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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ÂMBITO 
O presente documento constitui a Proposta de Definição d
Ambiental (EIA) do projeto 
Mineiros e Participações, Lda.
Nova de Cerveira e no concelho de Caminha.

A MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda.
Exploração da Mina de Covas
n.º 88/90, de 16 de março1, para 

Nos termos do artigo 1º do Decreto
n.º 47/2014, de 24 de março
considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um 
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 
aprovação/licenciamento. 

A tipologia de projeto que o proponente pretende implementar enquadra
anexo I, do Decreto-Lei n.º 151
de março, e pelo Decreto-Lei n.º
procedimento de AIA as minas a céu aberto numa área superiora 25 ha
corpos mineralizados será realiz

Associado ao projeto mineiro 
estabelecimento industrial de tratamento de minério
atividade mineira e o aterro de resíduos do 
e de apoio. 

Destaca-se, desde já, que o desenvolvimento do E
elaboração do Plano de Lavra
definidas as ações de projeto que poderão ter 
biofísico, socioeconómico e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROP
O proponente do Projeto da 
empresa MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda.
MAEPA, com sede na Rua José Eigenmann, n.º
o 253 274 070 e o de fax é o 

                                                          

1 Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na 
junho. 
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constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte
to mineiro, em fase de estudo prévio, da MAEPA

Mineiros e Participações, Lda.. A área proposta para a Mina de Covas situa
no concelho de Caminha.  

Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. pretende obter a 
Mina de Covas, nos termos do Lei n.º 54/2015, de 22 de junho

, para e tungsténio (W), estanho (Sn) e ouro (Au). 

Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto
arço, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto

considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um 
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 

to que o proponente pretende implementar enquadra-se no âmbito 
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto

Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, onde se especifica que estão sujeitos a 
minas a céu aberto numa área superiora 25 ha. A exploração 

será realizada em céu aberto em área superior a 25 ha. 

Associado ao projeto mineiro será ainda instalado o sistema de tratamento do minério
estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria), aterro de resíduos

e o aterro de resíduos do estabelecimento industrial, bem como as 

se, desde já, que o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental
Plano de Lavra, em fase de estudo prévio, pelo que, nesta fase, ai

as ações de projeto que poderão ter influência sobre as diferentes compo
e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente.

DENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
da Mina de Covas para exploração do depósito minera

Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda., 
na Rua José Eigenmann, n.º 90, 4715-199 Braga, Portugal. 

o 253 615 041. 

                   

Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do 
Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na 

1  

Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte 
MAEPA – Empreendimentos 
situa-se no concelho de Vila 

obter a Concessão de 
54/2015, de 22 de junho, e do Decreto-Lei 

alterado pelo Decreto-Lei 
gosto, os projetos que sejam 

considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um 
procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 

se no âmbito do número 18 do 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 

onde se especifica que estão sujeitos a 
A exploração dos diversos 

sistema de tratamento do minério, constituído pelo 
resíduos resultantes da 

bem como as instalações sociais 

mbiental acompanhará a 
pelo que, nesta fase, ainda não se encontram 

influência sobre as diferentes componentes do meio 
e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente. 

para exploração do depósito mineral tungstífero é a 
 doravante denominada 

Portugal. O número de telefone é 

se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do 
Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22 de 



 

 

 
2  

 

A MAEPA fundada em 1990 tem como atividade a prospecção, pesquisa e exploração de minérios. Para
o efeito, a MAEPA celebrou contrato de prospecção e pesquisa nas áreas de Covas, de Alvalade e 
Canal Caveira.  

A MAEPA é uma empresa por quotas cuja única 
cotada na bolsa de Toronto - TSX, sob o símbolo AVU.

A Avrupa Minerals Ltd.1 é uma companhia 
com projetos em Portugal, no Kosovo e 
de projetos: 

• Prospeção e pesquisa de Cobre e Zinco em Marateca, Mértola, Santa Margarida do Sado e 
Alvalade, no Sul de Portugal. A concessão localiza
produtiva mina de cobre da Europa;

• Prospeção e pesquisa e desmonte experimental de 
no couto mineiro de Covas; 

• Prospeção e pesquisa de Cobre e 

• Prospeção e pesquisa de Prata, 
localiza-se na Faixa Mineral de Trepça na zona de Vardar, onde opera a mais produtiva mina de 
chumbo e zinco; 

• Prospeção e pesquisa de Ouro
de Trepça, apenas a 15 km de Pristina;

• Exploração de Ouro e estanho em Oelsnitz 
mineiro de Erzgebirde onde se procede à exploração de estanho, tungsténio, prata, cobre, 
chumbo, níquel, zinco e uranio.

Os projetos localizam-se em áreas com minas existentes e, ou 
descoberta de novos depósitos minerais.

Importa ainda referir que o projeto da Mina de Covas é ainda um empreendimento conjunto entre a 
Avrupa Minerals Ltd. e a Blackheath 

A Blackheath Resources Inc. é uma empresa sedeada em Vancouver no Canadá inscrita na bolsa de 
TSX Venture Exchange sob o símbolo
como objeto a exploração de tungstênio em Portu
operações de mineração de tungstênio em Portugal
da Panasqueira entre 2003 e 2007. 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTI
A obtenção de concessão de exploração de depósito mineral do 
alcança-se, nos termos do Decreto
Estado, mediante requerimento a enviar à 

                                                           

1 www.avrupaminerals.com 
2 www.blackheathresources.com 
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tem como atividade a prospecção, pesquisa e exploração de minérios. Para
celebrou contrato de prospecção e pesquisa nas áreas de Covas, de Alvalade e 

é uma empresa por quotas cuja única acionista é a empresa Canadiana Avrupa Minerals
TSX, sob o símbolo AVU.  

companhia de prospeção e pesquisa e exploração de depósitos minerais 
Kosovo e na Alemanha. A Avrupa Minerals Ltd. possui a seguinte 

Cobre e Zinco em Marateca, Mértola, Santa Margarida do Sado e 
. A concessão localiza-se na Faixa Piritosa Ibérica onde opera a mais 

cobre da Europa; 

Prospeção e pesquisa e desmonte experimental de Tungsténio em Covas, no Norte de Portugal, 

Cobre e ouro em Alvito, no Sul de Portugal; 

Prata, chumbo e zinco em Kamenica a Este de Kosovo. 
se na Faixa Mineral de Trepça na zona de Vardar, onde opera a mais produtiva mina de 

Prospeção e pesquisa de Ouro em Slivovo. A concessão localiza-se igualmente na Faixa Mineral 
a 15 km de Pristina; 

stanho em Oelsnitz a Este na Alemanha. A concessão localiza
mineiro de Erzgebirde onde se procede à exploração de estanho, tungsténio, prata, cobre, 
chumbo, níquel, zinco e uranio. 

se em áreas com minas existentes e, ou com forte potencial geológico para a 
descoberta de novos depósitos minerais. 

Importa ainda referir que o projeto da Mina de Covas é ainda um empreendimento conjunto entre a 
Blackheath Resources Inc.2.  

Blackheath Resources Inc. é uma empresa sedeada em Vancouver no Canadá inscrita na bolsa de 
sob o símbolo BHR e cotada na bolsa de Frankfurt com o símbolo 04B

a exploração de tungstênio em Portugal. A administração da empresa tem experiência em 
operações de mineração de tungstênio em Portugal, através da Primary Metals Inc., o operador da Mina 

 

DENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 
A obtenção de concessão de exploração de depósito mineral do projeto sujeito a procedimento de AIA 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, por contrato administrativo com
a enviar à Direção Geral de Energia e Geologia. 
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tem como atividade a prospecção, pesquisa e exploração de minérios. Para 
celebrou contrato de prospecção e pesquisa nas áreas de Covas, de Alvalade e 

Avrupa Minerals Ltd, 

de depósitos minerais 
. possui a seguinte carteira 

Cobre e Zinco em Marateca, Mértola, Santa Margarida do Sado e 
se na Faixa Piritosa Ibérica onde opera a mais 

Covas, no Norte de Portugal, 

nica a Este de Kosovo. A concessão 
se na Faixa Mineral de Trepça na zona de Vardar, onde opera a mais produtiva mina de 

se igualmente na Faixa Mineral 

lemanha. A concessão localiza-se no couto 
mineiro de Erzgebirde onde se procede à exploração de estanho, tungsténio, prata, cobre, 

forte potencial geológico para a 

Importa ainda referir que o projeto da Mina de Covas é ainda um empreendimento conjunto entre a 

Blackheath Resources Inc. é uma empresa sedeada em Vancouver no Canadá inscrita na bolsa de 
com o símbolo 04B  que tem 

gal. A administração da empresa tem experiência em 
., o operador da Mina 

projeto sujeito a procedimento de AIA 
arço, por contrato administrativo com 
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1.4 IDENTIFICAÇÃO DA 
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), nos termos da alínea a) do 
ponto 1 do Artigo 8º do Decreto
n.º 47/2014, de 24 de março, 

1.5 IDENTIFICAÇÃO DO AUTO
Os estudos técnicos de suporte ao projeto 
firma Visa – Consultores de Geologia Aplicada e En
Rua do Alto da Terrugem n.º
respectivamente, 214 461 420 e 214
vertentes do EIA encontra-
respectivos curricula. 

Quadro 1

ESPECIALIDADE 
Supervisão do Estudo 
Plano de Lavra 

Segurança e Saúde, 
Vibrações 

Coordenação do Estudo 
Ordenamento do Território 

Sócioeconomia 

Geotecnia  

Geologia e Geomorfologia 

Paisagem 
Solos e Uso do Solo 

PARP 

Recursos Hídricos 
Qualidade da Água 

Clima 
Qualidade do Ar 
Ambiente Sonoro 

Fauna e Biótopos 
Flora e Vegetação 

Sócioeconomia  

Património Arqueológico e 
Construído 
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MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

DENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AIA 
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), nos termos da alínea a) do 
ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto
47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

DENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO 
Os estudos técnicos de suporte ao projeto em fase de estudo prévio e do EIA serão elaborados pela

Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S
Rua do Alto da Terrugem n.º 2, 2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, 

420 e 214 461 421. A equipa técnica proposta para a elaboração das diversas 
-se descrita no Quadro 1 e em anexo apresenta

Quadro 1 – Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental.

TÉCNICO FORMAÇÃO

Mário Bastos 
Engenharia de Minas (IST

Mestre Georrecursos-

Ana Amaral 

Sociologia (UÉvora)
Especialização Geografia

(UNL-FCSH)
Especialização Ciências e Tecnologias do Ambiente 

(FC-

Dinis da Gama 
Engenharia de Minas (IST

Master of Science, University of Minnesota
Doutorado Engenharia de Minas (ULuanda)

João Meira Geologia (FC
Sofia Sobreiro  Geologia (FC

Ângelo Carreto 
Arquitetura Paisagista

Mestre Riscos, Cidades e Ordenamento do Território, 
(FLUP)

Eduardo Peralta 
Geologia Aplicada e do Ambiente (FCUL).

