado de positivo. Os materiais extraídos contudo diferem. As pedreiras extraem 
essencialmente granito, a par que o objetivo do presente projeto é a extração de minério 
de Lítio. O impacte é contudo considerado de muito significativo face às quantidades de 
minério que se pretende extrair. 
 
As operações de extração implicam todavia, alterações profundas na morfologia da 
paisagem. Estas alterações da morfologia de terreno surgem, igualmente, com a 
implantação de outros projetos que necessitam de operações de escavação e aterros. 
Este impacte cumulativo é assim negativo. Face às áreas afetadas pelo projeto em 
análise os mesmos podem ser considerados de significativos. 
 
 
 Solos e Usos do Solo 
 
A operação da mina e implantação das infraestruturas associadas representa uma perda 
de solo e alteração aos seus usos. Este impacte negativo apresenta um efeito 
cumulativo com outros projetos da envolvente. Importa contudo referir que esta afetação 
incide maioritariamente em solos limitados (leptossolos) e em espaços ocupados por 
matos e povoamentos de resinosas. Atendendo à larga distribuição deste tipo de solos e 
de ocupações na região, assume-se que, a afetação associada aos projetos previstos ou 
presentes na envolvente, incida sobre essa mesma categoria de solos e de ocupação. 
Deste modo a perda pode não se considerar de expressiva no contexto regional, o que se 
traduz num impacte não significativo. 
 
 
 Recursos Hídricos 
 
A exploração do depósito de lítio, em particular a sua refinação, implica consumo regular 
e importante de água. A posição estratégica do local de projeto permite todavia acesso a 
várias fontes alternativas de abastecimento, em duas bacias hidrográficas distintas (Beça 
e Rabagão). O projeto prevê ainda um importante sistema de recirculação das águas e 
aproveitamento integral da precipitação em zonas impermeabilizadas de forma a reduzir 
o impacte do consumo. Sendo as disponibilidades claramente superiores às 
necessidades, o impacte assume reduzida expressão. 
 
A exploração mineira deverá no entanto competir com outras atividades envolventes com 
elevada necessidades de água. É o caso dos usos da albufeira do Alto Rabagão 
(abastecimento público e produção de energia) e ainda de outros potenciais projetos, 
como é o caso do aproveitamento potencial hidroagrícola de Fírvidas. Dada a posição 
dos referidos projetos, os efeitos cumulativos incidem, em particular na bacia do 
Rabagão. Uma vez que o projeto apresenta diversas fontes alternativas sendo as 
principais com origem na bacia do Beça, não se prespetivam efeitos cumulativos 
expressivos. Note-se ainda que as disponibilidades na bacia do Rabagão, em particular 
da albufeira, são elevadas. O impacte pese embora negativo considera-se assim de não 
significativo. 
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 Biologia e Valores Ecológicos 
 
A exploração mineira representa uma perda direta de habitats. Na sua maioria 
correspondem a habitats florestais com forte influência das atividades silvícolas. São 
assim particularmente afetados povoamentos estreme de resinosas e urzais. Estas 
comunidades vegetais apresentam uma distribuição alargada no território, pelo que se 
admite que os restantes projetos envolventes tenham afetado, igualmente, este tipo de 
comunidade. Atendendo a elevada cobertura das mesmas no território, o impacte 
cumulativo negativo é não significativo. 
 
Há ainda que considerar as perturbações na comunidade faunística em particular o efeito 
de exclusão ou alteração nos padrões de ocupação do espaço. Como verificado na 
avaliação de impactes do projeto, este impacte assume reduzido significado na maioria 
dos elementos que compõem a comunidade, limitando-se a zona de projeto e envolvente 
próxima, sendo que mesmo nesses locais poderá se verificar um processo de habituação 
para espécies cosmopolitas. 
 
O impacte pode contudo assumir maior significado em espécies mais sensíveis, como é o 
caso do lobo-ibérico. Verifica-se, neste último caso, a presença de outros projetos na 
área de atividade do grupo social de Leiranco, nomeadamente parques eólicos pedreiras, 
e rede elétrica e rede viária. Assim, o impacte cumulativo pode assumir-se de 
significativo no caso particular desta espécie. 
 
 
 Paisagem 
 
O projeto em análise configura uma alteração na estrutura da paisagem, e a introdução 
de um novo elemento que alterar a perceção e leitura da mesma. Este impacte negativo 
apesar de local, também configura uma alteração da unidade de paisagem Serras do 
Barroso e Larouco, e apresenta efeito cumulativo com outras infraestruturas, em 
particular com pedreiras que enquadram a mesma tipologia de projeto. O impacte é ainda 
cumulativo com outra tipologia de projeto com representatividade nesta região, 
nomeadamente parques eólicos que se desenvolvem na cumeada das serras que a 
constituem. Este impacte cumulativo, na estrutura da paisagem, é significativo. 
 
No que se refere à introdução de um novo elemento da paisagem, o efeito cumulativo 
verifica-se quando uma determinada povoação apresente visibilidade para o projeto em 
análise e outro projeto na sua envolvente. Relativamente aos parques eólicos pelo seu 
posicionamento em zona de cumeada, e sua preponderância nas cumeadas envolvente à 
albufeira do Alto Rabagão, admite-se que os mesmos tenham, em parte (um ou mais 
aerogeradores), visibilidades a partir das povoações que tenham visibilidade em parte 
dos elementos constituintes da exploração mineira. O afastamento desses mesmos 
aerogeradores pode contudo configurar uma perda de perceção nos mesmos, e portanto 
um efeito cumulativo mais reduzido. Relativamente às pedreiras, de maior impacte visual 
na paisagem, apresentam visibilidades mais limitadas, sendo assim o número resultante 
de observadores permanentes reduzido. Admite-se que esta situação ocorra com as 
povoações de Vilarinho da Mó, Beça ou Pinhal Novo. Recorde-se que a região apresenta 
uma densidade populacional muito baixa e atualmente em regressão, pelo que o número 
de observadores permanentes será sempre reduzido. Este impacte cumulativo negativo é 
não significativo. 
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 Património 
 
Não se identificam impactes cumulativos. 
 
 
 Ambiente Sonoro 
 
A exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados apresenta várias fontes 
de emissão de ruído previamente avaliadas. Estas emissões poderão ter um efeito 
cumulativo com outras fontes de ruído envolventes, junto a alguns dos recetores mais 
próximos do projeto. É o caso da subestação de Morgade e rede viária envolvente. 
 
A caracterização da situação de referência permitiu verificar que a área de projeto e sua 
envolvente constitui um ambiente pouco perturbado, nomeadamente na proximidade aos 
principais recetores sensíveis identificados. 
 
Neste sentido, pode se concluir que os projetos atualmente existentes, apresentam um 
grau de perturbação reduzida. 
 
As simulações realizadas nas diferentes condições de exploração apontam para um 
incremento nos níveis sonoros, na área de projeto e envolvente imediata do mesmo, face 
às condições atualmente existentes. Contudo, não se verifica o incumprimento dos 
normativos legais nos recetores sensíveis mais próximos. Assim, o impacte cumulativo, 
pese embora negativo, é não significativo. 
 
 
 Qualidade do Ar 
 
À semelhança do ruído, a exploração mineira contempla diversas fontes de emissão de 
poluentes atmosféricos, com origem nos veículos circulantes e no funcionamento da 
hidrometalurgia. Estes impactes poderão ter efeitos cumulativos com os veículos ligeiros 
e pesados, privados, comerciais e agrícolas, circulantes na envolvente de projeto. 
 
Conforme foi possível identificar na situação de referência, a área de projeto e sua 
envolvente encontram-se pouco perturbados, pelo que se pode concluir que os projetos 
atualmente existentes não têm contributo significativo na degradação da qualidade do ar. 
 
As simulações realizadas nas diferentes condições de exploração apontam para um 
incremento das concentrações de poluentes, nomeadamente daqueles associados à 
circulação de veículos e máquinas. Todavia, esse incremento encontra-se associado à 
área de projeto e envolvente imediata, não sendo de assinalar incumprimentos legais 
junto dos recetores mais próximos. Neste sentido, pese embora negativo, os impactes 
cumulativos são considerados de não significativos. 
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 Socioeconomia e Saúde Humana 
 
Conforme verificado nos fatores ambientais ambiente sonoro e qualidade do ar, são 
espectáveis impactes cumulativos na qualidade da vida das populações com aumento de 
perturbações sonoras e atmosféricas, com potenciais implicações na saúde humana. 
 
Verifica-se que o ambiente atual se encontra pouco perturbado, pese embora a presença 
de algumas infraestruturas implantadas. 
 
Os incrementos verificados concentram-se na área de projeto e envolvente imediata, 
sendo que os níveis sonoros e de emissões atmosféricas junto aos recetores sensíveis 
mais próximos se encontram dentro dos valores legalmente definidos. Assim, apesar de 
ser expectável um impacte cumulativo negativo, o mesmo assume-se como de não 
significativo. 
 
 
 Análise e Gestão de Riscos 
 
Não se identificam impactes cumulativos significativos em termos de riscos de 
segurança e para o ambiente. 
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4. IMPACTES TRANSFRONTEIRIÇOS 

Conforme se pode verificar na avaliação de impactes ambientais nos diferentes fatores 
ambientais (ponto 1), os impactes associados à exploração de depósitos minerais de lítio 
e minerais associados “Romano” são essencialmente locais e, nalguns casos, confinados 
a determinadas infraestruturas / componentes de projeto. Assim, e tendo em conta que o 
projeto dista mais de 13 km da fronteira com Espanha, os mesmos não assumirão 
nenhum significado fora do território nacional. 
 
Os mais evidentes são os impactes diretos na geologia, geomorfologia, solos e usos do 
solo, flora e vegetação, ou ainda património, sendo os mesmos localizados, e limitados à 
área de influência de projeto, e sua envolvente imediata, e portanto, ao território nacional. 
 
Mesmo nos fatores ambientais cujos impactes possam apresentar alguma dispersão, 
como o são os casos dos recursos hídricos, ambiente sonoro e vibrações, e qualidade do 
ar, verifica-se que os mesmos são particularmente localizados, e de reduzida 
abrangência. 
 
No caso dos recursos hídricos, o projeto incide em duas bacias hidrográficas principais, 
nomeadamente dos rios Beça e Rabagão, os quais não apresentam qualquer 
abrangência pelo território espanhol. 
 
Nos casos do ambiente sonoro e vibrações e da qualidade do ar, as simulações 
realizadas apontam para que os incrementos registados assumam maior importância no 
local de projeto, e nas imediações próximas, sendo assim localizados. 
 
De referir ainda, que as simulações executadas apontam para o cumprimento dos 
normativos legais estabelecidos, nos recetores sensíveis mais próximos, pelo que se 
assume que os impactes sejam nulos fora do território nacional. 
 
Mesmo no caso da dispersão atmosférica, que poderia, em teoria, incidir sobre locais a 
maior distância, verifica-se que a barreira orográfica situada a norte da albufeira do Alto 
Rabagão, e que se prolonga pela Serra do Larouco, funciona como barreira à dispersão 
de poluentes para norte. 
 
Essa mesma barreira orográfica funciona igualmente como obstáculos aos impactes 
registados pelo projeto na paisagem. Este obstáculo orográfico invibiliza qualquer 
visibilidade à área de projeto, a partir do território espanhol, reforçando o facto da 
fronteira se situar já a mais de 13 km, em que a perceção visual para qualquer objeto já é 
muito reduzida. 
 
Importa no entanto salientar que alguns dos impactes de projeto identificados apresentam 
uma abrangência não localizada. Esses impactes são contudo maioritariamente 
positivos e relacionam-se com aspetos socioeconómicos e climáticos. 
 
Com a concretização do projeto são expectáveis impactes positivos no emprego e 
economia local. Este impacte pode contudo contemplar uma maior abrangência e, 
atendendo à sua proximidade, beneficiar, em parte, o território espanhol. Poderá ser o 
caso da aquisição de produtos e serviços fora do território nacional, ou mesmo na 
aquisição de mão-de-obra na construção ou colaboradores para a fase de exploração. 
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De forma indireta, existe ainda a possibilidade (incerto) de um aumento demográfico em 
territórios transfronteiriços. Tal pode ser possível numa fase inicial, em que o município 
de Montalegre não tenha um parque habitacional capaz de acolher o incremento do 
número de pessoas e respetivas famílias inerentes ao projeto, funcionando o território 
espanhol, pela proximidade, como alternativa de alojamento. 
 
Outro impacte transfronteiriço relevante relaciona-se com a extração de minérios de lítio, 
fundamental à estratégia nacional, comunitária e global de transição energética, e no 
combate ao agravamento das alterações climáticas. Este impacte positivo assume-se de 
muito significativo. 
 
Não se verificam, todavia, somente impactes positivos a nível transfronteiriços, sendo de 
considerar alguns aspetos socioeconómicos e territoriais. É o caso do incremento de 
veículos pesados associados ao transporte de hidróxido de lítio mono-hidratado - 
LiOH.H2O ultrapuro produzido na exploração. O corredor preferencial de escoamento do 
hidróxido de lítio produzido será a EN 103, que estabelece ligação à densa rede viária 
nacional. O produto final poderá ser igualmente transportado para Espanha, através da 
rede transfronteiriça local, como é o caso da EN 103-9 ou EM 508 (via Montalegre), ou 
preferencialmente pela A24. Tal pode significar um incremento de tráfego fora do território 
municipal. Importa todavia referir que esse incremento de veículos pesados será inferior a 
10 camiões / hora, o que ao nível de tráfego internacional (caso a totalidade do produto 
seja escoado para Espanha), e particularmente numa via como a A24 (Portugal) / A-75 
(Espanha), assume muito pouco significado. O impacte negativo e incerto é assim não 
significativo. 
 
Por último, há que referir a integração do projeto na Reserva da Biosfera Transfronteiriça 
Gerês-Xurés, que resulta de um acordo transfronteiriço entre Portugal e Espanha. O 
impacte do projeto sobre esta unidade de gestão territorial depende, da compatibilidade 
do mesmo com os respetivos pressupostos de gestão, consagrados na legislação. De 
referir que o projeto se localiza-se na zona de transição da Reserva de Biosfera do 
Gerês-Xurés (próximo do limite meridional), zona que permite a inclusão de várias 
atividades agrícolas, aglomerados populacionais e outros usos (atividades económicas). 
No entanto, é necessário garantir o cumprimento de algumas medidas como a 
salvaguarda da diversidade dos habitats existentes, correta gestão florestal, impedir a 
circulação de veículos fora das vias de circulação estabelecidas, entre outras, as quais 
deverão ser definidas em projeto de execução, não sendo expectáveis impactes 
negativos significativos. 
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5. AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE PROJETO 

5.1 Introdução 

Neste ponto procede-se à avaliação global integrada das alternativas de projeto 
consideradas na análise ambiental efetuada anteriormente, em cada área temática. 
 
Para o projeto de exploração de minerais de lítio e minerais associados “Romano” as 
alternativas possíveis são quatro: 
 

− Alternativa A1 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa A2 – Considerando a Solução A da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

− Alternativa B1 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 1. 

− Alternativa B2 – Considerando a Solução B da rede de acessos e plataformas 
dos anexos mineiros e o depósito de estéreis 2. 

 
Note-se que nas diferentes alternativas o local da mina e condições de exploração são 
idênticos, uma vez que estão condicionadas à localização e quantidade do depósito de 
minério de lítio. 
 
 
 
 
5.2 Síntese das Conclusões de Cada Fator Ambiental para a Escolha da 

Alternativa Mais Favorável 

5.2.1 Clima e Alterações Climáticas 

No que se refere aos principais impactes, não se verificam diferenças entre alternativas 
estudadas. Apenas no que se refere à mitigação, associadas às emissões atmosféricas 
da hidrometalurgia. 
 