Mestre em Georrecursos- 
Doutor em Ciências de Engenharia (IST

Tiago Duarte Engenharia do Ambiente (ULHT)

Patrícia Rodrigues 
(BIOTA) 

Biologia (FCUL)
Pós-graduação em Estatística e 

Sistemas de Informação (ISEG
Sónia Malveiro 
(BIOTA) 

Biologia (FCUL)

Miguel Gamboa da Silva Geografia e Planeamento Regional (FL
João Caninas 
(EMERITA) 

Mário Monteiro 
(EMERITA) 

Arqueólogos
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A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), nos termos da alínea a) do 
, alterado pelo Decreto-Lei 
 

o EIA serão elaborados pela 
genharia do Ambiente, S.A., com escritório em 

Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, 
A equipa técnica proposta para a elaboração das diversas 

nexo apresenta-se um resumo dos 

Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental. 

FORMAÇÃO 

Engenharia de Minas (IST-UTL) 
-Geotecnia (IST-UTL) 

Sociologia (UÉvora) 
Especialização Geografia - Gestão do Território 

FCSH) 
Especialização Ciências e Tecnologias do Ambiente 

-UL) 
Engenharia de Minas (IST- UTL) 

Master of Science, University of Minnesota 
Engenharia de Minas (ULuanda) 
Geologia (FC-UL) 
Geologia (FC-UL) 

Arquitetura Paisagista (UAlgarve) 
Mestre Riscos, Cidades e Ordenamento do Território, 

FLUP) 
Geologia Aplicada e do Ambiente (FCUL). 

 Hidrogeologia (IST-UTL) 
Doutor em Ciências de Engenharia (IST-UTL).  

do Ambiente (ULHT) 

Biologia (FCUL) 
graduação em Estatística e  

Sistemas de Informação (ISEG-UNL) 

Biologia (FCUL) 

Planeamento Regional (FL-UL) 

Arqueólogos 



 

 

 
4  

 

1.6 ANTECEDENTES, OBJETIVOS E JUSTIFICA

A região mineira de Covas situa-se na parte Norte de Portugal, na província
para Este da vila de Caminha, a 9 km para Sul de
da povoação de Covas. 

Na zona geográfica em apreço ocorrem diversos corpos de minério com scheelite e ferberite existentes 
na área do contrato de prospecção e pesquisa, inseridos em vários níveis de “
exploração regular entre, 1954 e a primeira metade da década de 80, altura em que a empresa mineira, 
Geomina, Lda., encerrou a sua exploração. Além das empresas Geomina
Faria, Lda. que exploraram alguns dos diversos depósitos, houve desde meados dos anos 60, intensa 
atividade de prospeção realizada pela Direção Geral de Geologia e Minas 
(1965-1970), pela empresa checoslovaca Metalimex (1970
Carbide Corporation (1974-1980). 

Os trabalhos de prospecção e pesquisa
que reanalisou todos os dados existentes relativos às ocorrênci
reconhecidos, através de trincheiras, sondagens carotadas e análises químicas de rochas. 

Perante os indícios animadores de mineralização tungstífera, a MAEPA deu continuidade aos trabalhos 
complementares de prospeção e pes
aproximadamente 2340 metros de furação, e 1
linha de água.  

No âmbito do contrato realizado, os 
determinaram um investimento avultado pela MAEPA no valor aproximado de 700 400 
identificação de diversos corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração de 
tungsténio se assume como substância principal

Em 2013, a MAEPA após ter efetuado um conjunto de trabalhos de prospecção e pesquisa que 
envolveram estudos de superfície, sondagens mecânicas e análise de amostras, celebrou contrato para 
execução de exploração experimental 
corresponde o número de cadastro MNCE00139 “Covas”, localizado nos concelhos de Caminha e Vila 
Nova de Cerveira. 

Para a instrução do processo da exploração experimental foi realizado o Plano de Lavra, dando 
cumprimento à exigência da alínea e) do art.º 16 do Decreto
apresentados os trabalhos a realizar durante o período de exploração experimental bem como os 
equipamentos e recursos humanos a envolver, além de apresentado o método de
respectivas operações unitárias e acessórias.

  

                                                           

1 Em 2007 a MAEPA celebrou um contrato para prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, 
volfrâmio e estanho, para uma área nos concelhos de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de 
Cerveira, denominada Argas/Covas. 
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se na parte Norte de Portugal, na província do Minho, a cerca de 20
km para Sul de Vila Nova de Cerveira e fica nas imediações e a Sul 

Na zona geográfica em apreço ocorrem diversos corpos de minério com scheelite e ferberite existentes 
do contrato de prospecção e pesquisa, inseridos em vários níveis de “skarn

exploração regular entre, 1954 e a primeira metade da década de 80, altura em que a empresa mineira, 
Geomina, Lda., encerrou a sua exploração. Além das empresas Geomina, Lda. e Gaudêncio, Valente e 
Faria, Lda. que exploraram alguns dos diversos depósitos, houve desde meados dos anos 60, intensa 
atividade de prospeção realizada pela Direção Geral de Geologia e Minas – Serviço de Fomento Mineiro

hecoslovaca Metalimex (1970-1972) e pela empresa americana Union 

de prospecção e pesquisa foram retomados1 nesta área em 2007, pela empresa 
que reanalisou todos os dados existentes relativos às ocorrências de tungsténio que tinham sido 
reconhecidos, através de trincheiras, sondagens carotadas e análises químicas de rochas. 

Perante os indícios animadores de mineralização tungstífera, a MAEPA deu continuidade aos trabalhos 
complementares de prospeção e pesquisa, nomeadamente: 19 sondagens, totalizando 

metros de furação, e 1073 análises químicas de rochas, solos e sedimentos de 

realizado, os trabalhos de prospecção e pesquisa efetuados entre 2007 e 2
determinaram um investimento avultado pela MAEPA no valor aproximado de 700 400 

corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração de 
tungsténio se assume como substância principal a explorar. 

após ter efetuado um conjunto de trabalhos de prospecção e pesquisa que 
envolveram estudos de superfície, sondagens mecânicas e análise de amostras, celebrou contrato para 
execução de exploração experimental de depósitos minerais de tungsténio, estanho e ouro, a que 
corresponde o número de cadastro MNCE00139 “Covas”, localizado nos concelhos de Caminha e Vila 

Para a instrução do processo da exploração experimental foi realizado o Plano de Lavra, dando 
xigência da alínea e) do art.º 16 do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, tendo sido 

apresentados os trabalhos a realizar durante o período de exploração experimental bem como os 
equipamentos e recursos humanos a envolver, além de apresentado o método de
respectivas operações unitárias e acessórias. 

celebrou um contrato para prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, 
volfrâmio e estanho, para uma área nos concelhos de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de 
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ÇÃO DO PROJETO 

Minho, a cerca de 20 km 
Vila Nova de Cerveira e fica nas imediações e a Sul 

Na zona geográfica em apreço ocorrem diversos corpos de minério com scheelite e ferberite existentes 
skarn”, e tiveram 

exploração regular entre, 1954 e a primeira metade da década de 80, altura em que a empresa mineira, 
, Lda. e Gaudêncio, Valente e 

Faria, Lda. que exploraram alguns dos diversos depósitos, houve desde meados dos anos 60, intensa 
Serviço de Fomento Mineiro 

1972) e pela empresa americana Union 

nesta área em 2007, pela empresa MAEPA, 
as de tungsténio que tinham sido 

reconhecidos, através de trincheiras, sondagens carotadas e análises químicas de rochas.  

Perante os indícios animadores de mineralização tungstífera, a MAEPA deu continuidade aos trabalhos 
: 19 sondagens, totalizando 

073 análises químicas de rochas, solos e sedimentos de 

entre 2007 e 2012 
determinaram um investimento avultado pela MAEPA no valor aproximado de 700 400 € e levaram à 

corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração de 

após ter efetuado um conjunto de trabalhos de prospecção e pesquisa que 
envolveram estudos de superfície, sondagens mecânicas e análise de amostras, celebrou contrato para 

tungsténio, estanho e ouro, a que 
corresponde o número de cadastro MNCE00139 “Covas”, localizado nos concelhos de Caminha e Vila 

Para a instrução do processo da exploração experimental foi realizado o Plano de Lavra, dando 
Lei n.º 88/90, de 16 de março, tendo sido 

apresentados os trabalhos a realizar durante o período de exploração experimental bem como os 
equipamentos e recursos humanos a envolver, além de apresentado o método de desmonte e as 

celebrou um contrato para prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, 
volfrâmio e estanho, para uma área nos concelhos de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de 
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Foi ainda apresentada a metodologia de gestão do material desmontado, bem como o seu destino final. 
Ao nível da segurança e saúde foi realizada uma análise de riscos com indicação das 
medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a 
adotar ao nível da sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de 
emergência e de primeiros socorros.

A MAEPA procedeu ao desmonte experimental no depósito mineral denominado Cerdeirinha
existe uma antiga corta a céu aberto, fruto de antigas atividades de exploração, e onde se confirma a 
presença de um nível de 
realizadas no local e, especificamente, pelas 
sondagem. 

Procedeu-se ao desmonte de 
tendo como principais objetivos:

• Extrair uma amostra para ensaio metalúrgico;

• Incrementar o conhecimento do custo operacional de exploração;

• Confirmar se o método de desmonte tem

• Aumentar a quantidade de recurso identificada.

Os trabalhos de desmonte experimental 
que entre 2013 e 2015 os custos de investimento realizados pela MAEPA nos trabalhos descritos se 
cifra muito próximo de 1 100 000

Quanto à Mina de Covas, 
tungsténio (W), estanho (Sn
Decreto-Lei2 n.º 88/90, de 16 de março, para
Revelação e Aproveitamento dos Recursos Geológicos e o Regulamento de Depósitos Minerais.

O projeto de exploração em fase de estudo prévio
(Sn) e ouro (Au), da Mina de Covas será elaborado em c
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de 
de licenciamento, a Direção Geral de Energia e Geologia
descritivo técnico do Plano de Lavra estipula
de março, se relevar claramente insuficiente face às atuais exigências técnicas seguir
e experiência anterior, o descritivo estabelecido pelo Decreto
alterado pelo Decreto-Lei n.º
pela DGEG. 

A MAEPA pretende ainda proceder ao tratamento e beneficiação do material desmontado a realizar em 
Estabelecimento Industrial de Tratamento

                                                          

1 A mineralização aparece sob a forma de scheelite e de fererite.

2 Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que n
junho. 
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Foi ainda apresentada a metodologia de gestão do material desmontado, bem como o seu destino final. 
Ao nível da segurança e saúde foi realizada uma análise de riscos com indicação das 
medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a 
adotar ao nível da sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de 
emergência e de primeiros socorros. 

edeu ao desmonte experimental no depósito mineral denominado Cerdeirinha
corta a céu aberto, fruto de antigas atividades de exploração, e onde se confirma a 

presença de um nível de skarn mineralizado1, o que se encontra comprovado 
realizadas no local e, especificamente, pelas análises geoquímicas realizadas 

se ao desmonte de cerca de 30 toneladas (aproximadamente 10 m
como principais objetivos: 

r uma amostra para ensaio metalúrgico; 

Incrementar o conhecimento do custo operacional de exploração; 

Confirmar se o método de desmonte tem aplicação no depósito mineral; 

ntidade de recurso identificada. 