As Alternativas A1 e A2, ou seja, que apresentam a Solução A da fábrica 
hidrometalúrgica, surgem ligeiramente mais desfavoráveis pelas maiores concentrações 
de NO2 junto à povoação de Morgade (em particular no edificado disperso adjacente à 
hidrometalurgia). 
 
Por sua vez, as alternativas que consideram a Solução B da hidrometalurgia 
(Alternativas B1 e B2), mas afastadas das povoações, e ainda favorecida pela direção 
dos ventos dominantes surgem como mais favoráveis, sendo o impacte das respetivas 
emissões de negativo e não significativo. 
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5.2.2 Geologia e Geomorfologia 

A Alternativa A2 surge como mais favorável, uma vez que integra a solução de 
localização da hidrometalurgia que implica um menor volume de movimento de terras (ver 
Quadro IV. 1 do ponto 1) e menos alterações nos aspetos morfológicos locais. Neste 
último aspeto a solução da hidrometalurgia posiciona-se numa zona mais resguardada e 
aplanada, e com menor implicação na morfologia de terreno aquando da criação da 
respetiva plataforma. Integra ainda a solução de depósito de estéreis de menor área de 
afetação (ver Quadro IV. 2 do ponto 1), e de melhor integração na morfologia local, sendo 
ainda a solução menos exposta e de mais fácil controlo da erosão. 
 
A Alternativa B1 surge assim como a menos favorável, uma vez que combina a 
Solução B da fábrica hidrometalúrgica, que se posiciona num topo da cumeada da Serra 
do Barroso, o que implica volumes de escavação superiores, e uma alteração morfológica 
com maior expressividade na paisagem, e a solução de depósito de estéreis 1, de maior 
exposição à erosão, e posicionada numa encosta “aberta”. 
 
Para as restantes duas alternativas, a Alternativa A1 é ligeiramente mais favorável que 
a Alternativa B2. Consideram-se que os impactes da Solução B da hidrometalurgia são 
particularmente expressivos em termos de geomorfologia, e de maior significado que os 
impactes conferidos pelo depósito de estéreis 1. 
 
Hierarquicamente a Alternativa A2 surge como claramente mais favorável, seguindo-se 
as Alternativas A1 e B2. A Alternativa B1 surge claramente como menos favorável. 
 
 
 
5.2.3 Solos e Usos do Solo 

Face aos valores globais de afetação se situarem na mesma ordem de grandeza, e as 
classes de ocupação do solo serem sensivelmente as mesmas, não se verificam 
diferenças significativas entre as mesmas. Contudo, subsistem algumas diferenças entre 
as alternativas consideradas. 
 
Em termos de afetação globais (perda de solos / alteração de uso), a Alternativa A2 é a 
mais favorável, seguindo-se de perto a Alternativa B2. Esta diferença encontra-se 
particularmente relacionada com a área de depósito de estéreis, cuja Solução B 
apresenta menos 10 ha, para a mesma capacidade de encaixe. Neste aspeto as 
Alternativas A1 e B1 surgem, sequencialmente, como as menos favoráveis (ver 
Quadro IV. 4 do ponto 1). 
 
Relativamente à ocupação dos solos, a área de projeto interfere maioritariamente com 
espaços florestais de produção e, marginalmente, com espaços agrícolas. Estes usos de 
maior interesse (particularmente os segundos por integrarem o sistema agro-silvo-pastoril 
do Barroso) são particularmente afetados na Alternativa B2, sendo esta menos 
favorável (ver Quadro IV. 18 do ponto 1.4.2). A Alternativa A1 é a mais favorável por 
abranger uma maior área sem uso efetivo atual (matos). Nesta alternativa afetam-se 
menores usos de valor económico e de proteção. As Alternativas A2 e B1 surgem 
posteriormente, como ligeiramente menos favoráveis. 
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No cômputo geral, a Alternativa B1 surge como menos favorável. Segue-se a 
Alternativa B2 como ligeiramente mais favorável, e ainda a Alternativa A1. Da 
conjugação da área global de afetação e dos usos afetados, a Alternativa A2 surge 
como mais favorável. 
 
 
 
5.2.4 Recursos Hídricos de Superfície 

De um modo global, os impactes assinalados são globalmente não significativos e 
indiscriminados entre alternativas. 
 
É contudo possível estabelecer uma hierarquia entre alternativas em termos de área 
global de afetação, ou seja, em termos de alteração de superfície de escoamento. Com 
base neste critério, a Alternativa A2 é a mais favorável, seguindo-se de perto a 
Alternativa B2. As Alternativas A1 e B1 surgem, sequencialmente, como as menos 
favoráveis. 
 
 
 
5.2.5 Recursos Hídricos Subterrâneos 

De um modo global, os impactes assinalados são globalmente não significativos e 
indiscriminados entre alternativas. 
 
É contudo possível estabelecer uma hierarquia entre alternativas em termos de área 
global de afetação, ou seja, em termos de alteração da área de recarga de aquíferos. 
Com base neste critério, a Alternativa A2 é a mais favorável, seguindo-se de perto a 
Alternativa B2. As Alternativas A1 e B1 surgem, sequencialmente, como as menos 
favoráveis. 
 
 
 
5.2.6 Biologia e Valores Ecológicos 

As diferenças entre alternativas assentam, no essencial, na perda direta de biótopos / 
habitats. A Alternativa A2 surge como a mais favorável, por apresentar uma afetação 
de biótopos / habitats global mais reduzida, de 131,76 ha (ver Quadro IV. 33 do ponto 1), 
e constituir das alternativas com menor afetação de habitats da Diretiva Habitats 
(37,05 ha), em particular de comunidades com maior interesse de conservação como o 
são os carvalhais e bidoais ripícolas (1,93 ha) (ver Quadro IV. 33 do ponto 1.7.3.1). 
 
Segue-se a Alternativa B2, como de ligeiramente mais desfavorável, com uma 
afetação global de biótopos / habitats de 135,21 ha, dos quais de habitats da Diretiva 
Habitats (36,90 ha). A afetação de comunidades de maior interesse (carvalhais e bidoais 
ripícolas) são, à semelhança da alternativa A2, residuais (1,93 ha). 
 
A Alternativa A1 e, posteriormente, B1 são as mais desfavoráveis, em detrimento de 
uma maior área de afetação global (140,84 e 144,28 ha, respetivamente), e de carvalhais 
(8,69 ha), bem como de habitats da Diretiva Habitat (69,28 e 69,43 ha, respetivamente). 
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5.2.7 Ordenamento do Território 

Na análise das diferentes figuras de ordenamento e principais condicionantes e servidões 
foi possível verificar hierarquizações distintas entre soluções (ver ponto 1.8.2). 
 
Relativamente à articulação do projeto com o PROF, e face à afetação de floresta de 
carvalhal, as Alternativas A2 e B2 surgem como mais favoráveis (1,93 ha), em 
detrimento das Alternativas A1 e B1 (8,69 ha). 
 
No que se refere à afetação áreas de salvaguarda, consagradas no PDM de Montalegre, 
designadamente a “Estrutura ecológica municipal” e “Núcleos de desenvolvimento 
turístico”, as Alternativas B1 e B2 surgem como mais favoráveis. 
 
Em termos de afetação de áreas sujeitas a regime florestal a Alternativa A2 surge como 
mais favorável, sendo as Alternativas A1, B1 e B2 equitativamente desfavoráveis. 
 
Por último, na afetação de áreas agrícolas que estão na origem da classificação do 
Sistema Agro-Silvo-Pastoril do Barroso, as Alternativas A2 e B2 apresentam-se como 
mais desfavoráveis, face à afetação de maior área agrícola, em particular pastagens 
melhoradas (lameiros). 
 
Em termos globais é possível concluir que as Alternativas A1 e B1 se apresentam 
como as mais desfavoráveis. 
 
 
 
5.2.8 Paisagem 

A Alternativa A2 permanece como a mais favorável. Esta alternativa conjuga um 
posicionamento mais resguardado da fábrica hidrometalúrgica e do depósito de estéreis. 
Em ambas as soluções o número potencial de observadores permanentes é reduzido, 
sendo que a visibilidades para os mesmos é somente parcial. Aliás, no caso do depósito 
de estéreis 2, o mesmo não será visível em boa parte da exploração, podendo o mesmo 
ser ainda minimizado através de um estudo de alternativa de modelação em fase de 
projeto de execução, que permita conciliar a crista do depósito com as cotas das linhas 
de festo envolvente. 
 
Em contrapartida, a Alternativa B1 surge como a menos favorável, uma vez que 
combina as duas piores soluções de projeto. Por um lado, a Solução B da 
hidrometalurgia, posicionada numa zona de elevada sensibilidade visual, e a uma cota 
que lhe confere uma acessibilidade visual largamente superior à Solução A. Por outro 
lado, adota a solução 1 de depósito, que se posiciona numa encosta aberta, de elevada 
visibilidade para os povoamentos a poente, que possibilita a visualização da integralidade 
do depósito (desde a base até ao topo), durante toda a exploração. 
 
As restantes Alternativas (A1 e B2) apresentam uma posição intermédia, sendo que a 
alternativa A1 surge como mais favorável, tendo em conta os impactes superiores 
inerentes à adoção da Solução B da hidrometalurgia. 
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5.2.9 Património Cultural e Arqueologia 

As diferenças assinaladas entre as alternativas de projeto estudadas assentam, no 
essencial, na solução do depósito de estéreis considerada, uma vez que não se verificam 
impactes diretos em ocorrências patrimoniais na solução 2. Em contrapartida, a solução 1 
de projeto surge com um impacte direto em 3 ocorrências patrimoniais. 
 
Desde logo, as Alternativas A2 e B2 surgem como mais favoráveis. Convém no 
entanto mencionar que os impactes visuais (enquadramento aos sítios arqueológicos) 
podem ser mais graves na Solução B, por causa da sua proximidade à aldeia de 
Rebordelo e do seu maior destaque na paisagem (topo de elevação). Por este motivo, a 
Solução A pode apresentar a solução menos grave para a localização da 
hidrometalúrgica e infraestruturas associadas. 
 
Assim, as alternativas podem ser hierarquizadas da seguinte forma: a Alternativa A2, 
destaca-se como a mais favorável. Segue-se a Alternativa B2 como ligeiramente 
menos favorável, e a Alternativa A1 como desfavorável. A Alternativa B1 surge como 
a mais desfavorável. 
 
 
 
5.2.10 Socioeconomia 

Para a maioria dos parâmetros assinalados não se distinguem as alternativas de projeto 
em estudo. As diferenças incidem, no essencial, sobre perturbações à qualidade de vida, 
pese embora, no cômputo geral, os mesmos não assumem significado. Estas 
perturbações relacionam-se com o ruído produzido, bem como as emissões atmosféricas 
(poeiras e outros poluentes atmosféricos). O grau de perturbação é determinado pela 
proximidade de recetores sensíveis. 
 
Neste sentido a Alternativa B2 surge como mais favorável. Tal se deve ao maior 
afastamento da hidrometalurgia a habitações / povoamentos. Na Solução A verifica-se a 
presença de habitações dispersas, adjacentes à esta solução, e sensivelmente à mesma 
cota. No caso da Solução B, a povoação de Rebordelo surge como mais afastada e situa-
se a uma cota mais baixa, mitigando os efeitos do incremento dos níveis sonoros e de 
emissões gasosas.  
 
É ainda de referir que esta alternativa considera a melhor solução para depósito de 
estéreis que, para além da maior distância a recetores sensíveis, se localiza numa zona 
encaixada e mais resguardada. A solução 1 de depósito para além de mais próximo de 
povoações (Carvalhais e Vilarinho da Mó) localiza-se numa vertente aberta e mais 
exposta. 
 
Face ao anteriormente exposto, a Alternativa A1 surge como a menos favorável. As 
Alternativas B1 e A2 são ligeiramente mais favoráveis que a Alternativa A1. 
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5.2.11 Ambiente Sonoro 

Relativamente ao ambiente sonoro, como verificado no ponto 1.12.2 as simulações 
efetuadas evidenciam que as exigências regulamentares aplicáveis em matéria de ruído 
sejam respeitadas, designadamente o cumprimento dos valores máximos impostos para 
os indicadores de ruído Lden e Ln de ruído ambiente exterior, estipulados no n.º 1 do Art.º 
11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) e o cumprimento do Critério de 
Incomodidade, independentemente da alternativa selecionada. 
 
No entanto, apesar de se observar o cumprimento exigências regulamentares aplicáveis 
independentemente da alternativa selecionada, verifica-se que a Alternativa A do projeto 
previsivelmente induzirá um maior incremento nos níveis de ruído junto dos recetores 
sensíveis, nomeadamente junto dos recetores sensíveis caracterizados pelo local de 
medição R4, devido à maior proximidade ao CAM e à via de acesso a construir. 
 
 
 
5.2.12 Vibrações 

No que se refere às vibrações foi evidenciado no ponto 1.13 que os principais impactes 
advêm da zona da mina, que é comum às diferentes alternativas de projeto. Neste 
sentido, o presente fator ambiental não constitui fator discriminante. 
 
 
 
5.2.13 Qualidade do ar 

No que se refere à qualidade do ar, a solução de localização da hidrometalurgia constitui 
o principal fator discriminante. Tal é devido à proximidade de um recetor sensível 
(habitações dispersas) a poente da Solução A. Deste modo as Alternativas A1 e A2 
surgem como mais desfavoráveis, uma vez que num cenário mais crítico se verifica o 
incumprimento do VLH para o poluente NO2, durante a exploração. As Alternativas B1 e 
B2 destacam-se como mais favoráveis. A solução de depósito de estéreis permite 
igualmente discriminar as diferentes soluções, porém, não com tanta expressividade. O 
facto do depósito 1 ocupar uma área superior, e se localizar numa vertente aberta e mais 
exposta à erosão eólica (com potencial ressuspensão de poeiras), torna o mesmo menos 
favorável. 
 
Em suma, em termos hierárquicos, a Alternativa B2 surge como mais favorável, e a 
Alternativa B1 ligeiramente menos favorável. Seguem a Alternativa A2 e Alternativa 
A1, pela referida ordem, como menos favorável. 
 
 
 
5.2.14 Saúde Humana 

Relativamente aos aspetos de saúde humana, verificam-se os mesmos fatores 
discriminantes evidenciados na qualidade do ar e socioeconomia, ou seja, com a 
proximidade de recetores sensíveis à hidrometalurgia. Neste sentido, as Alternativas A1 
e A2 surgem como menos favoráveis, pela proximidade de habitações (dispersas) a 
poente da hidrometalurgia. As Alternativas B1 e B2 são assim mais favoráveis, embora 
não muito mais favoráveis, uma vez que os impactes considerados não são significativos. 
 
A solução para depósito de estéreis não constitui fator discriminante relativamente a este 
fator ambiental, dado o afastamento dos mesmos às populações. 
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5.2.15 Riscos 

Em termos de riscos de segurança decorrentes de um acidente grave da análise dos 
diversos cenários produzidos, as alternativas de projeto que considerem a Solução B da 
fábrica hidrometalúrgica apresentam-se como mais favoráveis, pelo seu maior 
distanciamento a recetores sensíveis. As alternativas B1 e B2 surgem assim como mais 
favoráveis, e as alternativas A1 e A2 como menos favoráveis. Importa referir que os 
impactes na alternativa A1 e A2 podem contudo ser minorados com a relocalização das 
residências (duas) e serralharia situadas junto ao CAM. 
 