Os trabalhos de desmonte experimental encontram-se ainda em curso. Sendo contudo possível referir 
que entre 2013 e 2015 os custos de investimento realizados pela MAEPA nos trabalhos descritos se 
cifra muito próximo de 1 100 000 €. 

 a MAEPA pretende celebrar um contrato de concessão de exploração 
estanho (Sn) e ouro (Au), nos termos do Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e do 
88/90, de 16 de março, para, que, respectivamente, determinam o Regime Geral de 

ão e Aproveitamento dos Recursos Geológicos e o Regulamento de Depósitos Minerais.

em fase de estudo prévio dos depósitos minerais de 
Mina de Covas será elaborado em cumprimento com o est

88/90, de 16 de março, e das instruções emanadas pela entidade instrutora do processo 
de licenciamento, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Atendendo, ainda, ao facto do 
descritivo técnico do Plano de Lavra estipulado pela alínea b) do n.º 2 do Decreto

arço, se relevar claramente insuficiente face às atuais exigências técnicas seguir
e experiência anterior, o descritivo estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, e demais requisitos que sejam comunicados 

pretende ainda proceder ao tratamento e beneficiação do material desmontado a realizar em 
Estabelecimento Industrial de Tratamento de Minério (Lavaria). 

                   

A mineralização aparece sob a forma de scheelite e de fererite. 

Até à entrada em vigor da legislação complementar, mantém-se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do 
Lei n.º 90/90, de 16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na 
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Foi ainda apresentada a metodologia de gestão do material desmontado, bem como o seu destino final. 
Ao nível da segurança e saúde foi realizada uma análise de riscos com indicação das principais 
medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a 
adotar ao nível da sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de 

edeu ao desmonte experimental no depósito mineral denominado Cerdeirinha, onde 
corta a céu aberto, fruto de antigas atividades de exploração, e onde se confirma a 

, o que se encontra comprovado pelas sondagens 
realizadas aos testemunhos de 

10 m3) do skarn tungstífero, 

Sendo contudo possível referir 
que entre 2013 e 2015 os custos de investimento realizados pela MAEPA nos trabalhos descritos se 

pretende celebrar um contrato de concessão de exploração 
54/2015, de 22 de junho, e do 

, que, respectivamente, determinam o Regime Geral de 
ão e Aproveitamento dos Recursos Geológicos e o Regulamento de Depósitos Minerais. 

dos depósitos minerais de tungsténio (W), estanho 
com o estabelecido pelo 

arço, e das instruções emanadas pela entidade instrutora do processo 
. Atendendo, ainda, ao facto do 

b) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 
arço, se relevar claramente insuficiente face às atuais exigências técnicas seguir-se-á, por analogia 

270/2001, de 6 de outubro, 
utubro, e demais requisitos que sejam comunicados 

pretende ainda proceder ao tratamento e beneficiação do material desmontado a realizar em 

se em vigor a regulamentação aprovada ao abrigo do 
ão seja incompatível com o disposto na Lei n.º 54/2015, de 22 de 
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2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO

2.1 LOCALIZAÇÃO 
A Mina de Covas localizar-se-á na freguesia de 
freguesia União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha 

Na Figura 2 apresenta-se a área concessionada p
na qual serão continuados os trabalhos de prospecção e pesquisa
de Covas, inclui a área de lavra (a céu aberto)
sociais, o estabelecimento industrial de tratamento de minério
mais de 25 ha. 

As povoações mais próximas da área 
Chão de Franqueira. 

O acesso à área proposta para a Mina de Covas
Viana do Castelo, até à saída nº 13 para 
Nova de Cerveira, até mudar de direção para a EN
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a freguesia de Covas, no concelho de Vila Nova de Cerveira e na 
União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha 

concessionada para o desmonte experimental com cerca de 
na qual serão continuados os trabalhos de prospecção e pesquisa. A área afecta à exploração 

(a céu aberto) dos corpos mineralizado (Figura 2)
estabelecimento industrial de tratamento de minério (lavaria) e os aterros de resíduos

oações mais próximas da área da Mina de Covas são: Costa Covas, Vilares, Abotega, Gorga e 

Mina de Covas faz-se, desde Braga pela Autoestrada
Viana do Castelo, até à saída nº 13 para a EN 303 (60,4 km) em direção a Paredes de Coura / Vila 
Nova de Cerveira, até mudar de direção para a EN 302 por mais 10,7 km em direção a Covas.
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no concelho de Vila Nova de Cerveira e na 
União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha (Figura 1). 

com cerca de 1949 ha 
exploração - a Mina 
), as instalações 
de resíduos, com 

Costa Covas, Vilares, Abotega, Gorga e 

Autoestrada A 3 sentido 
m) em direção a Paredes de Coura / Vila 

m em direção a Covas. 
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Figura 1 – Localização regional da área de concessão.
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Localização regional da área de concessão. 
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Figura 2 – Localização administrativa da área de concessão
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e depósitos minerais a explorar. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA ÁR
Esta região carateriza-se por uma fisiografia recortada 
destaca a serra de Arga, e por áreas 
florestais, com predomínio do eucaliptal e do pinhal bravo, caraterísticas da paisagem minhota.

A rede de drenagem apresenta elevada densidade, sendo os cursos de água principais de
permanente. As principais linhas de água que ocorrem na área de intervenção e envolvente próxima são 
o rio Coura, o ribeiro de S. João e o ribeiro da Arga

Verificam-se ainda alguns núcleos urbanos de pequena dimensão que se desenvolvem normalmente
longo de alguns espaços de menor declive e onde, contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola 
e pastagens, geralmente de subsistência, devido ao reduzido tamanho das parcelas

A Mina de Covas enquadra-
desde a época dos romanos.

Além da antiga Mina de Covas
encontram, não raro, cobertas por resíduos de várias tipologias resultantes de despejos ilegais. Já a
degradação ambiental constatada
essencialmente resultado do 

Em 2005-2007, após obras de recuperação ambiental da antiga área mine
Figura 5)1 que passaram pela 
de águas superficiais (lixiviados),
de vedação e selagem de galerias para melhorias na segurança e
das áreas intervencionadas, visando a renaturalização e integração paisagística da área, a situação 
ambiental geral ficou beneficiada e foi substancialmente reduzido o impacte sobre o Homem, as 
atividades humanas e o ecossistema em geral

Vista geral da situação inicial da escombreira principal

Figura 4 – Obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas 

                                                          

1  http://www.edm.pt/index.html 
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ARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

se por uma fisiografia recortada com declive mais ou menos acentuado 
e por áreas geralmente ocupadas com matos densos baixos e espaços 

florestais, com predomínio do eucaliptal e do pinhal bravo, caraterísticas da paisagem minhota.

A rede de drenagem apresenta elevada densidade, sendo os cursos de água principais de
permanente. As principais linhas de água que ocorrem na área de intervenção e envolvente próxima são 

S. João e o ribeiro da Arga. 

se ainda alguns núcleos urbanos de pequena dimensão que se desenvolvem normalmente
longo de alguns espaços de menor declive e onde, contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola 
e pastagens, geralmente de subsistência, devido ao reduzido tamanho das parcelas

-se no couto mineiro de Covas, sobre os quais existe exploração mineira 
 

Além da antiga Mina de Covas, existem inúmeras pequenas galerias espalhadas pela região e que se 
encontram, não raro, cobertas por resíduos de várias tipologias resultantes de despejos ilegais. Já a

radação ambiental constatada na área mineira de Covas e associada à at
 aterro a céu aberto e do efluente proveniente do esgoto da mina.

pós obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas
que passaram pela modelação e impermeabilização de escombreiras

(lixiviados), demolição de antigas estruturas sem interesse patrimonial
de vedação e selagem de galerias para melhorias na segurança e, por fim, a reflorestação/reveget
das áreas intervencionadas, visando a renaturalização e integração paisagística da área, a situação 
ambiental geral ficou beneficiada e foi substancialmente reduzido o impacte sobre o Homem, as 
atividades humanas e o ecossistema em geral. 

 

eral da situação inicial da escombreira principal Ruínas da antiga lavaria

Obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas 
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com declive mais ou menos acentuado de que se 
geralmente ocupadas com matos densos baixos e espaços 

florestais, com predomínio do eucaliptal e do pinhal bravo, caraterísticas da paisagem minhota. 

A rede de drenagem apresenta elevada densidade, sendo os cursos de água principais de regime 
permanente. As principais linhas de água que ocorrem na área de intervenção e envolvente próxima são 

se ainda alguns núcleos urbanos de pequena dimensão que se desenvolvem normalmente ao 
longo de alguns espaços de menor declive e onde, contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola 
e pastagens, geralmente de subsistência, devido ao reduzido tamanho das parcelas. 

existe exploração mineira 

, existem inúmeras pequenas galerias espalhadas pela região e que se 
encontram, não raro, cobertas por resíduos de várias tipologias resultantes de despejos ilegais. Já a 

associada à atividade mineira, seriam 
a céu aberto e do efluente proveniente do esgoto da mina. 

ira de Covas (Figura 4 e 
scombreiras, drenagem/tratamento 

emolição de antigas estruturas sem interesse patrimonial, construção 
a reflorestação/revegetação 

das áreas intervencionadas, visando a renaturalização e integração paisagística da área, a situação 
ambiental geral ficou beneficiada e foi substancialmente reduzido o impacte sobre o Homem, as 

 

Ruínas da antiga lavaria  
Fonte: Site IGM 

Obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas - Situação inicial 
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Trabalhos de modelação

Execução de bacia de dissipação e retenção de finos 
na escombreira 

Figura 5 – Obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas 
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modelação Execução de vedações nas escombreiras

 

e retenção de finos Colocação de porta em grade metálica
galeria  

Obras de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas - Situação Final.
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Execução de vedações nas escombreiras 

 

Colocação de porta em grade metálica na entrada da 

Fonte: Site IGM 

Situação Final. 
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Fotografia aérea da área do projeto da Mina de Covas.  
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3. CARACTERIZAÇÃO 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL

O Jazigo Tungstífero de Covas 
parautóctone da Zona Centro
contactando a Norte e Leste com a Zona Astúrico
através de acidentes tectónicos de primeira ordem

A ZCI apresenta numerosas intrusões granitóides instaladas durante o Paleozoico Superior em 
sequências predominantemente metassedimentares com idades compreendidas entre o 
Neoproterozoico e o Carbónico inferior. De acordo com critérios geológicos (em particular, metamórficos 
e estruturais), é possível identificar na ZCI

• O domínio autóctone agrega duas mega
Ordovícica (do Neoproterozóico ao Câmbrico Inferior) que, na sua essência, corresponde ao 
Grupo do Douro e outra, desenvolvida após o Câmbrico, que inclui as sequências do Ordovícico e 
do Silúrico3.  

• O domínio parautóctone
abundância das componentes vulcânicas nas sequências de idade Devónica e Ordovícica e o 
carácter tectonicamente imbricado de toda a estrutura

• Os terrenos da unidade do Minho Central e O
descritos como homogéneos metassedimentares psamopelíticos, estando identificados alguns 
níveis intercalares de extensão reduzida de skarns, vulcanitos, xistos negros, quartzitos cinzentos, 
xistos negros com intercalações de ampelitos e liditos

• O domínio alóctone inclui

• Uma porção de crusta continental cuja secção inferior é constituída por rochas de alto grau 
metamórfico conservando um registo
blastomilonitização Varisca (constitui o 

• Uma sequência de crusta oceânica obductada durante o Ciclo Varisco que localmente preserva 
ocorrências de mineralizações sulfureta

• Uma porção de crusta continental muito deformada com vestígios de metamorfismo de alta 
pressão e baixa temperatura, que inclui várias formações
salientando-se as de natureza vulcânic
metassedimentar dominada por quartzo

                                                          

1 Ribeiro et. al., 2007; Dias e Ribeiro
2 Ribeiro, 1974; Noronha et. al., 1976; 
3 Dias e Ribeiro, 2013; Dias et. al. 2013
4 Coke, 1992; Pereira, et. al., 2009.
5 Dias e Gomes, 2013. 
6 Ribeiro, et. al., 2013. 
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CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO MINERAL  

EOLOGIA REGIONAL 

Tungstífero de Covas localiza-se na unidade do Minho Central e Ocidental do 
parautóctone da Zona Centro-Ibérica (ZCI), uma das unidades geotectónicas do Terreno Ibérico, 

este com a Zona Astúrico-Leonesa, e a Sul com a Zona d
através de acidentes tectónicos de primeira ordem1. 

A ZCI apresenta numerosas intrusões granitóides instaladas durante o Paleozoico Superior em 
sequências predominantemente metassedimentares com idades compreendidas entre o 

e o Carbónico inferior. De acordo com critérios geológicos (em particular, metamórficos 
e estruturais), é possível identificar na ZCI três domínios distintos: autóctone, parautóctone e alóctone

O domínio autóctone agrega duas mega-sequências metassedimentares: uma de idade ante
Ordovícica (do Neoproterozóico ao Câmbrico Inferior) que, na sua essência, corresponde ao 
Grupo do Douro e outra, desenvolvida após o Câmbrico, que inclui as sequências do Ordovícico e 

one apresenta forte afinidade com o autóctone, não obstante a maior 
abundância das componentes vulcânicas nas sequências de idade Devónica e Ordovícica e o 
carácter tectonicamente imbricado de toda a estrutura4.  

Os terrenos da unidade do Minho Central e Ocidental, onde se localiza o jazigo em estudo, são 
descritos como homogéneos metassedimentares psamopelíticos, estando identificados alguns 
níveis intercalares de extensão reduzida de skarns, vulcanitos, xistos negros, quartzitos cinzentos, 

om intercalações de ampelitos e liditos5. 

inclui três unidades, separadas por carreamentos, que representam

Uma porção de crusta continental cuja secção inferior é constituída por rochas de alto grau 
metamórfico conservando um registo de deformação ante-Varisca apesar da forte 
blastomilonitização Varisca (constitui o Complexo Alóctone Continental superior

Uma sequência de crusta oceânica obductada durante o Ciclo Varisco que localmente preserva 
ocorrências de mineralizações sulfuretadas (constitui o Complexo Ofiolítico

Uma porção de crusta continental muito deformada com vestígios de metamorfismo de alta 
pressão e baixa temperatura, que inclui várias formações do Silúrico e Devónico inferior

se as de natureza vulcânica (hiper-)alcalina e a espessa sequência 
metassedimentar dominada por quartzo-filitos (constitui o Complexo Alóctone Inferior

                   

Dias e Ribeiro, 2013; Dias, et. al., 2013. 
, 1976; Dias e Ribeiro, 2013; Dias, et. al. 2013. 

2013. 
. 
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se na unidade do Minho Central e Ocidental do domínio 
Ibérica (ZCI), uma das unidades geotectónicas do Terreno Ibérico, 

ul com a Zona de Ossa-Morena, 

A ZCI apresenta numerosas intrusões granitóides instaladas durante o Paleozoico Superior em 
sequências predominantemente metassedimentares com idades compreendidas entre o 

e o Carbónico inferior. De acordo com critérios geológicos (em particular, metamórficos 
, parautóctone e alóctone2. 

metassedimentares: uma de idade ante-
Ordovícica (do Neoproterozóico ao Câmbrico Inferior) que, na sua essência, corresponde ao 
Grupo do Douro e outra, desenvolvida após o Câmbrico, que inclui as sequências do Ordovícico e 

apresenta forte afinidade com o autóctone, não obstante a maior 
abundância das componentes vulcânicas nas sequências de idade Devónica e Ordovícica e o 

cidental, onde se localiza o jazigo em estudo, são 
descritos como homogéneos metassedimentares psamopelíticos, estando identificados alguns 
níveis intercalares de extensão reduzida de skarns, vulcanitos, xistos negros, quartzitos cinzentos, 

que representam6:  

Uma porção de crusta continental cuja secção inferior é constituída por rochas de alto grau 
Varisca apesar da forte 

Complexo Alóctone Continental superior); 

Uma sequência de crusta oceânica obductada durante o Ciclo Varisco que localmente preserva 
Complexo Ofiolítico); e 

Uma porção de crusta continental muito deformada com vestígios de metamorfismo de alta 
Silúrico e Devónico inferior, 

)alcalina e a espessa sequência 
Complexo Alóctone Inferior). 
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Esses domínios, relativamente estáveis durante o Paleoz
a intrusão de granitóides durante a orogenia 
zonalidade no Terreno Ibérico. Esta zonalidade, posta em evidência por vários autores
direção NW-SE com encurvamento progressivo para NNE.

As zonas localizadas na parte NE
enquanto as zonas de Ossa Morena e Sul Portuguesa, localizadas no Sul de Portugal, apresentam 
vergência para SW. 

A estrutura e metamorfismo da ZCI deve
deformação: D1, D2 e D33. A primeira fase (D
e transpõe localmente a xistosidade anterior, S
axial sub-horizontal. A fase D3 atuou regionalmente, sendo praticamente coaxial com D
dobramento de eixo sub-horizontal e plano axial sub

Figura 7– Representação esquemática das características e cronologia das principais fases de 
deformação hercínica, no sector setentrional da Península Ibérica.

Posteriormente à D3 atuaram as fases de deformação frágil, responsáveis pelos importan
alinhamentos de fratura. Os maciços graníticos e o seu encaixante metassedimentar foram afetados por 
vários sistemas de falhas tardi-hercínicas, algumas com rochas intrusivas, com orientações dominantes 
NE-SW, NW-SE, N-S, ENE-WSW.  

Na sua dependência surgem sistemas conjugados de fraturas, o principal com direção NNE
componente de movimento sinistrogira e com o conjugado de direção NNW
movimento dextrogira. Essa fracturação control

 

                                                           

1 Lotze (1945) e Julivert et. Al. (1977). 
2 Ribeiro, A., (1990). 
3 Ribeiro, A., (1974); Noronha et al, (1979); Dias & Ribeiro, 
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relativamente estáveis durante o Paleozoico Inferior, sofreram dobramentos intensos e 
durante a orogenia Varisca (no Paleozoico Superior), originando uma 
. Esta zonalidade, posta em evidência por vários autores

SE com encurvamento progressivo para NNE. 

As zonas localizadas na parte NE2 apresentam dobras e cavalgamentos com vergência para NE 
enquanto as zonas de Ossa Morena e Sul Portuguesa, localizadas no Sul de Portugal, apresentam 

A estrutura e metamorfismo da ZCI deve-se à Orogenia Varisca, podendo ser dividida em
. A primeira fase (D1) originou uma xistosidade de plano axial. A fase D

e transpõe localmente a xistosidade anterior, S1, por dobramentos de eixo variável e, em geral, plano 
ou regionalmente, sendo praticamente coaxial com D

horizontal e plano axial sub-vertical (Figura 7). 

Fonte: Dias

Representação esquemática das características e cronologia das principais fases de 
deformação hercínica, no sector setentrional da Península Ibérica. 

atuaram as fases de deformação frágil, responsáveis pelos importan
alinhamentos de fratura. Os maciços graníticos e o seu encaixante metassedimentar foram afetados por 

hercínicas, algumas com rochas intrusivas, com orientações dominantes 

urgem sistemas conjugados de fraturas, o principal com direção NNE
componente de movimento sinistrogira e com o conjugado de direção NNW-SSE com compone

a fracturação controlou a instalação de maciços graníticos pós

; Dias & Ribeiro, (1994). 
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sofreram dobramentos intensos e 
), originando uma 

. Esta zonalidade, posta em evidência por vários autores1, é orientada na 

apresentam dobras e cavalgamentos com vergência para NE 
enquanto as zonas de Ossa Morena e Sul Portuguesa, localizadas no Sul de Portugal, apresentam 

dividida em três fases de 
) originou uma xistosidade de plano axial. A fase D2 dobra 
, por dobramentos de eixo variável e, em geral, plano 

ou regionalmente, sendo praticamente coaxial com D1 e gerando 

 

Fonte: Dias & Ribeiro, 1994. 

Representação esquemática das características e cronologia das principais fases de 

atuaram as fases de deformação frágil, responsáveis pelos importantes 
alinhamentos de fratura. Os maciços graníticos e o seu encaixante metassedimentar foram afetados por 

hercínicas, algumas com rochas intrusivas, com orientações dominantes 

urgem sistemas conjugados de fraturas, o principal com direção NNE-SSW com 
SSE com componente de 

a instalação de maciços graníticos pós-tectónicos. 
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Enquadramento geológico regional. 
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Figura
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Figura 9– Enquadramento geológico na minuta de revisão da folha 1C
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Enquadramento geológico na minuta de revisão da folha 1C-Caminha. 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL

De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 
Jazigo Tungstífero de Covas 
Complexo Xisto-Grauváquico ante
quartzitos grafitosos por vezes muito dobrados. Esta faixa é constituída por lentículas localizadas no 
contacto, ou nas suas proximidades, entr
médio de duas micas.  

Com base na revisão cartográfica da Folha 1
Tungstífero de Covas enquadra
denominado de Domo de Covas 
alóctones, designadamente: 
com nódulos negros de fosfato, liditos

A NE do jazigo aflora o granito de Covas (alcalino de grão médio) e a SSW o granito da Serra de Arga 
(duas micas, alcalino, de grão médio a grosseiro). Na área ocorrem diversos filões granito
pegmatíticos, apresentado a maioria grande espessura.

Do ponto de vista estratigráfico

• Gresopelitos Inferiores

• Gresopelitos Intermédios
micáceo; 

• Quartzitos - de cor clara, amarelo
granadas;  

• Skarn - níveis calcossilocatados com possanças centimétricas a métricas intercalados nos xistos. 
Estes sobrepõem-se aos quartzitos. Estes níveis apresentam
mineral hospedeiro de tungsténio a scheelite (

Dos diversos trabalhos de prospeção realizados, verifica
apresentam possanças variadas e que estes se encontram sobrejacentes a um nível de quartzito.

• Gresopelitos Superiores
abundante turmalina. São nodulares devido à crenulação e podem conter pirite deformada nos 
planos de xistosidade 

A exploração do jazigo tungstífero de Covas foi alvo de ex
Valdarcas, Cerdeirinha e Lapa Grande, tendo sido explorado em subterrâneo na mina de Valdarcas.

 

                                                          

1 Leal Gomes, C. (coord.) (2008) 
2 Coelho (1993) 
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EOLOGIA LOCAL 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 1-C 
o de Covas encontra-se instalado numa faixa de orientação NW
Grauváquico ante-ordovicico e séries metamórficas derivadas, com intercalações de 

quartzitos grafitosos por vezes muito dobrados. Esta faixa é constituída por lentículas localizadas no 
contacto, ou nas suas proximidades, entre os xistos clorito-sericitoicos, quiastoliticos e o granito de grão 

Com base na revisão cartográfica da Folha 1-C (Caminha), escala 1:50 000
enquadra-se no Domínio de mantos e dobras associadas ao antiforma de Covas, 

denominado de Domo de Covas que é constituído por formações poligénicas silúricas parautóctones ou 
nte: psamopeliticas poligénicas com intercalações de quartzitos, xistos negros, 

com nódulos negros de fosfato, liditos e litologias psamíticas exóticas.  