 
 
5.3 Avaliação Global 

Considerando a análise anteriormente efetuada para cada um dos fatores ambientais, é 
sistematizada, no Quadro IV. 137, a hierarquização das alternativas de projeto. A 
hierarquização de cada uma das alternativas, em cada fator ambiental, baseia-se numa 
escala de 1 a 5, em que o “valor 1” é atribuído à alternativa “menos favorável” e o “valor 
5” à alternativa considerada “muito mais favorável”. Deste modo, quanto mais alto o valor 
atribuído à alternativa, maior é o seu grau de favorabilidade. O valor de “0” foi aplicado 
nas situações em que não foi possível estabelecer diferenciação entre as soluções em 
estudo, não sendo por isso mesmo possível atribuir um valor entre 1 e 5. A seleção da 
melhor alternativa de projeto assenta no somatório dos valores atribuídos a cada uma 
dos fatores ambientais. 
 

Quadro IV. 137 – Síntese da Hierarquização das Alternativas de Projeto 

Elemento de Projeto Alternativa 
A1 

Alternativa 
A2 

Alternativa 
B1 

Alternativa 
B2 

Clima e Alterações Climáticas 1 1 3 3 

Geologia e Geomorfologia 3 5 1 3 

Solos e Usos do Solo 3 5 1 3 

Recursos Hídricos de Superfície 1 3 1 3 

Recursos Hídricos Subterrâneos 1 3 1 3 

Biologia e Valores Ecológicos 1 5 1 3 

Ordenamento do Território 1 3 1 3 

Paisagem 3 5 1 3 

Património Cultural e Arqueologia 1 5 1 3 

Socioeconomia 1 3 3 5 

Ambiente Sonoro 0 0 0 0 

Vibrações 0 0 0 0 

Qualidade do Ar 1 1 3 5 

Saúde Humana 1 1 3 5 

Riscos 1 1 3 3 

Total 19 41 23 45 

Grau de favorabilidade: 0 – indiferenciado; 1 – menos favorável; 3 – mais favorável; 5 – muito mais favorável 
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Importa contudo recordar que nalguns fatores ambientais os impactes se apresentam de 
globalmente não significativos, pelo que, pese embora se verifiquem diferenças entre 
alternativas, as mesmas não apresentam a mesma importância que para um impacte 
muito significativo. 
 
Neste sentido, os resultados apresentados no Quadro IV. 137 são ponderados por um 
valor de importância dos fatores ambientais utilizados na análise de alternativas. O grau 
de importância atribuído a cada um dos descritores é efetuado em função da significância 
dos impactes identificados e avaliados anteriormente, mas também em termos da 
tipologia de projeto em causa. Foi assim considerada a síntese de avaliação de cada um 
dos fatores ambientais analisados. No caso dos fatores ambientais que apresentam 
impactes não significativos, os mesmos apresentaram uma importância reduzida. 
Para fatores ambientais que apresentam impactes significativos, foi atribuída uma 
importância moderada. Os fatores ambientais que apresentam impactes muito 
significativos, são por sua vez considerados de importância Elevada. 
 
No Quadro IV. 138 sistematiza-se a importância atribuída a cada fator ambiental avaliado. 
A importância dos fatores ambientais é classificada de reduzida, moderada e elevada. 
 

Quadro IV. 138 – Importância dos Fatores Ambientais na Análise de Alternativas 

Elemento de Projeto Reduzida Moderada Elevada 

Clima e Alterações Climáticas  X  

Geologia e Geomorfologia   X 

Solos e Usos do Solo  X  

Recursos Hídricos de Superfície X   

Recursos Hídricos Subterrâneos X   

Biologia e Valores Ecológicos  X  

Ordenamento do Território  X  

Paisagem   X 

Património Cultural e Arqueologia  X  

Socioeconomia X   

Ambiente Sonoro X   

Vibrações X   

Qualidade do Ar  X  

Saúde Humana X   

Riscos  X  

 
 
No Quadro IV. 139 apresenta-se a hierarquização das alternativas ponderada pelo grau 
de importância do fator ambiental avaliado. Ao grau de favorabilidade atribuído é 
multiplicado pelo grau de importância de cada fator ambiental, sendo atribuído o valor de 
3 para um grau de importância elevado, 2 para importância moderada e 1 para 
importância reduzida. 
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Quadro IV. 139 – Hierarquização Ponderada das Alternativas de Projeto 

Elemento de Projeto Alternativa 
A1 

Alternativa 
A2 

Alternativa 
B1 

Alternativa 
B2 

Clima e Alterações Climáticas 2 2 6 6 

Geologia e Geomorfologia 9 15 3 9 

Solos e Usos do Solo 6 10 2 6 

Recursos Hídricos de Superfície 1 3 1 3 

Recursos Hídricos Subterrâneos 1 3 1 3 

Biologia e Valores Ecológicos 2 10 2 6 

Ordenamento do Território 2 6 2 6 

Paisagem 9 15 3 9 

Património Cultural e Arqueologia 2 10 2 6 

Socioeconomia 1 3 3 5 

Ambiente Sonoro 0 0 0 0 

Vibrações 0 0 0 0 

Qualidade do Ar 2 2 6 10 

Saúde Humana 1 1 3 5 

Riscos 2 2 6 6 

Total 40 82 40 80 

 
 
Da análise do referido quadro verifica-se que as alternativas mais favoráveis 
correspondem às Alternativas A2 e B2. Entre estas duas alternativas a Alternativa A2 é 
preferível em termos de fatores de ocupação, volumes de terras e morfológicos, com 
particular relevo na geologia e paisagem. A Alternativa B2 é por sua vez preferível em 
situações de qualidade ambiental, em particular do ar, com o afastamento das fontes de 
emissões aos recetores sensíveis. De notar que a Alternativa A2 apresentou a 
pontuação global mais favorável. 
 
As Alternativas A1 e B1 surgem como as menos favoráveis, condicionados, 
particularmente pela solução do depósito de estéreis, com maior área de ocupação, 
maior exposição e de difícil gestão. Entre estas duas alternativas a Alternativa A1 surge 
como mais favorável, derivado, no essencial, de fatores de ocupação e de morfologia, 
com particular relevo na geologia e paisagem. A Alternativa A2 é por sua vez mais 
favorável em termos de qualidade do ar, situações de risco e em aspetos climáticos de 
alterações climáticas. 
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6. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

As principais lacunas de informação identificadas encontram-se associadas, no essencial, 
com o grau de definição atual de alguns detalhes de projeto, o que é considerado natural 
atendendo à fase de desenvolvimento de projeto, ainda em fase de estudo prévio. Estas 
imprecisões centram-se em equipamentos a utilizar, métodos de exploração, 
faseamentos, quantidades, detalhes de infraestrutura, entre outros, que serão 
prontamente detalhados em fase de projeto de execução, em complemento a algumas 
medidas a considerar em projeto, propostas e elencadas no presente EIA. 
 
Estas imprecisões não comprometeram, todavia, as avaliações realizadas, tendo as 
mesmas sido colmatadas pela assunção de pressupostos adotados em projetos 
similares, ou através de valores de referência de outros projetos. As simulações 
efetuadas consideraram sempre vários cenários, incluindo cenários críticos (alguns deles 
improváveis) de forma a cobrir todo o espectro dos possíveis impactes inerentes ao 
projeto em análise. 
 
São consideradas outras lacunas de conhecimento no que respeita à recolha de 
informação de campo, com maior relevo nalguns descritores, como foi o caso do 
património e medições de ruído e vibrações. Durante todo o processo de avaliação de 
impacte ambiental a equipa foi localmente alvo de ameaça à integridade física por grupos 
de populares, tendo-se mesmo verificado a danificação de equipamento de trabalho. 
Pese embora todo o empenho e dedicação da equipa de elaboração do EIA, tais 
condições não possibilitaram a recolha integral, nesta fase, de informação de terreno. 
 
Este aspeto não constituiu um entrave às avaliações realizadas, uma vez que foram 
consideradas neste estudo um histórico extenso de recolha de informação que se iniciou 
já em 2017. Muita da informação foi recolhida aquando dos trabalhos de prospeção e 
pesquisa e no quadro da elaboração do EIA anterior, quando a contestação local não era 
expressiva. Neste sentido o presente estudo dispôs de dados recentes que puderam ser 
considerados na presente avaliação (incluindo medições de ruído e prospeções 
arqueológicas sistemáticas). Importa referir que a área de estudo corresponde a uma 
zona marcadamente rural, de muito reduzida densidade populacional, e de 
desenvolvimento muito reduzido, pelo que as condições verificadas em 2017 e 2018, 
serão em tudo igual ao presentemente verificado. 
 
Acresce ainda o facto da recente existência de vários projetos de envergadura na região 
do Tâmega e Beça, e em concelhos vizinhos (Boticas), permitem que atualmente se 
disponha de fonte muito relevante de bibliografia sobre a zona. Parte dessa informação 
foi adquirida junto das entidades territoriais competentes. 
 
Posto isto, não se consideram as lacunas de informação identificadas como de relevantes 
ou significativas para a avaliação de impactes realizada. 
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CAPÍTULO V – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
 
 
1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1.1 Metodologia 

Neste capítulo apresentam-se as medidas necessárias para evitar, minimizar ou 
compensar os potenciais impactes negativos identificados no capítulo anterior. 
 
Propõem-se também, quando pertinente, medidas potenciadoras de impactes positivos, 
ou seja, medidas que visam desenvolver os efeitos positivos que a concretização do 
projeto irá originar. 
 
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se assim em três objetivos 
ou momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; 
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 
 
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 
 

• Medidas de carácter geral para a fase de projeto de execução e que consistem 
num conjunto de recomendações e medidas a serem tomadas em consideração 
no desenvolvimento do projeto de execução; 

 
• Medidas de carácter geral para a fase de construção e que consistem num 

conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo 
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) para esta fase dos projetos; 

 
• Medidas específicas para as fases de construção, exploração e desativação em 

relação a alguns dos descritores analisados no EIA, que decorrem da avaliação 
específica efetuada face à relação do projeto com o local. 
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Apresentam-se também os seguintes Planos de Monitorização: 
 

− Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos de Superfície; 

− Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos; 

− Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro; 

− Plano de Monitorização das Vibrações; 

− Plano de Monitorização da Qualidade do Ar; 

− Plano de Monitorização de Quirópteros; 

− Plano de Monitorização do Lobo-Ibérico. 

 
 
 
1.2 Medidas Gerais 

1.2.1 Fase de Projeto de Execução 

1.2.1.1 Medida G1 – Faseamento do Desmonte da Exploração a Céu Aberto 

1.2.1.1.1 Enquadramento 

A exploração mineira parcial que é desenvolvida a céu aberto, está prevista que decorra 
em duas fases, como foi descrito no Capítulo II. 
 
Fase 1 – Escavação de uma área de 13,3 ha de modo a ser alcançado a entrada na 
exploração Mineira Subterrânea. Essa área corresponderá à área norte da corta a céu 
aberto. 
 
Fase 2 – Escavação da restante área da exploração a céu aberto, que será executada 
progressivamente em simultâneo com a exploração subterrânea, durante um período que 
se prevê seja de cerca de dois anos. 
 
Concluída a exploração a céu aberto a corta terá uma plataforma à cota 920 aberta a 
poente e circundada a Norte e Nascente por taludes que garantirão a estabilidade e cuja 
altura será progressiva de sul para norte.  
 
Simultaneamente ao desenvolvimento da Fase 1, será construída a rede viária interna da 
área de exploração mineira com prioridade para: 
 

a) O acesso da área da escavação a céu aberto, até ao depósito de estéreis não 
aproveitáveis. A localização do depósito de estéreis será, em qualquer das 
Soluções 1 e 2, localizada a sul da escavação a céu aberto. 

 
b) O circuito viário envolvente da zona de céu aberto por onde se fará o transporte 

para a área de depósito temporário do minério bruto, e posteriormente para envio 
pelas correias transportadores para a separação ótica e retorno do estéril para 
depósito ou para enchimento na mina subterrânea. 
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1.2.1.1.2 Descrição da Proposta da Medida Global - Fase 0 

Estando definido que a base da corta do céu aberto, ficará à cota 920, propõe-se que 
simultaneamente aos trabalhos da Fase 1 se prepare uma plataforma parcial no extremo 
sul da corta a céu aberto. Nesta zona, que tem os declives mais suaves, o desmonte será 
relativamente simples e rápido. 
 
Assim poderá ficar disponível uma área para ser aproveitada logo no início da exploração 
para a instalação de alguns equipamentos de apoio necessário e que de outro modo 
iriam ocupar outras áreas. São exemplo de usos possíveis: 
 

− reservatórios de águas pluviais que podem ser bombadas das linhas de água 
envolventes e eventualmente da própria exploração subterrânea;  

− área de depósito temporário de resíduos devidamente confinada e protegida; 

− equipamentos de operação, construção, armazéns , veículos etc. 
 
Essa escavação poderá ser estendida a uma faixa marginal do céu aberto ao longo da 
cota 920 até à base da Fase 1, criando um corredor de acesso dentro da futura 
plataforma a céu aberto. Esse corredor poderá ser utilizado para a circulação de veículos 
pesados da área a escavar para o depósito de estéreis, para outras utilizações e para 
construir uma barreira externa modelada com o estéril escavado. 
 
Essa barreira poderá constituir uma proteção em relação ao ruído e poeiras da 
escavação e circulação de veículos e permitirá o início da recuperação paisagística do 
céu aberto com a plantação do talude externo. 
 
As dimensões do corredor, barreira e plataforma inicial desta Fase 0 serão desenvolvidas 
no projeto de execução. Nas figuras seguintes apresenta-se o esboço da solução 
proposta a desenvolver para o corredor marginal e barreira de proteção. 
 

 
FIG. V. 1 – Medida Global G1 – Faseamento do Desmonte e Indicação dos Cortes 
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FIG. V. 2 – Medida Global G1 – Faseamento do Desmonte e Medidas da Fase 0 (Cortes) 
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1.2.1.1.3 Síntese de Minimização de Impactes Prevista 

Com esta proposta de introdução de uma Fase 0, poderão resultar os seguintes 
benefícios ambientais: 
 
 

a) Concentração de instalações temporárias, em área delimitada e protegida, 
incluindo reservatórios de água e armazéns, evitando a dispersão por outras 
áreas de apoio. 

Impacte Positivo: nos recursos hídricos, solos, qualidade do ar, ruído e paisagem. 

 

b) Minimização do ruído para recetores externos a poente, resultantes da circulação 
de veículos no interior da corta nas operações de transporte de material escavado 
e outras atividades mineiras. 

A construção imediata de Barreira no limite poente externo de corta minimizará o 
impacte do ruído e poeiras de circulação de veículos e da própria escavação, e 
permite antecipar parcialmente a recuperação paisagística do céu aberto 
reduzindo as visibilidades de observadores localizados a poente. 

Utilização imediata de algum estéril na construção da barreira antecipando a 
recuperação do céu aberto. 

Reduzem-se assim as quantidades a encaminhar para o depósito de estéreis. 

 
Impacte Positivo: no ruído, qualidade do ar, paisagem e reutilização de estéril e 
terras de cobertura. 

 
 
 
1.2.1.2 Medida G2 – Bacia de Decantação nas Linhas de Água da envolvente da 

Área de Exploração Mineira 

1.2.1.2.1 Enquadramento 

A exploração mineira desenvolve-se no seu conjunto a céu aberto na parte sul da 
concessão mineira, podendo potencialmente afetar as linhas de água na sua envolvente 
da exploração assim como nas áreas de deposição dos estéreis que vier a ser 
selecionada. 
 
As atividades de preparação, desmonte, depósito e transporte associadas darão origem a 
movimentos de solos, transporte, deposição e à desmatação temporária de áreas. Essas 
ações, com a erosão eólica ou hídrica, poderão dar origem ao aumento de sólidos em 
suspensão nas linhas de água a jusante, com impactes que têm que ser minimizados e 
se possível evitados, de modo a não afetarem o Rio Beça. 
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1.2.1.2.2 Descrição da Medida 

Em todas as linhas de água torrenciais, direta ou indiretamente relacionadas com áreas 
de exploração mineira, serão construídas bacias de decantação das águas pluviais de 
modo a serem retidos os sólidos em suspensão que sejam arrastados. 
 
Essas bacias serão construídas com materiais naturais que serão facilmente removidos 
no processo de desativação e recuperação da área mineira. 
 
Em cada linha de água as bacias serão dimensionadas tendo em conta os caudais 
máximos expectáveis e tipologia das escorrências previstas podendo ser construída uma 
ou mais bacias sucessivas tendo em conta os declives. 
 
Serão adotadas medidas complementares nessas bacias em conformidade com as 
características da qualidade da água da escorrência, em particular naquelas que estejam 
relacionadas com o depósito de estéreis. Estas medidas poderão incluir a criação de 
leitos de tratamento e filtração natural das águas, métodos passivos (leitos de calcário) e 
instalação de macrófitas. 
 
As bacias serão regularmente limpas, eventualmente introduzindo melhoramentos, de 
acordo com os resultados dos planos de monitorização. 
 
Na pequena bacia hidrográfica a poente (Ribeira do Caudado) na base da encosta e 
dentro da concessão mineira, serão construídas bacias finais antes da ligação ao Corgo 
do Couce, que é um afluente do Rio Beça, 
 
Com essas Bacias adotam-se todas as medidas de controlo e incluindo tratamentos que 
se verifiquem serem necessários para que não ocorra nenhuma afetação da qualidade da 
agua para jusante. Com estas bacias assegura-se que as águas passem por varias 
bacias ate á descarga para fora da concessão. 
 
Estas últimas bacias terão condições para instalação captações de água se superfície 
nos períodos húmidos nos quais se prevê que exista muita disponibilidade assegurando-
se os caudais ecológicos para jusante. 
 
Na figura seguinte identificam-se as linhas de água que serão dotadas de bacias de 
decantação, sem prejuízo de serem construídas noutras onde se venham a identificar 
impactes potenciais  
 
Na FIG. V. 3 as bacias de decantação 1 a 4 (e para cada linha de agua poderão ser 
construídas em cascata conforme os declives e condições do terreno) serão bacias 
simples para leitos de características torrenciais. As bacias 5 e 6 que no final da Ribeira 
do Candedo, serão de maior dimensão incluindo todos os cuidados preventivos de 
tratamento já mencionados. O mesmo ocorre com as bacias finais 7 e 8 na base do 
depósito de estéreis 2, que garantirão a qualidade final da água de escorrência que 
afluirá ao afluente do Rio Beça (Ribeira de Rebordelo). 
 
Refira-se que neste depósito serão também criadas bacias temporárias na base de cada 
uma de fases do seu desenvolvimento, sendo as bacias 7 e 8 construídas desde o início 
que serão no futuro o ultimo garante da manutenção da qualidade pretendida. 
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FIG. V. 3 – Medida Global G2 – Bacias de Decantação 
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1.2.1.2.3 Síntese de Minimização de Impactes 

Com esta proposta assegura-se assim que: 
 

a) A retenção de sólidos em suspensão nas águas de escorrência da área mineira 
evitando a afetação dos cursos de água a jusante. 

 
Essas bacias em cascata constituem várias etapas de decantação e tratamento 
em todas as linhas de água, 
 

b) O tratamento de eventuais ocorrências de poluição pontuais geradas por 
elementos dissolvidos sendo, neste caso, adotadas e reforçadas soluções de 
tratamento passivo. No entanto estas medidas serão sempre instaladas nas 
bacias de decantação finais á saída da concessão, desde o início. 

 
c) O tratamento de eventuais ocorrências de poluição pontuais geradas por 

elementos dissolvidos sendo, neste caso, adotadas e reforçadas soluções de 
tratamento passivo. No entanto estas medidas serão sempre instaladas nas 
bacias de decantação finais á saída da concessão, desde o início. 

 
Impacte Positivo: nos recursos hídricos, qualidade da água e ecossistemas 

 
 
 
1.2.1.3 Medida G3 – Modelação dos Depósitos de Estéreis 

1.2.1.3.1 Enquadramento 

A exploração da Mina do Romano com o objetivo principal da valorização do recurso 
Lítio, dá origem a um elevado volume de estéreis não aproveitáveis e que terão que ser 
encaminhados para depósito de estéreis (temporário ou definitivamente). 
 
Como foi descrito no Capítulo II, foram identificadas duas áreas alternativas para esse 
efeito com capacidade e condições técnicas para esta deposição, modelação e 
posteriormente recuperação morfológica e ambientalmente adequada. 
 
As áreas selecionadas têm como fatores comuns, estarem dentro da área da concessão, 
próximas das atividades mineiras quer no céu aberto previsto, quer de mina subterrânea 
e não prejudicarem eventuais futuros desenvolvimentos de novos recursos, pois estes 
serão sempre explorados subterraneamente. 
 
A proximidade de qualquer dos depósitos alternativos da área de exploração, minimiza de 
forma idêntica, as necessidades de transporte evitando consumos de combustível. 
 
As diferenças mais significativas entre as duas soluções correspondem a que na Solução 
de localização 1, o depósito desenvolve-se na encosta oeste da concessão, a sul do céu 
aberto e no caso da Solução de localização 2, desenvolve-se ocupando uma área de 
depressão muito encaixada, enquadrada por colinas. 
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Na Solução 1, a frente e base do depósito desenvolve-se ao longo de toda a encosta com 
exposição visual geral, para poente da concessão e dispersão das escorrências numa 
frente alargada. 
 
No caso da Solução 2, o confinamento entre colinas permite que seja possível menos 
visibilidade da envolvente (neste caso para nascente) e a convergência nas escorrências 
num único ponto. 
 
O Estudo Prévio desenvolveu uma modelação preliminar das escombreiras 
essencialmente para verificar se, em cada uma das localizações possíveis, se confirmava 
a capacidade de encaixe necessária para toda a exploração. 
 
Essa capacidade confirmou-se com segurança pelo que elas são verdadeiras alternativas 
com capacidade para inclusive assegurar um aumento significativo de estéreis. 
 
Na modelação desenvolvida no âmbito do Estudo Prévio, não houve a possibilidade de 
se fazer a adaptação da modelação ao terreno envolvente em particular na Solução 2. 
 
Na Solução 1, as características da morfologia do terreno não torna tão evidente 
insuficiências semelhantes  
 
Assim, na Solução 2, a modelação feita verificou essencialmente o encaixe na zona 
prevista, criando uma elevação a partir do fundo da depressão até á altura que 
assegurasse o volume de estéril a depositar pelos métodos tradicionais. 
 
Na simulação que se apresentou no Desenho 25 [TOMO 2] não foram aproveitados 
muitas áreas junto às encostas. 
 
Desta simulação resultou uma modelação de um planalto com uma cota muito mais alta 
que boa parte da envolvente (em particular na zona nascente). 
 
Essa altura da escombreira está assim sobrelevada ao que será possível projetar se for 
em incluídas essas áreas e a modelação acompanhar as cumeadas da envolvente por 
exemplo em patamares sucessivos. 
 
Não se teve assim em consideração a sua integração na morfologia atual do terreno de 
forma completa que agora se recomenda que seja desenvolvida no projeto de execução. 
 
Na avaliação de impactes da paisagem (Capítulo IV), foi naturalmente utilizada a 
modelação preliminar que consta no Estudo Prévio. 
 
Desse estudo resulta claro a sobreelevação desnecessária da escombreira com 
resultados claramente agravados, em especial nas visibilidades. 
 
Com uma modelação de acordo com o que se sugeriu atrás, essa situação pode ser 
muito melhorada. 
 
Essa é a Medida Global G3 aqui proposta. 
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1.2.1.3.2 Descrição da Medida Global para o Depósito de Estéreis da Solução 1 

Nesta solução de localização as alterações são menos significativas devido a 
desenvolverem-se numa encosta.  
 
Caso seja a escolhida, propõe-se que no Projeto de Execução sejam suavizados os 
declives, eventualmente prolongando-se para norte, mais próximo da plataforma do céu 
aberto. 
 
Propõe-se também que seja estudado e desenvolvido um faseamento de modo a que as 
áreas sejam ocupadas sucessivamente de norte para sul. 
 
Isto permitirá ir-se fazendo também a recuperação ambiental e paisagística de forma 
faseada. 
 
Na base da escombreira devem ser estruturadas drenagens de interceção robustas que 
permitam controlar os sólidos arrastados pelas águas pluviais conduzindo-os para as 
bacias de decantação instaladas nas linhas de água. 
 
Na figura seguinte (FIG. V. 4) desenvolve-se uma modelação conceptual que poderá 
servir de base para o desenvolvimento do Projeto de Execução. 
 
 
 
1.2.1.3.3 Descrição da Medida Global para o Depósito de Estéreis da Solução 2 

Propõe-se a modificação da modelação do depósito da Solução 2 acompanhando a 
depressão existente e no essencial não ultrapassando as cotas das colinas envolventes. 
 
Esta solução permitirá também que seja possível estabelecer um faseamento de 
montante para jusante no vale. 
 
Com esse faseamento a escombreira irá convergindo por fases sucessivas, de poente 
para nascente, até ao início da portela no extremo nascente da zona baixa. No último 
troço antes dos limites da concessão, serão construídas as bacias de decantação e 
instalado o controle e tratamento das escorrências controlando a qualidade da água (ver 
Medida Global 2).  
 
Na figura seguinte (FIG. V. 5) desenvolve-se uma modelação conceptual que poderá 
servir de base para o desenvolvimento do Projeto de Execução. 
 
Com esta conceção e faseamento a partir da área mais próxima do céu aberto  
(montante) assegura-se: 
 

− que as desmatações sejam feitas de forma progressiva reduzindo as áreas 
expostas; 

− que se inicie a recuperação paisagística das zonas encerradas progressivamente; 

− que se faça um melhor controle das escorrências e o eventual aproveitamento das 
águas pluviais. 
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LEGENDA: 

A, B, C - Fases 
1 – Área a utilizar 
2 – Áreas de suavização 
de declives 

 

FIG. V. 4 – Medida Global G3 – Modelação e Faseamento do Depósito 1 
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LEGENDA: 

A, B, C - Fases 
1 – Área a utilizar 
2 – Áreas de suavização 
de declives 

FIG. V. 5 – Medida Global G3 – Modelação e Faseamento do Depósito 2 
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1.2.1.3.4 Síntese de Minimização de Impactes para o Depósito da Solução 1 

A proposta de aprofundamento da modelação do depósito 1 e do respetivo faseamento 
permite os seguintes impactes positivos: 
 

a) Redução de declives para poente e estruturação de drenagens do pé de talude 
encaminhando as águas pluviais para as bacias de decantação. 

Impacte Positivo: na redução da erosão, nos recursos hídricos e qualidade da água 

 
 
b) Desenvolvimento faseado da deposição na escombreira com recuperação 

paisagística progressiva. 

Impacte Positivo: na paisagem, nos recursos hídricos, qualidade da água e 
ecossistemas 

 
 
1.2.1.3.5 Síntese de Minimização de Impactes para o Depósito da Solução 2 

A proposta de aprofundamento da modelação do depósito 2 e do respetivo faseamento 
permite os seguintes impactes positivos: 
 

a) Rebaixamento da cota superior da escombreira para próximo da cota máxima das 
colinas envolventes. Modelação da escombreira ligando-a às encostas da colina 
envolvente. 

 Impacte Positivo: redução das visibilidades de nascente, minimização muito 
significativa e elevada do impacte visual e paisagístico, recursos hídricos 

 
 
b) Faseamento da deposição na escombreira de montante para jusante no vale. 

Faseamento da desmatação. 

 Impacte Positivo: minimização da erosão, da afetação da paisagem, recursos 
hídricos, qualidade da água e ecossistemas 

 
 
c) Estruturação de drenagens acompanhando o faseamento da progressão da 

escombreira e conduzindo as águas pluviais para as bacias de decantação e 
tratamento. 

 Impacte Positivo: na redução da erosão, recursos hídricos a jusante, qualidade 
da água e minimização do impacte nos ecossistemas 
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1.2.2 Fase de Construção 

Da análise realizada verificou-se que a fase de construção será aquela em que se 
concentrarão os principais impactes negativos identificados, cuja minimização passa em 
grande medida por uma cuidada gestão da obra. 
 
Seguidamente são assim destacadas as medidas de minimização para a fase de obra, 
correspondentes às medidas aplicáveis do documento “Medidas de Minimização Gerais 
da Fase de Construção” da APA e a algumas medidas específicas decorrentes da análise 
efetuada nos descritores ambientais anteriormente avaliados. 
 

Quadro V. 1 – Medidas Gerais para a Fase de Construção 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais Numeração da 
Medida Geral (MG) 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização 
da população, sobretudo junto dos habitantes e utilizadores de 
instalações situadas dentro de uma faixa de aproximadamente cerca 
de 200 m em relação ao limite da área do projeto, bem como as zonas 
de circulação dos veículos afetos à execução da mesma. A informação 
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da 
obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 
eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. A população será ainda informada acerca da data de 
início das obras e do seu regime de funcionamento. 

1 

3 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras 
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para 
a prevenção da contaminação dos solos e águas, restrição de áreas 
de intervenção e preservação do meio natural. 

2 

6 

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo 
planeamento da execução de todos os elementos das obras e 
identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução das obras, e respetiva 
calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo 
adjudicatário da empreitada antes do início da execução da obra, e 
previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As medidas 
apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de 
execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar e sem 
prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

3 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

7 

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com 
a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do 
seu normal funcionamento e localizar-se na área de intervenção como 
previsto. 

4 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos 

9 
As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e 
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra. 

5 
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Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais Numeração da 
Medida Geral (MG) 

10 
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à 
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para 
posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

6 

11 
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades 
devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, 
privilegiando-se a sua reutilização. 

7 

Escavações e Movimentação de Terras 

13 

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 
arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico pelo 
arqueólogo afeto ao Acompanhamento Arqueológico da Obra de todas 
as ações que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente 
escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico. 

8 

14 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os 
solos estejam decapados e limpos, evitando repetição de ações sobre 
as mesmas áreas. 

9 

15 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e 
movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos 
nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido. 

10 

16 
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua 
proteção e estabilização biológica ou cobertura. As pilhas de terras 
devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

11 

17 
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das 
escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume 
de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

12 

20 
Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua 
proteção e estabilização biológica ou cobertura. As pilhas de terras 
devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

13 

Construção e Reabilitação de Acessos 

23 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da 
obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou 
ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do 
solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

14 

24 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e 
sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a 
segurança e a minimização das perturbações nas atividades das 
populações. 

15 

25 
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do 
projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a 
sua normal utilização por parte da população local. 

16 

26 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, 
submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade 
competente, para autorização. 

17 

27 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de 
forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 
ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra 

18 
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Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais Numeração da 
Medida Geral (MG) 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

28 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para 
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o 
estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a 
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

19 

29 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser 
adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de 
poeiras. 

20 

30 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do 
tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de 
forma a impedir a dispersão de poeiras. 

21 

31 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os 
equipamentos que originem o menor ruído possível. 22 

32 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que 
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável 
e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

23 

33 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e 
veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de 
funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

24 

37 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante 
os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos 
utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras. 

25 

38 

A saída de veículos da zona de estaleiro e da zona de obra para a via 
pública deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre 
que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos 
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses 
dispositivos adequados. 

26 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

40 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando 
todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a 
sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de 
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 
diferentes fluxos de resíduos 

27 

41 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos 
produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a 
legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 
resíduos, ainda que provisória, nas margens e leitos de linhas de água 
e zonas de máxima infiltração. 