A NE do jazigo aflora o granito de Covas (alcalino de grão médio) e a SSW o granito da Serra de Arga 
duas micas, alcalino, de grão médio a grosseiro). Na área ocorrem diversos filões granito
pegmatíticos, apresentado a maioria grande espessura. 

Do ponto de vista estratigráfico2 ocorrem, da base para o topo, na área do jazigo tungstífero de Covas:

resopelitos Inferiores - xistos de grão fino e siliciosos nas proximidades dos quartzitos;

Gresopelitos Intermédios - xistos com biotite e andaluzite, xistos nodulosos, grés amarelo e grés 

de cor clara, amarelo acastanhado quando oxidado. Apresentam grão fino e ocorrem 

níveis calcossilocatados com possanças centimétricas a métricas intercalados nos xistos. 
se aos quartzitos. Estes níveis apresentam-se mineralizados., sendo o pr

mineral hospedeiro de tungsténio a scheelite (CaWO4). 

Dos diversos trabalhos de prospeção realizados, verifica-se que os níveis de skarn intersectados 
apresentam possanças variadas e que estes se encontram sobrejacentes a um nível de quartzito.

sopelitos Superiores - Série negra, xistos com biotite e moscovite, com andaluzite e 
abundante turmalina. São nodulares devido à crenulação e podem conter pirite deformada nos 

A exploração do jazigo tungstífero de Covas foi alvo de exploração no passado nas concessões de 
Valdarcas, Cerdeirinha e Lapa Grande, tendo sido explorado em subterrâneo na mina de Valdarcas.

 

                   

17  

 (Caminha) (Figura 8), o 
se instalado numa faixa de orientação NW-SE pertencente ao 

ordovicico e séries metamórficas derivadas, com intercalações de 
quartzitos grafitosos por vezes muito dobrados. Esta faixa é constituída por lentículas localizadas no 

sericitoicos, quiastoliticos e o granito de grão 

C (Caminha), escala 1:50 0001 (Figura 9), o Jazigo 
se no Domínio de mantos e dobras associadas ao antiforma de Covas, 

poligénicas silúricas parautóctones ou 
intercalações de quartzitos, xistos negros, 

A NE do jazigo aflora o granito de Covas (alcalino de grão médio) e a SSW o granito da Serra de Arga 
duas micas, alcalino, de grão médio a grosseiro). Na área ocorrem diversos filões granito-aplito-

ocorrem, da base para o topo, na área do jazigo tungstífero de Covas: 

xistos de grão fino e siliciosos nas proximidades dos quartzitos; 

xistos com biotite e andaluzite, xistos nodulosos, grés amarelo e grés 

acastanhado quando oxidado. Apresentam grão fino e ocorrem 

níveis calcossilocatados com possanças centimétricas a métricas intercalados nos xistos. 
se mineralizados., sendo o principal 

os níveis de skarn intersectados 
apresentam possanças variadas e que estes se encontram sobrejacentes a um nível de quartzito. 

Série negra, xistos com biotite e moscovite, com andaluzite e 
abundante turmalina. São nodulares devido à crenulação e podem conter pirite deformada nos 

ploração no passado nas concessões de 
Valdarcas, Cerdeirinha e Lapa Grande, tendo sido explorado em subterrâneo na mina de Valdarcas. 
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As produções no período de 1951 a 1960, fornecidos pela Circunscrição Mineira do Norte, foram:

• Concessão de Valdarcas 325

• Concessão de Cerdeirinha  76 

• Concessão de Lapa Grande 64 

Até aos anos 80 foram realizados diversos trabalhos de prospeção e de pesquisa por empresas 
privadas e pelo Serviço de Fomento Mineiro, os quais revelaram

• existência de um nível principal de 
Valdarcas; 

• existência da mineralização em oito 
Grande, Muito Seco, Boundary, Castel

 

Figura 10 – Depósitos minerais do jazigo tungstífero de Covas.
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As produções no período de 1951 a 1960, fornecidos pela Circunscrição Mineira do Norte, foram:

5 105 Kg  

 350 Kg  

 723 Kg  

Até aos anos 80 foram realizados diversos trabalhos de prospeção e de pesquisa por empresas 
privadas e pelo Serviço de Fomento Mineiro, os quais revelaram: 

nível principal de skarn a aflorar nas concessões de Fervença, Fraga e 

mineralização em oito depósitos, designadamente: Fervença, Valdarcas, Lapa 
Grande, Muito Seco, Boundary, Castelo, Cerdeirinha Oeste e Telheira (Figura 10).

Depósitos minerais do jazigo tungstífero de Covas. 
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As produções no período de 1951 a 1960, fornecidos pela Circunscrição Mineira do Norte, foram: 

Até aos anos 80 foram realizados diversos trabalhos de prospeção e de pesquisa por empresas 

nas concessões de Fervença, Fraga e 

Fervença, Valdarcas, Lapa 
. 
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A MAEPA, desde 2007, ano em que celebrou o contrato de 
minerais de volfrâmio, estanho e ouro
às ocorrências de tungsténio a
dezenas de milhares de análises químicas de rochas. 

No último ano, a MAEPA realizou 
aos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos oito 
corpos mineralizados e de prospetar novas áreas potenciais. Os
depósitos estudados foram apresentados à Direção Geral de Energia e Geologia no Relatório de 
Atividades de Exploração Experimental de Março de 2015, e são os que contam 

Quadro 2 

ZONA 

Lapa Grande 

Valdarcas 

Telheira 

Castelo 

Cerdeirinha & Boundary 

TOTAL I

Lapa Grande 

Valdarcas 

Fervença 

Muito Seco 

Telheira 

Castelo 

Cerdeirinha & Boundary 

TOTAL 
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ano em que celebrou o contrato de prospeção e exploração
minerais de volfrâmio, estanho e ouro, efetuou a reinterpretação de todos os dados existentes relativos 
às ocorrências de tungsténio através da realização de trincheiras, sondagens carotadas e várias 
dezenas de milhares de análises químicas de rochas.  

realizou 19 sondagens mecânicas, num total de 2340
aos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos oito 
corpos mineralizados e de prospetar novas áreas potenciais. Os Recursos indicados e inferidos nos 
depósitos estudados foram apresentados à Direção Geral de Energia e Geologia no Relatório de 
Atividades de Exploração Experimental de Março de 2015, e são os que contam 

 – Recursos indicados e inferidos nos depósitos estudados

CLASSE 
WO3 
CUT-OFF 

TONELADAS 
N

CONCENTRAÇÃO

WO

Indicado 0,25 162 000 

Indicado 0,25 77 000 

Indicado 0,25 126 000 

Indicado 0,25 148 000 

Indicado 0,25 173 000 

INDICADO 0,25 686 000 

Inferido 0,25 35 000 

Inferido 0,25 124 000 

Inferido 0,25 196 000 

Inferido 0,25 122 000 

Inferido 0,25 165 000 

Inferido 0,25 337 000 

Inferido 0,25 302 000 

INFERIDO 0,25 1281 000 
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exploração de depósitos 
reinterpretação de todos os dados existentes relativos 

trincheiras, sondagens carotadas e várias 

2340 m, e deu continuidade 
aos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos oito 

Recursos indicados e inferidos nos 
depósitos estudados foram apresentados à Direção Geral de Energia e Geologia no Relatório de 
Atividades de Exploração Experimental de Março de 2015, e são os que contam do Quadro 2. 

Recursos indicados e inferidos nos depósitos estudados1.  

ÍVEL DE 

CONCENTRAÇÃO 
WO3 (%) 

WO3 
MTU’S 

0,52 84 900 

0,48 36 700 

0,85 107 500 

0,39 57 00 

0,52 89 100 

0,55 375 200 

0,30 10 400 

0,38 47 500 

0,53 104 500 

0,43 52 300 

0,78 128 900 

0,32 107 800 

0,44 133 500 

0,46 584 900 
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4. CARATERIZAÇÃO DOS TR

4.1 APRESENTAÇÃO DOS TRAB

Como referido, o Plano de Lavra da mina de Covas que será sujeito a AIA será 
estudo prévio. Destaca-se, ainda
acompanhará a elaboração do Plano de Lavra
as ações de projeto que poderão ter influência sobre as dif
socioeconómico e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente.

Com o conhecimento adquirido até à data, que será ainda complementado com os trabalhos de 
prospeção e análises em curso, preco
mineralizados. Os oito corpos (Figura
circunscrever o “domo de Covas”, tiveram que obedecer a certos cálculos e parâmetros económicos até 
serem considerados como corpos de minério. Este estudo teve como base diversas campanhas de 
sondagens executadas no projeto de prospeção, e consequentemen
para a determinação do WO3, através de laboratórios credenciados. É através das análises destes 
laboratórios que se indicam os teores dos diversos blocos de minério. Para estes cálculos, foi usado um 
teor de corte de 0,25% WO3 e possanças mínimas para cada bloco de 1,70

Nesta fase, de estudo prévio, prevê
pré-processado junto a cada corta e depois processado na lavaria. Será estudada também a viabilidade 
de todo o processamento ter lugar na lavaria.

Assim, a exploração será similar a um conjunto de pedreiras, com processamento em um ou dois locais. 
Não sendo ainda possível afirmar que será explorado apenas um corpo de cada vez, preconiza
que não mais de dois corpos estejam em exploração em simultâneo. Esta previsão resulta da eventual 
necessidade de blending (mistura doseada) do minério proveniente de cada corpo mineralizado, de 
forma a constituir um lote vendável com redução das áreas de parqueamento interm

Deste modo, existirá uma sequência de exploração, com ações concomitantes de lavra e de 
recuperação, nas diferentes cortas. 

Prevê-se, assim, que existam em operação perfuradoras, pás carregadoras, escavadoras giratórias, 
dumpers, e outros equipamentos acessórios que serão alvo de uma quantificação aproximada. 

Com base nos ensaios e análises que estão a ser desenvolvidas atualmente, será possível obter uma 
previsão do tipo de equipamentos da lavaria, bem como das características dos efluentes da lavar
dos rejeitados. 

As instalações de resíduos serão definidas pela análise das diferentes alternativas, que incluem 
barragens e/ou aterros. 
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CARATERIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE EXPLORAÇÃO

PRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Como referido, o Plano de Lavra da mina de Covas que será sujeito a AIA será projetado
ainda, que o desenvolvimento do Estudo de Impacte 
Plano de Lavra pelo que, nesta fase, ainda não se encontram definidas 

as ações de projeto que poderão ter influência sobre as diferentes componentes do meio biofísico, 
conómico e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente.

Com o conhecimento adquirido até à data, que será ainda complementado com os trabalhos de 
prospeção e análises em curso, preconiza-se a exploração a céu aberto dos diferentes corpos

Figura 10) de skarn tungstífero definidos e que se encontram 
circunscrever o “domo de Covas”, tiveram que obedecer a certos cálculos e parâmetros económicos até 
serem considerados como corpos de minério. Este estudo teve como base diversas campanhas de 
sondagens executadas no projeto de prospeção, e consequentemente efetuaram-se análises químicas 

, através de laboratórios credenciados. É através das análises destes 
laboratórios que se indicam os teores dos diversos blocos de minério. Para estes cálculos, foi usado um 

e possanças mínimas para cada bloco de 1,70 m. 

prevê-se que a escavação recorra a explosivos, sendo o minério 
processado junto a cada corta e depois processado na lavaria. Será estudada também a viabilidade 

processamento ter lugar na lavaria. 