28 

42 São proibidas queimas a céu aberto. 29 

43 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais do estaleiro e equiparáveis 
a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores 
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 
reciclagem. 

30 
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Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais Numeração da 
Medida Geral (MG) 

45 
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser 
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior 
envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

31 

46 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento 
de resíduos. 

32 

47 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 
provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – 
ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques 
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

33 

49 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve 
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o 
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado 

34 

Fase Final da Execução das Obras 

50 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução 
da obra, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição 
das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

35 

51 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso 
aos locais em obra, assim como os pavimentos que tenham 
eventualmente sido afetados ou destruídos. 

36 

52 
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

37 

53 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de 
construção. 

38 

 
 
 
1.3 Medidas Específicas 

1.3.1 Fase de Construção 

1.3.1.1 Geologia. Solos 

FC 1 – As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra. 
 
FC 2 – Adequação dos processos de fundação das vias e estabilização das valas para as 
infraestruturas, à natureza do terreno a escavar, de modo a evitar aluimentos de terras. 
 
FC 3 – A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 
estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 
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FC 4 – Proceder ao revestimento vegetal precoce das áreas verdes com as espécies 
vegetais previstas, de modo a conseguir-se a consolidação necessária que permita 
proteger o solo de processos de erosão. 
 
FC 5 – Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em locais 
afetados pela obra com o objetivo de preservar as características da terra removida antes 
do início da obra. A terra viva será armazenada em pargas, localizadas nas zonas 
adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. As mesmas deverão ser 
preferencialmente recobertas de forma a não se verificar perdas de solos 
temporariamente armazenados por erosão eólica e hídrica. 
 
FC 6 – Deve ser evitada a utilização de solos integrados na RAN identificadas no 
Desenho 08 [TOMO 2]. 
 
FC 7 – Deve ser evitada a utilização de solos integrados na REN identificadas no 
Desenho 09 [TOMO 2]. 
 
FC 8 – Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para 
a área de depósito de estéril que vier a ser selecionada). 
 
FC 9 – Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos 
solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até 
esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 
 
 
 
1.3.1.2 Recursos Hídricos 

FC 10 – Garantir a implementação do plano de monitorização dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 
 
FC 11 – Evitar a afetação da captação de abastecimento público a Rebordelo situada na 
área em estudo, procedendo-se à delimitação da mesma. 
 
FC 12 – Executar os trabalhos que envolvam desmatação, escavações a céu aberto e 
movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de 
maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 
 
FC 13 – Os sistemas de drenagem natural devem ser respeitados durante os trabalhos, 
de forma a evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, e 
permitir o escoamento natural das escorrências superficiais. 
 
FC 14 – Caso as zonas de drenagem natural sejam obstruídas por materiais sólidos 
decorrentes da fase de construção, deverá ser efetuada a sua remoção, por forma a 
minimizar os efeitos que daí decorrem. 
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FC 15 – Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em 
caso de acidentes envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não diretamente, 
chamando as entidades competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto 
derramado e a extensão da área afetada. 
 
FC 16 – Realizar os trabalhos e operações em linhas de água, nomeadamente o viaduto 
sobre o ribeiro de Lamas de forma cuidada para minimizar o arrastamento de material 
vegetal, de sólidos ou mesmo de lamas ou de águas de escorrência, por exemplo na 
sequência de trabalhos de betão ou outros. 
 
FC 17 – Nunca descarregar as águas resultantes de lavagens de betoneiras,  
autobetoneiras e outros equipamentos, diretamente no solo, nas linhas de água ou na 
rede de drenagem pluvial, devendo ser preparada(s) área(s) dedicada(s) que garanta(m) 
a sua contenção e encaminhamento a destino final. 
 
 
 
1.3.1.3 Sistemas Ecológicos 

FC 18 – Garantir a implementação do plano de monitorização dos quirópteros e do lobo 
ibérico. 
 
FC 19 – Limitar o corte da vegetação às zonas efetivamente a explorar e respetivos 
acessos. 
 
FC 20 – Apesar de não terem sido identificadas áreas sensíveis, caso sejam identificados 
habitats ou espécies de flora protegidas por lei, estas devem ser protegidas. 
 
FC 21 – Evitar a realização dos trabalhos relacionados com a movimentação de terrenos, 
e que acarretam a destruição do coberto vegetal e as alterações dos usos do solo, 
durante o período de maior sensibilidade ecológica para a maioria das espécies 
presentes, isto é, durante os períodos de maior atividade (nascer do dia e entardecer). 
Esta medida aplica-se à fase de construção (operações de desmatação e de 
desarborização para abertura da corta mineira e implantação das infraestruturas do 
projeto). As espécies-alvo correspondem no essencial a espécies silvícolas (aves e 
pequenos mamíferos). 
 
FC 22 – Limitar a velocidade de circulação de veículos e máquinas dentro e entre frentes 
de obra. 
 
FC 23 – Acompanhamento por biólogo em obra, no intuito de despistar potenciais zonas 
de nidificação, ou presença de espécies de maior relevo conservacionista, e definir ações 
de preservação das mesmas (como definir zonas temporárias de exclusão de 
intervenções ou os melhores períodos para realização das mesmas). 
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1.3.1.4 Ordenamento e Condicionantes 

FC 24 – Devem ser evitadas as áreas legalmente condicionadas nomeadamente RAN, 
REN e Domínio Hídrico representadas nos Desenhos 08 e 09 [TOMO 2]. 
 
 
 
1.3.1.5 Qualidade do Ar 

FC 25 – Garantir a implementação do plano de monitorização da qualidade do ar. 
 
FC 26 – Acondicionar, cobrir e humidificar, se possível, nomeadamente em dias secos e 
ventosos, os materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem 
pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua dispersão e/ou a sua queda e o 
seu espalhamento aquando do transporte 
 
FC 27 – A circulação dos veículos deverá respeitar as normas de segurança, 
nomeadamente a redução da velocidade de circulação junto das povoações. Deverá ser 
colocada sinalização no acesso à área de exploração e dos anexos mineiros, adequada à 
circulação de veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação; 
 
FC 28 – A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, 
deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 
 
 
 
1.3.1.6 Ambiente Sonoro e Vibrações 

FC 29 – Garantir a implementação do plano de monitorização do ruído e vibrações. 
 
FC 30 – Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente 
necessárias; 
 
FC 31 – A circulação de veículos deverá respeitar as normas de segurança, 
nomeadamente a redução da velocidade de circulação junto das povoações e junto de 
recetores sensíveis; 
 
FC 32 – Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização em termos de 
emissões de ruído; 
 
FC 33 – Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível; 
 
FC 34 – Garantir a presença unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 
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1.3.1.7 Paisagem 

FC 35 – Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em 
locais afetados pela obra com o objetivo de preservar as características da terra removida 
antes do início da obra. A terra viva será armazenada em pargas, localizadas nas zonas 
adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. 
 
FC 36 – selecionar os locais de uso temporário fora de zonas de elevada acessibilidade 
visual. Selecionar locais preferencialmente locais junto de obstáculos naturais 
(orográficos ou de vegetação). 
 
FC 37 – Iniciar logo que possível as intervenções florestais previstas no Plano Ambiental 
de Recuperação Paisagística. 
 
FC 38 – Equacionar em fase de projeto de execução, uma disposição dos edifícios que 
compõem os anexos mineiros em diferentes níveis altimétricos, de modo a reduzir os 
movimentos de terra necessários e, em consequência, as alterações de morfologia de 
terreno. 
 
FC 39 – Implementar o Plano de Integração Paisagística, a desenvolver em fase de 
projeto de execução, de todas as plataformas e acessos (internos e externos), de todas 
as infraestruturas de apoio à atividade mineira. 
 
FC 40 – Prever a implementação de cortinas arbóreas e espaços verdes enquadrantes, 
nas principais plataformas da exploração mineira, com recursos a espécies autóctones. 
Privilegiar plantações mistas com espécies de rápido crescimento (pinheiro-bravo e 
pinheiro-silvestre) e de espécies autóctones de crescimento mais lento (bidoeiro, 
carvalho-negral e castanheiro). Complementar as cortinas arbóreas com espécies 
arbustivas de médio porte (como exemplo pilriteiro, urze-branca, e outras). 
 
 
 
1.3.1.8 Socioeconomia 

FC 41 – Promover sempre que possível a contratação de mão-de-obra local ou regional, 
de forma a beneficiar a economia local. 
 
FC 42 – A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança 
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação. 
 
FC 43 – Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável deverão ser adotadas 
velocidades de circulação moderadas. Deverá ser dada particular atenção à EM525, com 
adoção de medidas de segurança e de sinalização vertical e horizontal adequadas, por 
se tratar de uma via pública e com habitações nas proximidades. 
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1.3.1.9 Património 

FC 44 – Antes do início da construção, proceder ao registo exaustivo completo do 
edificado existente no terreno (n.º 2, n.º 3, n.º 4 e n.º 5, entre outras construções agora 
cobertas por matos densos). 
 
O levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos será 
concretizado da seguinte forma: 
 

− Levantamento de planta de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com 
amostragens dos alçados à escala 1:20). 

− Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação. 

− Elaboração da memória descritiva, na qual se caraterizam exaustivamente os 
elementos arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção 
usadas. 

 
 
FC 45 – Construção de uma parede arbórea de grandes dimensões (altura e largura), 
implantada sempre a partir da linha de festo do Cabeço de Rebordelo. 
 
FC 46 – Antes do início da construção, proceder ao registo simplificado das plantas dos 
recintos delimitados por muros de pedra, com análise exaustiva de amostras dos 
diferentes tipos de construção (desenho gráfico à escala 1:20) e memória descritiva das 
técnicas construtivas e dos materiais usados. 
 
FC 47 – As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projeto são as seguintes: 
 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado 
nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

 A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área 
afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já 
existentes. 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 
contextos habitacionais e funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

 As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: 
identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor 
patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

• Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e 
funerários) com afetação negativa direta. 
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FC 48 – A construção de novos edifícios terá que ter acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer 
estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a 
desmatação. 
 
FC 49 – As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 
dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como 
por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
FC 50 – Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá 
ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Geral do 
Património Cultural, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria. 
 
FC 51 – Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo terá de ser 
realizado um relatório final com uma síntese de todas as tarefas efetuadas. Assim, 
deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte 
provocados e um retrato da paisagem original. 
 
FC 52 – Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, 
os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos 
criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto. 
 
A concretização deste projeto tem impactes patrimoniais negativos diretos e indiretos. No 
primeiro conjunto, os impactes patrimoniais podem ser minimizados através do registo 
exaustivo completo do edificado existente no terreno (n.º 2, n.º 3, n.º 4 e n.º 5, entre 
outras construções agora cobertas por matos densos) e no registo da materialização do 
emparcelamento rural (muros de pedra seca, marcos de propriedade e caminhos rurais). 
 
No segundo conjunto, os impactes patrimoniais na paisagem rural e nas 3 aldeias, que 
podem remontar ao período medieval, podem ser mitigados através de uma parede 
arbórea de grandes dimensões (altura e largura), implantada sempre a partir da linha de 
festo do Cabeço de Rebordelo. 
 
Considerando os impactes da ocupação maciça do terreno e a destruição de todos os 
elementos construídos, será importante proceder ao registo simplificado das plantas dos 
recintos delimitados por muros de pedra, com análise exaustiva de amostras dos 
diferentes tipos de construção (desenho gráfico à escala 1:20) e memória descritiva das 
técnicas construtivas e dos materiais usados. 
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O levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos será 
concretizado da seguinte forma: 
 

• Levantamento de planta de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com 
amostragens dos alçados à escala 1:20). 

• Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação. 

• Elaboração da memória descritiva, na qual se caraterizam exaustivamente os 
elementos arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de 
construção usadas. 

 
A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por 
um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, 
incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar. 
 
Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efetuada a remoção das construções 
com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico. 
 
 
 
1.3.2 Fase de Exploração 

1.3.2.1 Clima e Alterações climáticas 

FE 1 – Adoção de medidas de otimização do consumo de combustíveis e energia, tais 
como:  
 

• Iluminação interior com recurso a tecnologia LED;  

• Adoção de equipamentos de elevada eficiência energética e pegada de carbono o 
mais reduzida possível; 

• Manutenção preventiva dos equipamentos; 

• Implementação de quadros com tecnologia digital, obtendo-se uma regulação 
mais eficiente, minimizando as perdas energéticas; 

• Otimização dos layouts das tubagens dos diferentes fluxos da Lavaria, de modo a 
minimizar os custos de energia com a bombagem; 

• Instalação de sistemas solares fotovoltaicos nos telhados das unidades 
industriais. 

 
FE 2 – Para os sistemas de refrigeração garantir o cumprimento do Decreto-Lei  
n.º 145/2017, de 30 de novembro, procedendo ao Registo da Aplicação/Equipamento 
(RAE) para cada circuito de refrigeração; 
 
FE 3 – Efetuar anualmente o cálculo das emissões de GEE provenientes da atividade, de 
forma a acompanhar a evolução das emissões e caso se justifique elaborar um plano de 
medidas que promovam a redução das mesmas;  
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FE 4 – Efetuar ações de sensibilização para os colaboradores;  
 
FE 5 – Promover a plantação e conservação do local, de forma a regenerar os valores 
perdidos pela implantação da instalação 
 
 
 
1.3.2.2 Geologia. Solos 

FE 6 – Limitar a lavra aos locais onde se comprove a existência de recurso com valor 
comercial. 
 
FE 7 – Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos 
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos 
veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 
 
FE 8 – Proceder à manutenção e revisão periódica de todos equipamentos e 
infraestruturas de exploração, de forma a manter as normais condições de funcionamento 
e assegurar a prevenção de derrames acidentais (veículos, estações de tratamento de 
água, depósitos temporários de materiais, etc.). 
 
FE 9 – Correta implementação e permanente revisão / atualização do Plano de 
Segurança. 
 
FE 10 – Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser 
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a 
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens e leitos de linhas de água e 
zonas de máxima infiltração. 
 
FE 11 – Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 
à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente 
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 
licenciado. 
 
 
 
1.3.2.3 Recursos Hídricos 

FE 12 – Garantir a implementação do plano de monitorização dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. 
 
FE 13 – Evitar o aparecimento de acumulações de água em zonas onde se pretende 
efetuar trabalhos de lavra. 
 
FE 14 – Assegurar o adequado encaminhamento e tratamento das águas residuais 
domésticas produzidas nas instalações sociais, promovendo a reutilização destas águas 
para rega e lavagens. 
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FE 15 – Assegurar o adequado encaminhamento e tratamento das águas residuais 
industriais produzidas na unidade hidrometalúrgica, garantindo a qualidade das águas 
para a produção de água industrial. 
 
FE 16 – Assegurar a recolha de todas as águas pluviais das áreas impermeabilizadas, 
encaminhando estas águas para o reservatório de água bruta depois de passarem por 
separadores de hidrocarbonetos e bacias de decantação. 
 
FE 17 – Garantir o adequado funcionamento e manutenção de todos os equipamentos de 
tratamento e controlo de águas residuais e pluviais. 
 
FE 18 – Garantir a manutenção e limpeza de todos os órgãos de drenagem. 
 
FE 19 – Proceder-se à instalação de uma rede de piezómetros tendo em vista a análise 
da dinâmica do sistema aquífero e da sua produtividade. 
 
FE 20 – Caso se verifique alterações nos níveis de contaminação das linhas de água 
monitorizadas face à situação de referência e que possam ser imputadas às atividades 
do projeto, deverão ser adotadas medidas de minimização complementares e cuidados 
acrescidos. 
 
FE 21 – Deverá ser monitorizado em contínuo o balanço hídrico no local assim como as 
trocas de água na fronteira do complexo mineiro, devendo-se instalar sistemas de 
medição de caudais nas linhas de água que cruzam os seus limites. 
 