Assim, a exploração será similar a um conjunto de pedreiras, com processamento em um ou dois locais. 
Não sendo ainda possível afirmar que será explorado apenas um corpo de cada vez, preconiza

s corpos estejam em exploração em simultâneo. Esta previsão resulta da eventual 
(mistura doseada) do minério proveniente de cada corpo mineralizado, de 

forma a constituir um lote vendável com redução das áreas de parqueamento intermédio.

Deste modo, existirá uma sequência de exploração, com ações concomitantes de lavra e de 
 

se, assim, que existam em operação perfuradoras, pás carregadoras, escavadoras giratórias, 
s acessórios que serão alvo de uma quantificação aproximada. 

Com base nos ensaios e análises que estão a ser desenvolvidas atualmente, será possível obter uma 
previsão do tipo de equipamentos da lavaria, bem como das características dos efluentes da lavar

As instalações de resíduos serão definidas pela análise das diferentes alternativas, que incluem 
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O 

projetado em fase de 
mpacte Ambiental 

nda não se encontram definidas 
nentes do meio biofísico, 

conómico e cultural, quer a nível local, quer sob um ponto de vista mais abrangente. 

Com o conhecimento adquirido até à data, que será ainda complementado com os trabalhos de 
se a exploração a céu aberto dos diferentes corpos 

tungstífero definidos e que se encontram a 
circunscrever o “domo de Covas”, tiveram que obedecer a certos cálculos e parâmetros económicos até 
serem considerados como corpos de minério. Este estudo teve como base diversas campanhas de 

se análises químicas 
, através de laboratórios credenciados. É através das análises destes 

laboratórios que se indicam os teores dos diversos blocos de minério. Para estes cálculos, foi usado um 

explosivos, sendo o minério 
processado junto a cada corta e depois processado na lavaria. Será estudada também a viabilidade 

Assim, a exploração será similar a um conjunto de pedreiras, com processamento em um ou dois locais. 
Não sendo ainda possível afirmar que será explorado apenas um corpo de cada vez, preconiza-se ainda 

s corpos estejam em exploração em simultâneo. Esta previsão resulta da eventual 
(mistura doseada) do minério proveniente de cada corpo mineralizado, de 

édio. 

Deste modo, existirá uma sequência de exploração, com ações concomitantes de lavra e de 

se, assim, que existam em operação perfuradoras, pás carregadoras, escavadoras giratórias, 
s acessórios que serão alvo de uma quantificação aproximada.  

Com base nos ensaios e análises que estão a ser desenvolvidas atualmente, será possível obter uma 
previsão do tipo de equipamentos da lavaria, bem como das características dos efluentes da lavaria e 

As instalações de resíduos serão definidas pela análise das diferentes alternativas, que incluem 
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4.2 PLANO DE LAVRA
Na indústria extrativa, a fase de funcionamento (extração e processamento) assemelha
de construção de uma infraestrutura civil (estradas, túneis) que à respetiva fase de funcionamento, tanto 
pela tipologia das ações, como pelo carácter dinâmico da atividade de exploração e pela variabilidade e 
fatores inesperados decorrentes da geologia

As unidades de indústria extrativa são assim peculiares e únicas nos elementos de projeto que as 
norteiam e regulam. De facto, podem ser elaborados projetos de execução para os sistemas de apoio e 
suporte à atividade, nomeadamente as instalações 
combustível), fornecimento de água, iluminação, acessos, ou outros.

Contudo, o licenciamento específico na indústria extrativa não se materializa com projetos mas sim com 
planos. É o reconhecimento que a 
um grau de detalhe compatível com um projeto de execução de uma estrutura civil.

O Plano de Lavra em fase de Estudo Prévio será dividido em partes, correspondentes essencialmente 
aos principais planos que o compõem.

I. ENQUADRAMENTO

Nesta primeira parte, constará a localização e identificação da área (Região, Concelho(s), freguesia(s), 
local), os acessos à área e o cadastro dos terrenos envolvidos.

Serão também descritos os objetivos do pla

II. PLANO DE LAVRA 

Este plano possuirá uma caracterização do depósito mineral, envolvendo a geologia regional e local, 
bem como a descrição específica do jazigo mineral, baseados na bibliografia disponível e nos
de prospeção e pesquisa desenvolvidos, culminando numa avaliação prévia de recursos.

Será definida a tipologia de exploração mais adequada, ponderando
nomeadamente Céu aberto / Subterrâneo, Explosivos / Meios mecânicos, Núme

Serão definidas as características principais das cortas, com a tipologia de bancadas, área abrangida e 
profundidade estimada. Com base nestes dados serão estimadas as reservas da mina, bem como uma 
estimativa do tempo de vida para a 
de Minério, Estéril, Rejeitado e Concentrado.

Será feito um zonamento da área afeta à mina, refletindo o 
envolvidas, e um faseamento dos trabalhos, em fu
Será descrito o ciclo de produção preconizado e as operações preparatórias necessárias.

No estudo prévio existirá um d
fundamentais da mina, a definição geral dos processos de 
equipamentos mais significativos

A previsível escavação será desenvolvida por meio de uma sucessão de taludes rochosos que resultam 
das operações de desmonte de rocha que provavelmente vão recorrer ao emprego de explosivos 
adequadamente escolhidos. Tais taludes são separados por bermas horizontais onde circularão 
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AVRA 

Na indústria extrativa, a fase de funcionamento (extração e processamento) assemelha
de construção de uma infraestrutura civil (estradas, túneis) que à respetiva fase de funcionamento, tanto 
pela tipologia das ações, como pelo carácter dinâmico da atividade de exploração e pela variabilidade e 
fatores inesperados decorrentes da geologia. 

As unidades de indústria extrativa são assim peculiares e únicas nos elementos de projeto que as 
norteiam e regulam. De facto, podem ser elaborados projetos de execução para os sistemas de apoio e 
suporte à atividade, nomeadamente as instalações (edifícios), fornecimento de energia (eletricidade, 
combustível), fornecimento de água, iluminação, acessos, ou outros. 

Contudo, o licenciamento específico na indústria extrativa não se materializa com projetos mas sim com 
planos. É o reconhecimento que a variabilidade dos fatores que interferem com a produção não permite 
um grau de detalhe compatível com um projeto de execução de uma estrutura civil.

em fase de Estudo Prévio será dividido em partes, correspondentes essencialmente 
ipais planos que o compõem. 

ENQUADRAMENTO 

Nesta primeira parte, constará a localização e identificação da área (Região, Concelho(s), freguesia(s), 
local), os acessos à área e o cadastro dos terrenos envolvidos. 

Serão também descritos os objetivos do plano e do empreendimento, bem como o promotor.

Este plano possuirá uma caracterização do depósito mineral, envolvendo a geologia regional e local, 
bem como a descrição específica do jazigo mineral, baseados na bibliografia disponível e nos
de prospeção e pesquisa desenvolvidos, culminando numa avaliação prévia de recursos.

Será definida a tipologia de exploração mais adequada, ponderando
nomeadamente Céu aberto / Subterrâneo, Explosivos / Meios mecânicos, Número de cortas, etc.

Serão definidas as características principais das cortas, com a tipologia de bancadas, área abrangida e 
profundidade estimada. Com base nestes dados serão estimadas as reservas da mina, bem como uma 
estimativa do tempo de vida para a produção pretendida. Serão apresentadas as quantidades previstas 
de Minério, Estéril, Rejeitado e Concentrado. 

Será feito um zonamento da área afeta à mina, refletindo o tipo de utilização das diversas áreas 
, e um faseamento dos trabalhos, em função das alternativas que se afigurem mais viáveis.

Será descrito o ciclo de produção preconizado e as operações preparatórias necessárias.

No estudo prévio existirá um dimensionamento aproximado e características principais dos elementos 
efinição geral dos processos de escavação, e ordens de grandeza dos 

quipamentos mais significativos e dos recursos humanos envolvidos. 

A previsível escavação será desenvolvida por meio de uma sucessão de taludes rochosos que resultam 
de desmonte de rocha que provavelmente vão recorrer ao emprego de explosivos 

adequadamente escolhidos. Tais taludes são separados por bermas horizontais onde circularão 
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Na indústria extrativa, a fase de funcionamento (extração e processamento) assemelha-se mais à fase 
de construção de uma infraestrutura civil (estradas, túneis) que à respetiva fase de funcionamento, tanto 
pela tipologia das ações, como pelo carácter dinâmico da atividade de exploração e pela variabilidade e 

As unidades de indústria extrativa são assim peculiares e únicas nos elementos de projeto que as 
norteiam e regulam. De facto, podem ser elaborados projetos de execução para os sistemas de apoio e 

(edifícios), fornecimento de energia (eletricidade, 

Contudo, o licenciamento específico na indústria extrativa não se materializa com projetos mas sim com 
variabilidade dos fatores que interferem com a produção não permite 

um grau de detalhe compatível com um projeto de execução de uma estrutura civil. 

em fase de Estudo Prévio será dividido em partes, correspondentes essencialmente 

Nesta primeira parte, constará a localização e identificação da área (Região, Concelho(s), freguesia(s), 

no e do empreendimento, bem como o promotor. 

Este plano possuirá uma caracterização do depósito mineral, envolvendo a geologia regional e local, 
bem como a descrição específica do jazigo mineral, baseados na bibliografia disponível e nos trabalhos 
de prospeção e pesquisa desenvolvidos, culminando numa avaliação prévia de recursos. 

Será definida a tipologia de exploração mais adequada, ponderando-se diversos fatores, 
ro de cortas, etc. 

Serão definidas as características principais das cortas, com a tipologia de bancadas, área abrangida e 
profundidade estimada. Com base nestes dados serão estimadas as reservas da mina, bem como uma 

produção pretendida. Serão apresentadas as quantidades previstas 

tipo de utilização das diversas áreas 
nção das alternativas que se afigurem mais viáveis. 

Será descrito o ciclo de produção preconizado e as operações preparatórias necessárias. 

imensionamento aproximado e características principais dos elementos 
escavação, e ordens de grandeza dos 

A previsível escavação será desenvolvida por meio de uma sucessão de taludes rochosos que resultam 
de desmonte de rocha que provavelmente vão recorrer ao emprego de explosivos 

adequadamente escolhidos. Tais taludes são separados por bermas horizontais onde circularão 
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camiões e outros equipamentos mecânicos, sendo necessário garantir a estabilidade de t
para manter a segurança dos trabalhos da futura mina.

A estabilidade dos taludes depende da inclinação com que serão escavados, sendo influenciada por 
fatores relacionados com as propriedades geotécnicas dos maciços rochosos a explorar, com a 
presença da água subterrânea e com vibrações causadas pelas operações mineiras. Tais fatores 
poderão ser estimados no sentido de proporcionar uma estimativa razoável dessa geometria previsível 
da escavação a desenvolver. 

Será descrito o método de escavação,
principais do sistema de tratamento de minério. Neste último serão definidos os principais tipos de 
equipamentos e o fluxograma preliminar do tratamento.