FE 22 – Para garantia do escoamento do caudal ecológico, deverá ser instalado 
equipamento de medição adequado em cada uma das linhas de água. 
 
FE 23 – Em caso de afetação da captação de abastecimento público a Rebordelo, a 
LUSORECURSOS deverá assegurar o abastecimento à povoação, fazendo uma ligação 
a partir da adutora de água potável das Águas do Norte, S.A., que se desenvolve a norte 
da área mineira. 
 
FE 24 – Controlar a qualidade do material a aplicar no preenchimento dos vazios de 
escavação. 
 
 
 
1.3.2.4 Sistemas Ecológicos 

FE 25 – Garantir a implementação do plano de monitorização dos quirópteros e do lobo 
ibérico. 
 
FE 26 – Assegurar a avaliação da eventual presença de quirópteros em todas as 
cavidades descobertas na área de intervenção (que estariam tapadas por vegetação). 
 
FE 27 – Colocação de caixas-abrigo para morcegos em zonas florestais a não explorar e 
que fiquem no interior da zona a concessionar e nas barreiras florestais ao redor da zona 
de exploração efetiva. 
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FE 28 – Caso seja detetada alguma galeria ou poço com elevada abundância de 
morcegos deve ser considerada a preservação dessa zona ou se não for possível, a sua 
substituição por uma galeria a construir numa zona fora da exploração. 
 
FE 29 – Limitar as velocidades de circulação dentro da zona de exploração mineira. 
 
FE 30 – Iniciar logo que possível as intervenções florestais previstas no Plano Ambiental 
de Recuperação Paisagística, nas áreas da concessão não intervencionadas. 
 
FE 31 – Contemplar sistemas anti-pousio e BFDs na linha elétrica de ligação à rede 
elétrica pública (trecho aéreo). 
 
 
 
1.3.2.5 Ordenamento e Condicionantes 

FE 32 – À luz da alínea a) n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 
janeiro, relativo ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, é 
obrigatória a gestão de combustível numa faixa lateral de terreno confinante, numa 
largura não inferior a 10 m. Esta gestão de combustível deve ser materializada através da 
criação e manutenção da descontinuidade horizontal (redução de densidades) e vertical 
(desmate e desramação) da massa combustível, por redução de densidades (distância 
mínima entre copas de 4 m) e desmate e/ou desramação da biomassa vegetal no interior 
da referida faixa. 
 
FE 33 – Planeamento, em articulação com a Câmara Municipal, de uma Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), de cariz industrial, de desenvolvimento 
regional, a considerar na próxima revisão ao Plano Diretor Municipal. 
 
 
 
1.3.2.6 Qualidade do Ar 

FE 34 – Garantir a implementação do plano de monitorização da qualidade do ar. 
 
FE 35 – Criação e manutenção de cortinas arbóreas no perímetro da exploração de 
forma a minimizar a dispersão de poeiras. 
 
FE 36 – Optar, sempre que possível, pelo transporte de minério e escombros por telas 
transportadoras, devidamente cobertas, diminuindo a possível disseminação de 
partículas. 
 
FE 37 – Privilegiar, sempre que possível, a seleção de equipamentos que não contenham 
gases fluorados, ou outras substâncias perigosas para o ambiente; 
 
FE 38 – Garantir a correta prevenção, reparação e deteção de fugas nos equipamentos 
que contêm gases fluorados (ar condicionado, sistemas fixos de proteção contra 
incêndios), de acordo com a periodicidade definida na legislação aplicável em vigor. 
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FE 39 – A circulação dos veículos deverá respeitar as normas de segurança, 
nomeadamente a redução da velocidade de circulação junto das povoações. Deverá ser 
colocada sinalização no acesso à área de exploração e dos anexos mineiros, adequada à 
circulação de veículos pesados e à moderação da velocidade de circulação; 
 
FE 40 – A saída de veículos pesados para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita 
de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 
veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos 
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 
 
 
 
1.3.2.7 Ambiente Sonoro e Vibrações 

FE 41 – Realização dos trabalhos de exploração a céu aberto nos horários definidos, 
interrompendo os trabalhos no período noturno. 
 
FE 42 – Interdição da circulação de veículos pesados para o exterior entre as 20 h e as 
7h. 
 
FE 43 – Optar, sempre que possível, pelo transporte de minério e escombros por telas 
transportadoras, devidamente cobertas, diminuindo a possível disseminação de 
partículas e contribuindo para a redução de ruído e vibrações. 
 
FE 44 – Garantir a implementação do plano de monitorização do ruído e vibrações. 
 
FE 45 – Deverá ser fomentada a partilha de veículos na viagem de e para o “Concessão 
de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - Romano”, ou a 
disponibilização de transporte para os trabalhadores, em carrinha ou autocarro, 
minimizando o impacte provocado pelo tráfego rodoviário nos recetores sensíveis nas 
proximidades da via de acesso. 
 
FE 46 – Reforçar a sensibilização aos trabalhadores e fornecedores externos para que 
circulação de veículos respeite as normas de segurança, nomeadamente a redução da 
velocidade de circulação junto das povoações e junto de recetores sensíveis. 
 
FE 47 – Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização em termos de 
emissões de ruído. 
 
FE 48 – Assegurar que são selecionados os métodos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível; 
 
FE 49 – Garantir a presença unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 
 
FE 50 – Implementar corretamente a pega de fogo proposta no Plano de Lavra, sendo 
esta ainda passível de ser otimizada no decurso da exploração com um menor consumo 
específico de explosivo. 
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1.3.2.8 Paisagem 

FE 51 – Recuperação paisagística faseada da escombreira que vier a ser selecionada. 
 
FE 52 – Criação e manutenção de cortinas arbóreas no perímetro da exploração de 
forma a reduzir o impacte visual a partir dos principais pontos de visibilidade. 
 
FE 53 – Implementação das diferentes fases do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística. 
 
FE 54 – Fomentar dentro da área da concessão mineira, em terrenos não ocupados, as 
práticas agrícolas tradicionais (centeio e batata) e manutenção das pastagens 
melhoradas existentes. Estas áreas enquadram atualmente os limites da concessão, pelo 
que seria importante manter e, possivelmente, expandir esse tipo de áreas, em 
detrimento das extensas zonas de matos. 
 
 
 
1.3.2.9 Socioeconomia 

FE 55 – Como medidas valorizadoras de impactes positivos recomenda-se o 
desenvolvimento de uma política e desenvolvimento de parcerias com as entidades locais 
no sentido de maximizar os efeitos positivos do projeto a nível local e regional, 
nomeadamente ao nível de: emprego, formação profissional e dinamização do tecido 
empresarial. 
 
FE 56 – Manutenção adequada da rede viária e pedonal, possibilitando a sua normal 
utilização por parte da população local. 
 
FE 57 – Cumprir com rigor os horários previstos para o funcionamento da unidade 
hidrometalúrgica e extração mineira nomeadamente interdição de circulação de veículos 
pesados para o exterior entre as 20h e as 07h. 
 
 
 
1.3.2.10 Riscos 

FE 58 – Utilização dos materiais adequados aos produtos que servem onde se incluem 
as tubagens, flexíveis e reservatórios. 
 
FE 59 – Ações periódicas de controlo do estado dos equipamentos e tubagens, quer por 
inspeção visual quer, quando aplicável, por controlo da espessura dos equipamentos 
metálicos com vista a detetar atempadamente indício de corrosão ou outras causas de 
perda de espessura (p.e. abrasão). 
 
FE 60 – Revestimento exterior das tubagens e reservatórios por pintura com as 
características adequada ao material e ao ambiente do local. Inspeção visual periódica do 
estado dos revestimentos com correção de eventuais falhas com recurso a repintura, total 
ou parcial. 
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FE 61 – Sobredimensionamento das tubagens e mangueiras assegurando uma 
resistência a esforços por aumento da pressão interna. Por princípio, a pressão nominal 
das tubagens será, no mínimo, uma vez e meia acima da pressão da bomba de maior 
débito/pressão que podem alimentar a tubagem a caudal zero (p.e. válvula fechada na 
compressão). 
 
FE 62 – Estudo de flexibilidade das tubagens de modo a assegurar a sua correta 
ancoragem, evitando a fadiga dos materiais por vibração excessiva. 
 
FE 63 – Ligações das tubagens de gás natural são, em regra, efetuadas por soldadura 
inspecionadas por radiografia, após conclusão, evitando ligações flangeadas e fugas por 
falha de juntas. Nos locais onde não seja possível utilizar ligações soldadas serão 
utilizadas ligações flangeadas com juntas de materiais adequados aos fluidos; 
 
FE 64 – Formação e treino dos operadores nas operações e verificações antes, durante e 
após as operações. As operações consideradas críticas serão efetuadas apenas segunda 
verificação a efetuar por operador/supervisor distinto. 
 
FE 65 – Veículos que transportem substâncias perigosas apenas terão, obrigatoriamente, 
certificação ADR com todas as inspeções ao veículo e cisternas em vigor. 
 
FE 66 – Condutores dos veículos que transportem substâncias perigosas terão, 
obrigatoriamente, certificação ADR, emitida por entidade credenciada para tal. 
 
FE 67 – Reservatórios equipados com indicação de nível e alarmes de nível alto e nível 
baixo. Nos processos críticos (ácido fluorídrico, por exemplo), os reservatórios equipados 
com sensores de nível muito alto, com encravamento às válvulas de entrada e, 
eventualmente, quando possível, à bomba em serviço. 
 
FE 68 – Proteção do complexo com rede para-raios. 
 
FE 69 – Vedação de todo o perímetro do complexo e sistema de videovigilância 
monitorizado em permanência a partir da portaria. 
 
FE 70 – Elaboração do Plano de Emergência Interno que contemple os procedimentos de 
atuação em relação aos cenários de acidente identificados. 
 
FE 71 – Articulação do Plano de Emergência Interno com o Plano de Emergência 
Municipal de Proteção Civil. 
 
FE 72 – Realização periódica de “simulações” de acidentes para testar o Plano de 
Emergência e os meios humanos e materiais disponíveis. 
 
FE 73 – A estruturação de um sistema de comunicações de emergência dedicado, que 
assegure a rápida informação de todo o tipo de situações de acidente. 
 
FE 74 – Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados às 
características da instalação. 
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FE 75 – Formação adequada dos trabalhadores. 
 
FE 76 – Elaboração de procedimentos específicos e rigorosos a serem seguidos pelas 
empresas subcontratadas, que efetuem trabalhos na Mina do “Romano”; 
 
 
 
1.3.3 Fase de Desativação 

1.3.3.1 Geologia. Solos 

FD 1 – Proceder à desativação da área afeta à atividade mineira, com a desmontagem de 
todas as infraestruturas mineiras. Proceder à limpeza destes locais. 
 
FD 2 – Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 
degradada através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a 
descompactação e arejamento dos solos. 
 
 
 
1.3.3.2 Recursos Hídricos 

FD 3 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ser afetados pelo projeto. 
 
 
 
1.3.3.3 Sistemas Ecológicos 

FD 4 – Promover a plantação / sementeira de espécies autóctones como por exemplo 
carvalhos, bétulas, freixos, sabugueiros, pinheiros-silvestres, pinheiros bravos, amieiros e 
espécies herbáceas, contribuindo para o aumento da diversidade dos biótopos na zona. 
 
 
 
1.3.3.4 Paisagem 

FD 5 – Implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 
 
FD 6 – Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 
degradada através da reflorestação com espécies autóctones. 
 
 
 
1.3.3.5 Socioeconomia 

FD 7 – Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso durante a 
exploração do projeto, tendo em vista a sua futura utilização. 
 
FD 8 – Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes. 
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1.4 Verificação do Cumprimento das Medidas de Minimização 

Com o objetivo de assegurar o cumprimento integral das medidas propostas nos pontos 
anteriores sem prejuízo de outras que venham a ser consideradas necessárias,  
propõe-se uma verificação mensal por descritor ambiental numa Matriz designada por 
Matriz de Verificação do Cumprimento das Medidas de Minimização.  
 
Apresenta-se a seguir a exemplificação do preenchimento da Matriz. Posteriormente, em 
fase de Projeto de Execução, numa tabela com o seguinte formato básico será realizado 
o preenchimento total da mesma. 
 

Quadro V. 2 – Matriz de Verificação do Cumprimento das Medidas de Minimização 

N.º Medidas de Minimização Periodicidade 
Documentos 
associados 

Cumprimento 

C NC 

FE41 

Manutenção adequada 
da rede viária e pedonal, 

possibilitando a sua 
normal utilização por 

parte da população local. 

Mensal 

Fotografias 

Atas de reuniões 

Reclamações 

  

Legenda: 
C - Cumpre 
NC – Não cumpre 
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2. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

O projeto de exploração de depósitos minerais e lítio e minerais associados irá induzir 
impactes diretos negativos em vários fatores ambientais. 
 
Pelo exposto considera-se necessário a implementação de alguns planos de 
monitorização para os fatores ambientais mais suscetíveis aos possíveis impactes 
negativos do projeto. Estes planos de monitorização permitirão acompanhar eventuais 
efeitos no ambiente e evidenciar deficiências técnicas e de informação disponível 
inerente à fase de realização do EIA. 
 
São assim apresentados os seguintes planos de monitorização: 
 

− Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos de Superfície; 

− Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos; 

− Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro; 

− Plano de Monitorização das Vibrações; 

− Plano de Monitorização da Qualidade do Ar; 

− Plano de Monitorização de Quirópteros; 

− Plano de Monitorização do Lobo-Ibérico; 

− Plano de Monitorização de Solos (apresentado no ANEXO 2.10.2 do Volume 3 do 
EIA [Anexos Técnicos]). 

 
 
 
2.1 Monitorização dos Recursos Hídricos de Superfície 

2.1.1 Locais de Amostragem 

Deverão ser monitorizadas as linhas de água presentes na área da Concessão Mineira 
Romano nomeadamente o ribeiro de Lamas, a norte; o ribeiro de Candedo, a poente; e o 
ribeiro de Rebordelo e ainda o rio Beça para onde drenam estas linhas de água.  
 
Todas as linhas de água deverão ser monitorizadas a montante a jusante da área da 
concessão mineira. 
 
Deverá ainda proceder-se à inspeção visual, com registo fotográfico, das redes de 
drenagem perimetral, das bacias de decantação, bem como das linhas de água a jusante 
da exploração.  
 
 
 
2.1.2 Parâmetros a Monitorizar 

No Quadro V. 3 estão descritos os parâmetros a monitorizar. 
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Quadro V. 3 – Parâmetros de Monitorização Ambiental para a Qualidade das Águas de Superfície 

Elementos Físico-Químicos 

Elementos físico-químicos gerais 

Temperatura 

Oxigénio dissolvido 

Saturação de Oxigénio 

CBO5 

Condutividade 

Sólidos Suspensos Totais 

Turbidez 

pH 

Dureza 

Azoto Amoniacal 

Nitratos 

Nitritos 

Azoto Total 

Fósforo Total 

Sílica 

Elementos microbiológicos 

Coliformes totais 

Coliformes fecais 

Contagem de Enterecocos 

Substâncias prioritárias e outros poluentes 

Cádmio (fração total e dissolvida) 

Chumbo (fração total e dissolvida) 

Cobre (fração total e dissolvida) 

Ferro total 

Zinco (fração total e dissolvida) 

Arsénio (fração total e dissolvida) 

Crómio (fração total e dissolvida) 

Antimónio dissolvido 

Níquel dissolvido 

Lítio 

Hidrocarbonetos totais e óleos e gorduras 

 
 
 
2.1.3 Frequência de Amostragem 

Para os locais de amostragem considerados deve ser feita uma amostragem previamente 
ao início das obras (campanha de referência). 
 
Durante as fases de construção e exploração deverão ser realizadas duas campanhas 
anuais: 
 

• Período seco (junho a agosto), período de menor escoamento; 
 

• Período húmido (dezembro/fevereiro), período de maior escoamento. 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 2 – Relatório Síntese (TOMO 1) 

783

 
 
2.1.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

Os trabalhos de campo, amostragem e análise das águas, deverão ser executados por 
uma equipa de técnicos capacitados e experientes. 
 
As técnicas e métodos de análise a adotar para as determinações analíticas dos 
parâmetros físico- químicos gerais, microbiológicos, substâncias prioritárias e poluentes 
específicos nas águas superficiais deverão ser compatíveis com as exigidas no  
Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, na sua atual redação. 
 
As análises laboratoriais deverão ser realizadas por laboratório acreditado pelo IPAC. 
 
 
 
2.1.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os critérios de avaliação de dados serão os definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto, e respetiva Declaração de Retificação n.º 22-C/98, que estabelece normas, 
critérios e objetivos de qualidade das águas em função dos principais usos, e a legislação 
que estabelece as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e 
outros poluentes, nomeadamente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro. 
 
 
 
2.1.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Serão produzidos relatórios de progresso anuais, fazendo neles a avaliação dos dados 
recolhidos e os relatórios deverão ser enviados à Autoridade de AIA, após término da 
última campanha, num prazo máximo de 90 dias. 
 
A estrutura do relatório de monitorização deverá seguir as orientações preconizadas no 
Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril. 
 
 
 
2.1.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Os critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade 
e de acordo com as necessidades verificadas. 
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2.2 Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

2.2.1 Locais de Amostragem 

Deverão ser monitorizadas as captações localizadas na envolvente próxima da área da 
concessão mineira e identificadas no EIA e que podem vir a sofrer impactes ao nível do 
aspetos quantitativos. Deverá ser considerado um buffer à área envolvente de 
aproximadamente 500 m. Estes locais deverão ser confirmados em fase de projeto de 
execução. 
 
Deverá ainda proceder-se à instalação de uma rede de piezómetros a monitorizar pelo 
menos durante o período de um ano hidrológico tendo em vista a análise da dinâmica do 
sistema aquífero e da sua produtividade. A localização dos piezómetros a instalar será 
confirmada em fase de projeto de execução. 
 
 
 
2.2.2 Parâmetros a Monitorizar 

O parâmetro a monitorizar corresponde à profundidade do nível de água. 
 
No caso da captação de abastecimento a Rebordelo deverá ainda ser acompanhada a 
monitorização da qualidade da água da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Montalegre. 
 
 
 
2.2.3 Frequência de Amostragem 

Para estes locais deve ser feita uma amostragem previamente ao início das obras, como 
forma de obter um quadro de referência. 
 
Deverá ser também monitorizada a rede de piezómetros durante 1 ano hidrológico, 
englobando a estação seca e húmida (campanha de referência). 
 
Para a monitorização durante a fase de construção e exploração, deverão ser realizadas 
duas campanhas anuais: 
 

• Período seco (junho a agosto), período de menor escoamento; 

• Período húmido (dezembro/fevereiro), período de maior escoamento. 

 
 
 
2.2.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível de água. 
 
Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos 
os dados e observações respeitantes ao ponto da amostra (tipo de captação, dimensão, 
uso conhecido, observações de condições de conservação, etc.) e à própria amostragem 
(profundidade, tipo de utilização e data de recolha). 
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2.2.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os resultados obtidos deverão ser comparados com o quadro de referência. 
 
 
 
2.2.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de 
monitorização, para envio à autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos 
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
 
 
2.2.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Recomenda-se que o programa de monitorização seja mantido durante a fase de 
exploração do projeto, sendo a sua frequência objeto de redefinição de acordo com os 
resultados obtidos. 
 
 
 
 
2.3 Monitorização do Ambiente Sonoro 

2.3.1 Locais de Amostragem 

Com base no levantamento da situação atual em termos acústicos e na avaliação de 
impactes deverão ser realizadas medições do nível sonoro nos locais indicados na 
caracterização da situação de referência (ponto 12 do Capítulo III). No caso de ocorrerem 
situações de reclamação que o justifiquem deverão ainda ser efetuadas medições junto 
aos recetores com sensibilidade ao ruído pertencentes aos reclamantes. 
 
 
 
2.3.2 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a medir, quer na caracterização do ruído ambiente quer na caracterização 
do ruído residual, são: 
 

 LAeq – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A; 

 LAeq, Impulsive – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, medido com a 
ponderação temporal impulsiva; 

 LAeq, Fast – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em cada banda de 
terço de oitava, medido com a ponderação temporal Fast. 

 
 
No caso da avaliação dos Valores Limite de Exposição, a análise será efetuada na 
vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 278/2007, de 1 de agosto) – RGR. 
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No caso da avaliação do Critério de Incomodidade a análise será feita apenas nos 
períodos de referência aplicáveis. Note-se que, a verificação do critério de incomodidade, 
não é aplicável para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 
inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos 
locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A). 
 
 
 
2.3.3 Frequência de Amostragem 

Deverá ser realizada uma campanha de monitorização no primeiro ano da Fase 1 
(construção do CAM e exploração a céu aberto) e no primeiro ano após a entrada em 
funcionamento da Fase 2 (exploração a céu aberto e subterrânea e funcionamento do 
CAM). No caso de reclamações devem ser realizadas medições extraordinárias. se 
houver reclamações ou alterações ao processo. 
 
 
 
2.3.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento 
estatístico) deverão ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na 
Norma Portuguesa aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada 
pelo Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os 
equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo 
Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia 
Acústica. 
 
 
 
2.3.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os 
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no RGR. De 
acordo com aquele documento a atividade do projeto em estudo configura-se como uma 
atividade ruidosa permanente e, sendo assim, estão sujeitas ao cumprimento de dois 
critérios distintos: Valores Limite de Exposição e Critério de Incomodidade. 
 
Os valores limite de exposição (art.º 11.º do RGR) aplicáveis, em função da classificação 
da zona em questão, sintetizam-se no Quadro V. 4: 
 
 
Condição 1 – Valores Limite de Exposição: 

Quadro V. 4 – Valores Limite de Exposição 

Critério Exposição Máxima (limites máximos) Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Zonas não Classificadas (1) 63 53 

(1) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais. 
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Condição 2 – Critério de Incomodidade: 
 
Para completar a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é 
necessário verificar o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 
particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 
residual.  
 
Esta diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, do qual faz parte integrante. Os limites reais dependem no 
entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído particular no período de referência 
em análise, de acordo com o Anexo I do referido regulamento. 
 
Ainda de referir que, no que respeita ao Critério de Incomodidade, segundo o n.º 5 do 
Art.º 13.º, apenas se verifica a necessidade de avaliação deste critério quando o valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente no exterior é superior a 45 dB(A), em qualquer dos 
períodos de referência. 
 
 
 
2.3.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de 
monitorização, para envio à autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos 
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
 
 
2.3.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Recomenda-se que o programa de monitorização seja mantido durante a fase de 
exploração do projeto, sendo a sua frequência objeto de redefinição de acordo com os 
resultados obtidos. 
 
 
 
 
2.4 Monitorização das Vibrações 

2.4.1 Locais de Amostragem 

Com base no levantamento da situação atual em termos de vibrações e na avaliação de 
impactes deverão ser realizadas medições de vibrações nos locais indicados na 
caracterização da situação de referência (ponto 13 do Capítulo III). No caso de ocorrerem 
situações de reclamação que o justifiquem deverão ainda ser considerados esses locais. 
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2.4.2 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são: 

− Velocidade de pico das vibrações segundo as três direções (radial, transversal e 
vertical) - PPV (mm/s); 

− Resultante da velocidade de pico das partículas - RPPV (mm/s); 

− Frequência - F (Hz). 

 
 
2.4.3 Frequência de Amostragem 

Deverá ser realizada uma campanha de monitorização no primeiro ano da exploração 
subterrânea, preferencialmente no primeiro rebentamento e se houver reclamações ou 
alterações ao processo. 
 
 
 
2.4.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

Deverá ser utilizado o método de referência conforme a Norma Portuguesa NP 
2074:2015 – “Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas”. 
 
 
 
2.4.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os resultados obtidos devem ser adequadamente analisados e deverão ser realizados 
em conformidade com o disposto na Norma Portuguesa, NP 2074:2015 – “Avaliação da 
influência de vibrações impulsivas em estruturas”. Relativamente aos efeitos na saúde, 
ao nível do conforto, e ainda da percepção deverão ser analisados os limiares indicados 
na BS 6472-2:2008 – Guide to evaluation of human exposure to vibration buildings Parte 
2: Blast-induced vibrations e no BS 6472-1:2008 – Guide to evaluation of human 
exposure to vibration in buldings Part 1: Vibration sources other than blasting. 
 
 
 
2.4.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

No final de cada campanha de monitorização de vibrações será emitido um Relatório de 
Monitorização correspondente, o qual deverá seguir a estrutura recomendada na  
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até 2 meses após a 
realização das campanhas. 
 
 
 
2.4.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Os critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade 
e de acordo com as necessidades verificadas. 
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2.5 Monitorização da Qualidade do Ar 

2.5.1 Locais de Amostragem 

Os pontos de amostragem serão os mesmos utilizados durante a caracterização da 
situação de referência (ponto 14 do Capítulo III). Desta forma poder-se-á verificar e 
comparar resultados obtidos. 
 
 
 
2.5.2 Parâmetros a Monitorizar 

Deverá ser determinada a Fração PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente. 
Deverão ser ainda medidos os parâmetros meteorológicos: velocidade e direção do 
vento, precipitação, temperatura e humidade relativa. 
 
 
 
2.5.3 Frequência de Amostragem 

A frequência das campanhas de monitorização ficará condicionada aos resultados 
obtidos na monitorização do primeiro ano de construção. 
 
As medições a realizar no 1.º ano deverão ter uma duração mínima correspondente a 
14% de um ano civil (52 dias), distribuídas ao longo do mesmo. A monitorização deverá 
ser realizada, preferencialmente, em período seco e sob condições normais de 
laboração. 
 
Se a concentração média de PM10 no ar ambiente não ultrapassar 80% do valor limite 
diário (40 μg/m3), a periodicidade deverá ser quinquenal. No caso de se verificar a 
ultrapassagem desse valor deverão ser aplicadas medidas de minimização e a campanha 
ser repetida anualmente. 
 
 
 
2.5.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

Deverá ser utilizado o método de referência conforme o Anexo VIII do Decreto-Lei n.º 
102/2010, de 23 de setembro, ou seja, amostragem por filtração e determinação da 
massa por gravimetria de acordo com a norma NP EN 12341:2010 – “Qualidade do ar – 
Determinação da fração PM10 de partículas em suspensão – Método de referência e 
procedimentos de ensaio de campo para demonstrar a equivalência dos métodos de 
medição ao método de referência”. 
 
 
 
2.5.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Os resultados obtidos deverão ser comparados com os limites definidos no Anexo XII do 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual redação. 
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2.5.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de 
monitorização, para envio à autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos 
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
 
 
2.5.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Os critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade 
e de acordo com as necessidades verificadas. 
 
 
 
2.6 Monitorização dos Quirópteros 

Os principais objetivos da monitorização dos quirópteros são: 
 

• Caracterização a utilização da zona de implementação do projeto em estudo por 
quirópteros; 

• Inventariação das espécies de morcegos que ocorrem na área de implantação do 
projeto; 

• Avaliação da atividade dos morcegos na área de implantação de projeto; 

• Avaliação da ocupação sazonal dos principais abrigos de morcego; 

• Avaliação dos impactes indiretos (efeito de exclusão, perturbação à nidificação) da 
exploração sobre os quirópteros. 

 
Para tal serão executadas as seguintes tarefas: 
 

• Prospeção de abrigos; 

• Determinação de utilização do espaço por quirópteros. 

 
 
 
2.6.1 Locais de Amostragem 

2.6.1.1 Prospeção de abrigos 

A prospeção de abrigos será efetuada num raio de 10 km em torno da concessão mineira 
do Romano. Para além de eventuais abrigos registados, serão prospetadas, em 
complemento, outras áreas como espaços florestais (particularmente em florestas nativas 
com árvores cavernosas), zonas rochosas onde a existência de fendas pode potenciar a 
presença de espécies fissurícolas) e habitações abandonadas, com metodologias 
orientadas para estas espécies, de modo a despistar novos abrigos que possam ter 
surgido na região.  
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Nesse sentido serão realizados percursos com detetores de ultrassons em formato de 
varrimento, a pé ou num veículo a muito baixa velocidade, durante a primeira hora após o 
ocaso. Caso sejam identificados pontos de concentração de morcegos, estes serão 
averiguados em detalhe, procurando-se identificar o ponto de origem/abrigo. 
 
 
 
2.6.1.2 Utilização do Espaço por Quirópteros 

A determinação da utilização do espaço por quirópteros será efetuada através da 
realização de pontos de escuta e gravação com recurso a detetores de ultrassons. Serão 
definidos vários pontos de escuta na área de projeto e envolvente próxima. Deverá ser 
ainda definida uma zona de controlo com características similares às atualmente 
verificadas na concessão, na qual serão igualmente realizados pontos de escuta e 
gravação (preferencialmente na Serra do Barroso [poderão ser utilizadas zonas de 
controlo dos programas de monitorização dos parques eólicos da envolvente, que 
apresentam desde já um importante histórico de dados]). 
 
 
 
2.6.2 Parâmetros a Monitorizar 

2.6.2.1 Prospeção de abrigos 

Os parâmetros considerados na prospeção de abrigos são: 
 

• Elenco de espécies; 

• Abundância; 

• Riqueza específica; 

• Presença/ausência de vestígios; 

• Tipologia de utilização de abrigo. 

 
 
 
2.6.2.2 Utilização do Espaço por Quirópteros 

Os parâmetros considerados na utilização do espaço são: 
 

• Riqueza específica; 

• Índice de atividade horário (e.g. n.º de passagens de quirópteros por hora) 

• Temperatura do ar; 

• Direção e intensidade do vento 

• Fase lunar. 
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2.6.3 Frequência de Amostragem 

2.6.3.1 Prospeção de abrigos 

Deverá ser feita em fase de pré-construção a prospeção de abrigos de acordo com as 
especificações apresentadas anteriormente e nos 3 primeiros anos da fase de exploração 
apenas os abrigos com ocupação importante conhecida. A prospeção será efetuada 
sazonalmente ao longo do ano, com especial incidência nos períodos de hibernação 
(janeiro/fevereiro) e de criação (abril/maio), considerando: 
 

• Época de hibernação, entre 15 de dezembro e final de fevereiro; 

• Época de criação do género Myotis, entre 15 abril e final de maio; 

• Época de criação de outras espécies, entre 15 de junho e 15 de julho. 

 
 
 
2.6.3.2 Utilização do Espaço por Quirópteros 

O estudo da utilização do espaço por quirópteros através de pontos de escuta e gravação 
de morcego terá periodicidade mensal entre os meses de março e outubro. Em cada 
ponto será efetuada uma amostragem com duração de 10 minutos. Esta amostragem 
terá início 30 minutos após o por do sol, prolongando-se durante as 4 horas seguintes. 
 
As amostragens deverão decorrer durante a fase de pré-construção e durante os 3 
primeiros anos da fase de exploração. 
 
 
 
2.6.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

2.6.4.1 Prospeção de abrigos 

Para cada abrigo será apresentado o elenco de espécies, a riqueza específica, 
abundância total, abundância por espécie e tipologia de utilização do abrigo (hibernação, 
criação, outros). 
 