Serão elencadas as operações auxiliares, nomead
fornecimento de energia e combustível e a drenagem e esgoto
origens dos consumíveis e o destino dos efluentes.

Serão elencadas as instalações auxiliares anexas, nomeadamente a la
de apoio. Serão igualmente definidas as principais manchas para localização do parque de produtos, 
acessos e instalações de resíduos, bem como as soluções de expedição do concentrado e outros 
materiais. 

Pretende-se assim, com o Plano de Lavra (Estudo Prévio), definir a tipologia das ações industriais da 
mina, os meios necessários e as linhas gerais da ocupação do espaço.

III. PLANO DE ATERRO E DE GESTÃO DE RESÍDUOS

O Plano de Gestão de Resíduos será devidamente justificado e
de manuseamento, tratamento e eliminação dos resíduos.

Existirá uma caracterização geral da geologia e hidrogeologia da área, porquanto poderão afetar as 
estratégias de gestão dos resíduos. 

Os resíduos mineiros serão caracterizados quanto à sua origem, natureza, comportamento e 
características químicas. Será igualmente descrita a necessidade de depósitos temporários de resíduos, 
a sua gestão e faseamento. 

A eliminação dos resíduos mineiros será estudada quanto às al
deposição nos vazios de escavação
faseamento proposto e elencadas as principais medidas estabilidade de cada solução. Serão também 
definidos os estudos necessários para a fase de projeto de execução.

A conceção dos aterros e/ou barragens de rejeitados será desenvolvida com base nas respetivas 
características geotécnicas previsíveis
química, da sua granulometria e da geometria dos espaços destinados à sua implantação. Especial 
atenção será dedicada à previsão da 

                                                           

1 Terminologia mineira referente ao efluente da corta.
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camiões e outros equipamentos mecânicos, sendo necessário garantir a estabilidade de t
para manter a segurança dos trabalhos da futura mina. 

A estabilidade dos taludes depende da inclinação com que serão escavados, sendo influenciada por 
fatores relacionados com as propriedades geotécnicas dos maciços rochosos a explorar, com a 
resença da água subterrânea e com vibrações causadas pelas operações mineiras. Tais fatores 
poderão ser estimados no sentido de proporcionar uma estimativa razoável dessa geometria previsível 

Será descrito o método de escavação, a remoção e transporte do material, bem como as fases 
principais do sistema de tratamento de minério. Neste último serão definidos os principais tipos de 
equipamentos e o fluxograma preliminar do tratamento. 

Serão elencadas as operações auxiliares, nomeadamente o fornecimento de água, o
fornecimento de energia e combustível e a drenagem e esgoto1. Neste contexto, serão apontadas as 
origens dos consumíveis e o destino dos efluentes. 

Serão elencadas as instalações auxiliares anexas, nomeadamente a lavaria e as instalações sociais e 
de apoio. Serão igualmente definidas as principais manchas para localização do parque de produtos, 
acessos e instalações de resíduos, bem como as soluções de expedição do concentrado e outros 

om o Plano de Lavra (Estudo Prévio), definir a tipologia das ações industriais da 
mina, os meios necessários e as linhas gerais da ocupação do espaço. 

PLANO DE ATERRO E DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

O Plano de Gestão de Resíduos será devidamente justificado e apontadas as linhas gerais da estratégia 
de manuseamento, tratamento e eliminação dos resíduos. 

Existirá uma caracterização geral da geologia e hidrogeologia da área, porquanto poderão afetar as 
 

ão caracterizados quanto à sua origem, natureza, comportamento e 
características químicas. Será igualmente descrita a necessidade de depósitos temporários de resíduos, 

A eliminação dos resíduos mineiros será estudada quanto às alternativas de tipologia (barragem, aterro, 
deposição nos vazios de escavação, outro) e de localização. Neste contexto será apresentado o 
faseamento proposto e elencadas as principais medidas estabilidade de cada solução. Serão também 

ecessários para a fase de projeto de execução. 

A conceção dos aterros e/ou barragens de rejeitados será desenvolvida com base nas respetivas 
previsíveis, que dependem naturalmente da sua espectável

nulometria e da geometria dos espaços destinados à sua implantação. Especial 
atenção será dedicada à previsão da configuração mais adequada para essas acumulações de 

Terminologia mineira referente ao efluente da corta. 
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camiões e outros equipamentos mecânicos, sendo necessário garantir a estabilidade de tais taludes 

A estabilidade dos taludes depende da inclinação com que serão escavados, sendo influenciada por 
fatores relacionados com as propriedades geotécnicas dos maciços rochosos a explorar, com a 
resença da água subterrânea e com vibrações causadas pelas operações mineiras. Tais fatores 
poderão ser estimados no sentido de proporcionar uma estimativa razoável dessa geometria previsível 

a remoção e transporte do material, bem como as fases 
principais do sistema de tratamento de minério. Neste último serão definidos os principais tipos de 

amente o fornecimento de água, o sistema 
. Neste contexto, serão apontadas as 

varia e as instalações sociais e 
de apoio. Serão igualmente definidas as principais manchas para localização do parque de produtos, 
acessos e instalações de resíduos, bem como as soluções de expedição do concentrado e outros 

om o Plano de Lavra (Estudo Prévio), definir a tipologia das ações industriais da 

apontadas as linhas gerais da estratégia 

Existirá uma caracterização geral da geologia e hidrogeologia da área, porquanto poderão afetar as 

ão caracterizados quanto à sua origem, natureza, comportamento e 
características químicas. Será igualmente descrita a necessidade de depósitos temporários de resíduos, 

ternativas de tipologia (barragem, aterro, 
, outro) e de localização. Neste contexto será apresentado o 

faseamento proposto e elencadas as principais medidas estabilidade de cada solução. Serão também 

A conceção dos aterros e/ou barragens de rejeitados será desenvolvida com base nas respetivas 
espectável composição 

nulometria e da geometria dos espaços destinados à sua implantação. Especial 
adequada para essas acumulações de 
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rejeitados, de forma a garantir condições de estabilidade a longo prazo, sob os variados e
estarão sujeitos ao longo da sua vida expectável. 

Poderão ainda ser estimadas aproximadamente as variações prováveis das fundações dos aterros com 
as condições das águas subterrâneas, assim como as suas fases de desenvolvimento em função da 
topografia disponível e das prováveis direções de avanço das escavações.

Serão descritos os acessos, sistemas de drenagem e metodologia de encerramento das instalações de 
resíduos, em função da classificação. Será ainda proposta a solução de reabilitação da
estas instalações, bem como o sistema de monitorização.

IV. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

O Plano de Segurança e Saúde integra a política da empresa, a comunicação interna e os objetivos que 
visa cumprir. Inclui a regulamentação aplicável, a aná
instalações sociais e de higiene.

Serão apresentados os planos de prevenção, incluindo a sinalização e circulação, proteção coletiva,
proteção individual, manutenção dos equipamentos,
segurança e saúde no trabalho,
formação dos trabalhadores e

Será ainda apresentado o Plano de Emergência, contendo a descrição dos meios de com
incêndios, primeiros socorros, socorristas e equipas de emergência e assistência médica.

V. PLANO DE DESATIVAÇÃO

No Plano de Desativação serão descritas as tarefas de desmantelamento das instalações, incluindo os 
eventuais métodos de demolição, o de
humanos envolvidos. 

Serão igualmente descritos os acessos a eliminar e a manter, o faseamento das operações, o 
orçamento previsto para estes trabalhos e a monitorização.

Serão analisados os principais riscos e propostas medidas de prevenção, incluindo sinalização, 
equipamentos de proteção individual, meios de emergência e primeiros socorros
higiene. 

VI. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Não existindo, em fase de estud
restantes elementos da mina, o 
de proposta de recuperação paisagística, incluindo a modelação do terreno, a drenag
de terra vegetal. 

Será descrita a tipologia de revestimento vegetal, incluindo a preparação do terreno e a estrutura verde 
a implantar. 

Serão ainda descritas as diversas tipologias de recuperação e integração paisagística, a manutenção e 
conservação, a calendarização das atividades de recuperação e o
recuperação paisagística, tendo em conta as tipologias de recuperação definidas e os locais de 
aplicação. 
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rejeitados, de forma a garantir condições de estabilidade a longo prazo, sob os variados e
a sua vida expectável.  

Poderão ainda ser estimadas aproximadamente as variações prováveis das fundações dos aterros com 
as condições das águas subterrâneas, assim como as suas fases de desenvolvimento em função da 
opografia disponível e das prováveis direções de avanço das escavações. 

Serão descritos os acessos, sistemas de drenagem e metodologia de encerramento das instalações de 
resíduos, em função da classificação. Será ainda proposta a solução de reabilitação da
estas instalações, bem como o sistema de monitorização. 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

O Plano de Segurança e Saúde integra a política da empresa, a comunicação interna e os objetivos que 
visa cumprir. Inclui a regulamentação aplicável, a análise de riscos das atividades envolvidas e as
instalações sociais e de higiene. 

Serão apresentados os planos de prevenção, incluindo a sinalização e circulação, proteção coletiva,
manutenção dos equipamentos, plano de saúde dos trabalh

segurança e saúde no trabalho, registo de acidentes e índices de sinistralidade,
formação dos trabalhadores e plano de visitantes. 

Será ainda apresentado o Plano de Emergência, contendo a descrição dos meios de com
incêndios, primeiros socorros, socorristas e equipas de emergência e assistência médica.

PLANO DE DESATIVAÇÃO 

No Plano de Desativação serão descritas as tarefas de desmantelamento das instalações, incluindo os 
eventuais métodos de demolição, o destino das instalações, equipamentos e materiais e os recursos 

Serão igualmente descritos os acessos a eliminar e a manter, o faseamento das operações, o 
orçamento previsto para estes trabalhos e a monitorização. 

cipais riscos e propostas medidas de prevenção, incluindo sinalização, 
equipamentos de proteção individual, meios de emergência e primeiros socorros

PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Não existindo, em fase de estudo prévio, a definição exata da configuração das cortas e morfologia dos 
restantes elementos da mina, o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
de proposta de recuperação paisagística, incluindo a modelação do terreno, a drenag

Será descrita a tipologia de revestimento vegetal, incluindo a preparação do terreno e a estrutura verde 

Serão ainda descritas as diversas tipologias de recuperação e integração paisagística, a manutenção e 
calendarização das atividades de recuperação e o orçamento preliminar  da 

tendo em conta as tipologias de recuperação definidas e os locais de 
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rejeitados, de forma a garantir condições de estabilidade a longo prazo, sob os variados efeitos a que 

Poderão ainda ser estimadas aproximadamente as variações prováveis das fundações dos aterros com 
as condições das águas subterrâneas, assim como as suas fases de desenvolvimento em função da 

Serão descritos os acessos, sistemas de drenagem e metodologia de encerramento das instalações de 
resíduos, em função da classificação. Será ainda proposta a solução de reabilitação da área afeta a 

O Plano de Segurança e Saúde integra a política da empresa, a comunicação interna e os objetivos que 
lise de riscos das atividades envolvidas e as 

Serão apresentados os planos de prevenção, incluindo a sinalização e circulação, proteção coletiva, 
plano de saúde dos trabalhadores, serviços de 

registo de acidentes e índices de sinistralidade, plano de informação e 

Será ainda apresentado o Plano de Emergência, contendo a descrição dos meios de combate a 
incêndios, primeiros socorros, socorristas e equipas de emergência e assistência médica. 