 
 
2.6.4.2 Utilização do Espaço por Quirópteros 

O estudo da utilização do espaço por quirópteros através de pontos de escuta e gravação 
de morcegos será efetuado com recurso a detetores de ultrassons, que captam as 
vocalizações emitidas pelos quirópteros e a transformam em som audível através dos 
métodos heteródino e tempo expandido. 
 
A contabilização da atividade dos morcegos baseia-se no número de passagens em 
heteródino (método que permite a audição dos quirópteros em tempo real) durante um 
período de 10 minutos em cada ponto de amostragem. 
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A avaliação da riqueza específica será efetuada com base na gravação das passagens 
de quirópteros pelo método tempo expandido, sendo estes registos armazenados num 
gravador áudio digital para posterior identificação das espécies em software apropriado. 
 
As espécies serão identificadas pelo seu estatuto de conservação a nível nacional e 
comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. 
 
 
 
2.6.5 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

No final de cada ano de monitorização será emitido um Relatório de Monitorização 
correspondente, o qual deverá seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, 
de 4 de novembro. 
 
 
 
2.6.6 Revisão do Plano de Monitorização 

Os critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade 
e de acordo com as necessidades verificadas. 
 
 
 
2.7 Monitorização do Lobo Ibérico 

2.7.1 Locais de Amostragem 

Será criada uma grelha de quadrícula 2x2km, abrangendo a área de implantação do 
projeto, toda a concessão mineira, bem como territórios adjacentes (para nascente) de 
utilização do grupo social de Leiranco, onde serão aplicadas as metodologias utilizadas 
em estudos desta índole. 
 
 
 
2.7.2 Parâmetros a Monitorizar 

O trabalho incidirá principalmente nos seguintes parâmetros: 
 

• Distribuição (presença/ausência – lobo, corço, veado e javali);  

• Uso do espaço (lobo, corço, veado e javali);  

• Reconhecimento individual de animais, seus movimentos e relações de 
parentesco (lobo);  

• Identificação de alcateias (lobo);  

• Sucesso reprodutor (lobo). 
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2.7.3 Frequência de Amostragem 

Será realizada 1 amostragem mensal. Em conformidade com o que for avaliado na 
primeira saída mensal, nomeadamente a intensidade do uso da área pelo homem e as 
condições para colocação das máquinas, será estabelecido um plano de armadilhagem 
fotográfico. 
 
A monitorização terá a duração de dois anos, nos primeiros anos de exploração. Será 
ainda considerada a realização de uma campanha de situação de referência, a realizar, 
preferencialmente, em fase de Projeto de Execução. Em função dos resultados dos dois 
primeiros anos de exploração (em comparação com a situação de referência), será 
equacionado o prolongamento da monitorização por mais dois anos. 
 
 
 
2.7.4 Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos 

Será criada uma grelha de quadrícula 2 x 2 km abrangendo a área de implantação do 
projeto, bem como territórios adjacentes, onde serão aplicadas as metodologias utilizadas 
em estudos desta índole. 
 

Prospeção de indícios de presença 
 
Por ser um vertebrado de difícil observação direta em liberdade, o seu seguimento 
baseia-se na aplicação de metodologias indiretas, não invasivas. Para a determinação da 
presença do lobo e do seu uso do espaço a metodologia base será a prospeção de 
indícios da presença de lobo – pegadas, rastos, restos de presas e dejetos, visando a 
sua quantificação. Os dejetos serão validados, recorrendo a análises genéticas. Sempre 
que viável, serão recolhidas amostras biológicas (saliva) em animais atacados por lobo. 
 
As quadrículas 2 x 2k m a monitorizar serão classsificadas em 3 níveis: 
 

• Nível 1 (impacto potencial direto) – quadrículas que abrangem a área de 
implantação dos elementos de projeto;  

• Nível 2 (impacto potencial indireto) – quadrículas sem implantação de elementos 
de projeto mas nas suas proximidades; 

• Nível 3 (áreas de controlo) – quadrículas sem impactos expectáveis do projeto 
mas numa área relativamente próxima para que se possa assumir que são 
utilizadas pelo mesmo animais. 

 
Em cada quadrícula 2 x 2 km a monitorizar será estabelecido um percurso de 
amostragem, o qual deverá perfazer no mínimo 1 km de prospeção por quadrícula. Esses 
percursos serão estabelecidos junto a habitats preferenciais da espécie onde o nível de 
deteção de indícios seja elevado: trilhos de terra batida, cumeadas de serra, orlas 
florestais ou de matagais.  
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Cada percurso será prospetado de jipe, por 2 pessoas, a uma velocidade de 10 km/h. Em 
cada cruzamento encontrado, no percurso, será feita a prospeção, a pé, de 50 m em 
cada direção. Todos os dejetos suscetíveis de serem considerados indícios de lobo serão 
recolhidos e catalogados para posterior validação através de análises genéticas, por 
forma a confirmar-se a espécie, identificar indivíduos, os seus movimentos e possíveis 
relações de parentesco. Com os perfis genéticos individuais obtidos tentar-se-á verificar o 
número mínimo de animais em cada período de amostragem. 
 
 

Recolha de informação sobre lobo na área de estudo 
 
Sempre que possível, serão realizados diversos inquéritos orais a habitantes locais que 
usam as áreas serranas, tais como pastores, caçadores ou guardas-florestais, de modo a 
obterem-se informações credíveis sobre avistamentos recentes da espécie. 
 
 

Recolha de informação relativa a ataques de lobo no gado 
 
Será analisada a distribuição dos prejuízos de lobo na área de estudo através da consulta 
à base de dados de prejuízos de lobo existente no Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) e sempre que possível os mesmos serão georreferenciados e 
inseridos num Sistema de Informação Geográfica a construir. 
 
 

Realização de estações de escutas 
 
Durante o período de verão (julho a setembro) serão realizadas estações de escuta em 
zonas de maior concentração de indícios de presença de lobo. Esta metodologia visa a 
confirmação de reprodução de alguma alcateia que exista na área de estudo. 
 
As estações de escuta consistem na emissão de 2 a 3 sequências de uivos simulados a 
partir de pontos altos próximos dos prováveis locais de criação, com uma pausa de 1 a  
2 minutos entre cada sequência composta por 3 a 6 uivos consecutivos e são realizadas, 
preferencialmente, no período entre 1 a 2 horas após o pôr-do-sol. As visitas para 
simulação de uivos só devem ser efetuadas quando as condições de propagação de som 
são boas, isto é, ausência de vento ou vento fraco e ausência de precipitação. É também 
tida em consideração a utilização do espaço pelo Homem. 
 
 

Armadilhagem fotográfica 
 
Para a determinação da presença das espécies animais – lobo, corço, veado e javali, e 
da sua distribuição espacial a metodologia base será a armadilhagem fotográfica. 
 
A utilização desta metodologia será aferida no terreno, tendo em conta o coberto vegetal 
e o uso do espaço pelas pessoas, considerando a salvaguarda do material. A utilização 
deste equipamento deve obedecer a diferentes condições, principalmente na sua 
montagem, pois que a percentagem de furtos deste tipo de máquinas pode ser bastante 
elevado, pondo em causa o uso desta metodologia. 
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Em cada quadrícula 2 x 2 km a monitorizar será estabelecida uma estação de 
armadilhagem fotográfica, a qual será aferida e adaptada considerando os habitats 
existentes. A colocação das máquinas será feita de forma a obter uma amostragem 
equilibrada.  
 
Sempre que possível, cada estação será constituída por uma máquina fotográfica com 
sensor de movimento e estará ativa durante 30 dias consecutivos em cada trimestre, 
sendo os trimestres adaptados ao ano civil (janeiro-março, abril-junho, julho-setembro, 
outubro-dezembro).  
 
Se as condições, nomeadamente o uso do espaço pelos habitantes locais, o permitirem 
as estações estarão ativas simultaneamente. As câmaras fotográficas são programadas 
para tirar 3 fotografias por evento (velocidade de disparo inferior a 1s). Normalmente, são 
colocadas a uma altura de aproximadamente 0,75 m acima do solo, em árvores, de modo 
a ficarem camufladas.  
 
As quadrículas de controlo na envolvente próxima aos sobreequipamentos servirão para 
avaliar se as eventuais alterações observadas resultam da existência dos mesmos ou da 
dinâmica da população lupina. 
 
 
 
2.7.5 Critérios de Avaliação de Dados 

Caso o número de indícios confirmados geneticamente como sendo de lobo o permitam, 
será calculado o grau de utilização das diferentes quadrículas ao longo dos dois anos do 
plano de monitorização do lobo e as variações nelas verificadas durante este período e, 
ainda, as variações encontradas considerando as quadrículas de controlo. Para tal será 
usado o Índice Quilométrico de Abundância (IQA) por quadrícula. 
 
Através das análises genéticas será possível verificar o número mínimo de indivíduos 
presentes, o seu grau de parentesco e a utilização do espaço pelos diferentes indivíduos. 
 
Tentar-se-á o reconhecimento dos lobos fotografados, nomeadamente de juvenis. No 
caso de tal ser possível, isto permitirá confirmar a existência de reprodução de lobo na 
região. Calcular-se-ão ainda, taxas de ocupação e índices de abundância relativa (p. ex., 
número de fotos/noites de armadilhagem). Estes índices serão igualmente utilizados para 
análise do uso do espaço por corço, veado e javali. Serão realizadas análises estatísticas 
para comparação do grau de utilização das quadrículas ao longo da monitorização do 
lobo e as diferenças entre elas, nomeadamente em comparação com as quadrículas de 
controlo. A análise comparativa englobará ainda dados recolhidos na extensa 
monitorização realizada nos parques eólicos a sobreequipar e outros parques eólicos da 
envolvente. 
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2.7.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

No final de cada ano de monitorização será emitido um Relatório de Monitorização 
correspondente, o qual deverá seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, 
de 4 de novembro. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até dois meses após 
realização da última campanha de amostragem. 
 
 
 
2.7.7 Revisão do Plano de Monitorização 

Os critérios para a decisão sobre a revisão do plano de monitorização deverão ser 
definidos consoante os resultados obtidos, sendo o programa ajustado em conformidade 
e de acordo com as necessidades verificadas. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO 
 
 
 
 
O Projeto de Exploração de Depósitos Minerais “Romano” tem por objetivo valorizar os 
recursos minerais existentes em Portugal, contribuindo para a resposta às necessidades 
mundiais de matéria-prima indispensável para a transição energética. O lítio é um mineral 
fundamental para essa transição pois é um elemento essencial para as baterias 
necessárias em múltiplas aplicações na utilização de energia elétrica, substituindo as 
energias fósseis que constituem uma das principais origens da emissão de gases de 
efeito de estufa. 
 
Portugal é um dos mais promissores países europeus onde os recursos de lítio existem 
com elevado potencial de aproveitamento, podendo vir assim a dar uma contribuição 
importante para o desenvolvimento e expansão de novas tecnologias não poluentes. É 
assim um projeto de elevado interesse nacional, europeu e mundial, contribuindo para 
suprir as enormes necessidades deste metal em que a Europa é muito carente e 
dependente dos recursos de outras regiões mundiais. 
 
Por isso, o presente Projeto assume uma importância estratégica muito relevante para 
Portugal, contribuindo para o desenvolvimento da Região Norte e em particular do 
Concelho de Montalegre, onde existem abundantes recursos de lítio. 
 
O Projeto tem como principal objetivo a produção de um composto químico inorgânico, 
denominado de hidróxido de lítio mono-hidratado ultrapuro (LiOH.H2O), a partir de 
concentrados minerais de petalite (mineral de lítio predominante no jazigo mineral 
“Romano”) para as indústrias de produção de células de baterias de ião lítio e de 
armazenamento energético. 
 
Para além disso, os recursos existentes na Mina do Romano têm associados outros 
minerais com elementos raros, tais como berílio, cassiterite e columbo-tantalite, passíveis 
de serem também valorizados, assim como outros recursos minerais secundários que 
podem ser igualmente aproveitados para várias utilizações. 
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A Lusorecursos não prevê apenas a extração de minério bruto para ser valorizado em 
outro local mas inclui no Projeto a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, 
constituído por uma unidade de concentração de petalite e por uma fábrica 
hidrometalúrgica para a calcinação e transformação química dos concentrados de petalite 
em hidróxido de lítio ultrapuro imediatamente utilizável na produção de baterias. 
 
Com esta opção de exploração integrada, assegura-se que todo o valor criado com a 
exploração do recurso geológico ficará em Portugal, o que naturalmente será expresso 
em emprego, tecnologia e inovação e não apenas na extração do minério bruto sem 
esses benefícios integrados. 
 
A existência de outros minerais, para além do lítio, faz prever que sejam possíveis outros 
projetos complementares que façam a sua valorização e que poderão localizar-se 
também no Concelho de Montalegre, favorecendo a fixação de nova população e 
invertendo as tendências de desertificação da Região. Essas aplicações constituem 
intenções de investimento que se poderão desenvolver no futuro. 
 
O Projeto desenvolvido em fase de estudo prévio considera soluções alternativas de 
localização da fábrica hidrometalúrgica, bem como de localização e modelação do 
depósito de estéreis, que culminam em quatro alternativas globais de projeto. 
 
O EIA avaliou assim de forma específica os fatores ambientais mais suscetíveis de serem 
afetados pelas intervenções constantes do projeto, quer ao nível da situação atual, quer 
ao nível da previsão de impactes e definição de medidas necessárias à mitigação dos 
mesmos tendentes à sustentabilidade ambiental do projeto. Foram adotadas abordagens 
metodológicas distintas e direcionadas aos fatores ambientais em análise, desde a 
utilização de dados bibliográficos disponíveis (estudos, monitorizações, planos, entre 
outros) à realização de trabalhos de campo específicos e simulações de impactes. 
 
Da avaliação efetuada salientam-se os evidentes impactes positivos e muito significativos 
ligados à transição energética e ao esforço global de combates às alterações climáticas. 
Para além dos efeitos positivos no clima e mitigação dos efeitos negativos das alterações 
climáticas, são também evidentes os benefícios no desenvolvimento económico e local 
de um município marcado pelo envelhecimento da população e a regressão demográfica 
da mesma. A própria exploração de um recurso mineral de elevado valor assume-se 
positivo em termos geológicos. 
 
A concretização do projeto acarreta todavia um conjunto de impactes negativos, a sua 
maioria, porém, não significativos. Identificam-se alguns impactes com significado, e 
pontualmente muito significativos, nomeadamente em termos de alterações morfológicas, 
alterações na ocupação dos solos, perda de biótopos / habitats, perturbação de 
populações faunísticas mais sensíveis, e igualmente na modificação da estrutura da 
paisagem. 
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De forma a garantir o balanço positivo do projeto propõe-se ainda um conjunto de 
medidas de minimização e de acompanhamento, no sentido de atenuar, ou mesmo 
anular, os impactes de sentido negativo e potenciar os impactes de sentido positivo, que 
se encontram previstos. Estas medidas surgem como recomendações gerais para 
desenvolvimento em fase de projeto de execução, ou como medidas específicas para as 
diferentes fases de projeto. Assinala-se que plano ambiental de recuperação paisagística 
a implementar ao longo de todas as fases de projeto, que inclui uma gestão integrada em 
toda a área da concessão mineira (e não só nos locais de intervenção), constitui um 
importante fator de mitigação desses mesmos impactes. 
 
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados, conclui-se 
objetivamente que o projeto apresenta viabilidade ambiental, sendo a alternativa de 
projeto A2 a mais favorável, não obstante a viabilidade de outras alternativas. 
 
O projeto, que se insere assim nas figuras de ordenamento em vigor, será desenvolvido 
de modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua implantação, integrando 
várias medidas que permitem atingir uma proteção ambiental adequada ao local e à 
região onde se insere, não pondo em risco qualquer valor ambiental relevante. 
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