No Plano de Desativação serão descritas as tarefas de desmantelamento das instalações, incluindo os 
stino das instalações, equipamentos e materiais e os recursos 

Serão igualmente descritos os acessos a eliminar e a manter, o faseamento das operações, o 

cipais riscos e propostas medidas de prevenção, incluindo sinalização, 
equipamentos de proteção individual, meios de emergência e primeiros socorros e instalações de 

o prévio, a definição exata da configuração das cortas e morfologia dos 
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística apresentará a tipologia 

de proposta de recuperação paisagística, incluindo a modelação do terreno, a drenagem e a aplicação 

Será descrita a tipologia de revestimento vegetal, incluindo a preparação do terreno e a estrutura verde 

Serão ainda descritas as diversas tipologias de recuperação e integração paisagística, a manutenção e 
orçamento preliminar  da 

tendo em conta as tipologias de recuperação definidas e os locais de 
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VII. OUTROS 

Existirão outras partes com elementos adicionais,
considerações finais, bibliografia e documentos.

Uma das partes conterá as peças desenhadas que, atendendo ao objetivo e grau de detalhe, terá uma 
escala de trabalho de 1/10000 para as peças de enquadramento 
específicas de implantação das estruturas.

Existirá também um estudo de pré-viabilidade da mina, com o objetivo de avaliar a exequibilidade, em 
termos económicos, do empreendimento proposto.

O Plano de Lavra será acompanhado dos documentos, requerimentos e fichas exigíveis por lei.
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Existirão outras partes com elementos adicionais, nomeadamente a calendarização das atividades e 
documentos. 

peças desenhadas que, atendendo ao objetivo e grau de detalhe, terá uma 
escala de trabalho de 1/10000 para as peças de enquadramento da mina, e de 1/5000 para peças 
específicas de implantação das estruturas. 

viabilidade da mina, com o objetivo de avaliar a exequibilidade, em 
termos económicos, do empreendimento proposto. 

será acompanhado dos documentos, requerimentos e fichas exigíveis por lei.
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nomeadamente a calendarização das atividades e 

peças desenhadas que, atendendo ao objetivo e grau de detalhe, terá uma 
da mina, e de 1/5000 para peças 

viabilidade da mina, com o objetivo de avaliar a exequibilidade, em 

será acompanhado dos documentos, requerimentos e fichas exigíveis por lei. 
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5. APRECIAÇÃO SUMÁRIA D

Na óptica industrial, uma mina
implica a instalação no terreno 
humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria
localização das unidades de extração, ao contrário de outros proj
poderá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão

Pela sua natureza, a exploração dos recursos geológicos encontra
pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos recursos. 
acrescem as restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas 
para o território nacional.  

Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta é aquela que se afigura com
estando o promotor do projeto disposto a assegurar a adoção de todas as medidas de proteção 
ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a atividade extrativa com a 
salvaguarda da qualidade de vida da

Serão contudo avaliadas alternativas de projeto no que respeita a 
desativação. 
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APRECIAÇÃO SUMÁRIA DE ALTERNATIVAS DO PR

mina pode ser vista como uma unidade de extração de matéria mineral, que 
implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos, de maquinaria, e de recursos 
humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria
localização das unidades de extração, ao contrário de outros projetos industriais onde a localização 

erá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão

Pela sua natureza, a exploração dos recursos geológicos encontra-se assim, à partida, condicionada 
pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração 
acrescem as restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas 

Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta é aquela que se afigura com
estando o promotor do projeto disposto a assegurar a adoção de todas as medidas de proteção 
ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a atividade extrativa com a 
salvaguarda da qualidade de vida das populações e a preservação do património natural.

Serão contudo avaliadas alternativas de projeto no que respeita a técnicas e processos de exploração e 
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E ALTERNATIVAS DO PROJETO 

ção de matéria mineral, que 
maquinaria, e de recursos 

humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria-prima que define a 
tos industriais onde a localização 

erá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão-de-obra.  

se assim, à partida, condicionada 
A esta restrição, natural, à sua exploração 

acrescem as restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas 

Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta é aquela que se afigura como viável, 
estando o promotor do projeto disposto a assegurar a adoção de todas as medidas de proteção 
ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a atividade extrativa com a 

património natural. 

técnicas e processos de exploração e 
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6. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTES RELACIONADOS 
COM O PROJETO 

6.1 ENQUADRAMENTO 
A área em estudo pode ser enquadrada da forma apresentada no 

Localização: 
Freguesia de Sopo e Covas, no concelho de Vila Nova de Cerveira e nas 
de Vilar de Mouros, Argela e União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) 
no concelho de Caminha

Área de Projeto: 
A área de concessão 
mineira com 
nomeadamente lavaria e instalações sociais

Tipologia: Projeto Mina com corta 

Justificação do Projeto 
no local: 

Ocorrência de corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração 
de tungsténio 

Uso atual do solo: 

Áreas florestais de pinheiro bravo
galerias ripícolas que se desenvolvem descontinuamente ao longo das linhas de 
água de carácter permanente e os matos do tipo arbustivo (urzais e de giestais), por 
vezes associados a espaços florestais degradados ou a 
incêndios. Á
água e aos agl

Planos e Figuras de 
Ordenamento: 
PDM Caminha 

RCM n.º 158/95 de 29 de 
novembro, alterado 
pelos Avisos 

n.º 13134/3013, de 28 de 
outubro, e n.º 1569 de 

9 de fevereiro. 
PDM Vila Nova de 

Cerveira 
Aviso n.º 7785/2012, de 
4 de junho de 2012, 
alterado pelas 
Declarações de 

Retificação n.º 839/2012, 
de 2 de julho, e 

n.º 1281/2014, de 10 de 
dezembro 

PDM de Caminha
Carta Ordenamento: 
(Mata de Proteção e Mato); Espaços Agrícolas com Viabilidade Económica; Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade; Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade 
Condicionantes: REN e RAN e Áreas submetida
 
PDM Vila Nova de Cerveira
Carta de Ordenamento: 
Proteção e de Produção e Espaço para a Exploração de Recursos Geológicos); Solo 
Urbano (Espaços Urbanos de Baixa Densidade 
Municipal; Áreas de Potencial Arqueológico
Carta de Condicionantes:
Terrestre de Proteção da Albufeira de Covas
Classificado (Complexo Mineiro da 
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uadrada da forma apresentada no Quadro 3. 

Quadro 3 – Enquadramento. 

Freguesia de Sopo e Covas, no concelho de Vila Nova de Cerveira e nas 
de Vilar de Mouros, Argela e União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) 
no concelho de Caminha. 

A área de concessão de exploração experimental com cerca de 1949
mineira com mais de 25 ha (exploração de depósito minerais e anexos, 
nomeadamente lavaria e instalações sociais e de apoio)  

Projeto Mina com corta a céu aberto em fase de estudo prévio 

de corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração 
de tungsténio  

Áreas florestais de pinheiro bravo e eucalipto, áreas seminaturais
galerias ripícolas que se desenvolvem descontinuamente ao longo das linhas de 
água de carácter permanente e os matos do tipo arbustivo (urzais e de giestais), por 
vezes associados a espaços florestais degradados ou a áreas percorridas por 
cêndios. Áreas agrícolas de subsistência que surgem associadas às linhas de 

água e aos aglomerados urbanos do tipo rural. 

PDM de Caminha 
Ordenamento: Espaços Florestais (Mata de Produção); Espaços Naturais 

(Mata de Proteção e Mato); Espaços Agrícolas com Viabilidade Económica; Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade; Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade 
Condicionantes: REN e RAN e Áreas submetidas a Regime Florestal especial

PDM Vila Nova de Cerveira 
Carta de Ordenamento: Solo Rural (Espaço Agrícola, Espaços Florestais de 
Proteção e de Produção e Espaço para a Exploração de Recursos Geológicos); Solo 
Urbano (Espaços Urbanos de Baixa Densidade – Nível I); Estrutura Ecológica 
Municipal; Áreas de Potencial Arqueológico 
Carta de Condicionantes: REN; Áreas Submetidas a Regime Florestal
Terrestre de Proteção da Albufeira de Covas; Imóvel de Interesse Público 
Classificado (Complexo Mineiro da Época Romana do Couço do Monte Furado)
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Freguesia de Sopo e Covas, no concelho de Vila Nova de Cerveira e nas freguesias 
de Vilar de Mouros, Argela e União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) 

cerca de 1949 ha. Exploração 
depósito minerais e anexos, 

de corpos mineralizados de scheelite e ferberite, pelo que a exploração 

seminaturais, tais como as 
galerias ripícolas que se desenvolvem descontinuamente ao longo das linhas de 
água de carácter permanente e os matos do tipo arbustivo (urzais e de giestais), por 

áreas percorridas por 
associadas às linhas de 

Espaços Florestais (Mata de Produção); Espaços Naturais 
(Mata de Proteção e Mato); Espaços Agrícolas com Viabilidade Económica; Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade; Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade Carta de 

s a Regime Florestal especial 

Solo Rural (Espaço Agrícola, Espaços Florestais de 
Proteção e de Produção e Espaço para a Exploração de Recursos Geológicos); Solo 

Nível I); Estrutura Ecológica 

Áreas Submetidas a Regime Florestal; Zona 
Imóvel de Interesse Público 

Época Romana do Couço do Monte Furado). 
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6.2 ÁREAS SENSÍVEIS
Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:

”i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decr

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 
da fauna e da flora selvagens;

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Ainda que a área proposta para a Mina de Covas
Áreas Protegidas, as áreas le
constituem a Mina das Covas

• Sítio de Interesse Comunitário Serra de Arga (PTCON0039), localizado a cerca de 

• Sítio de Interesse Comunitário Rio Minho (PTCON0019), localizado 

• Zona de Proteção Especial Estuários dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001), localizada a cerca de 
5 km a Oeste; 

• Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, localizada a cerca de 12
Sul; 

• Sítio de Interesse Comu

• Sítio Ramsar Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (n.º
Sul; 

• Paisagem Protegida de Corno de Bico, localizada a cerca de14

• Sítio de Interesse Comunitário Corno de Bico (PTCON0040), localizado a cerca de 14
da área de estudo; 

• Sítio de Interesse Comunitário Litoral Norte (PTCON0017), localizado a cerca de 14

Na área proposta para a Mina das Covas
existe contudo um imóvel de i
Monte Furado a mais de 1000
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REAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 

consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação
e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 
da fauna e da flora selvagens; 

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 
i n.º 107/2001, de 8 de setembro;” 

Ainda que a área proposta para a Mina de Covas (Figura 11) não esteja integrada na Rede Nacional de 
s áreas legalmente classificadas mais próximas dos corpos mineralizado que 

constituem a Mina das Covas são: 

Sítio de Interesse Comunitário Serra de Arga (PTCON0039), localizado a cerca de 

Sítio de Interesse Comunitário Rio Minho (PTCON0019), localizado a cerca de 5

Zona de Proteção Especial Estuários dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001), localizada a cerca de 

Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, localizada a cerca de 12

Sítio de Interesse Comunitário Rio Lima (PTCON0020), localizado a cerca de 12

Sítio Ramsar Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (n.º 1613), localizado a cerca de 12

Paisagem Protegida de Corno de Bico, localizada a cerca de14 km a Este; 

Comunitário Corno de Bico (PTCON0040), localizado a cerca de 14

Sítio de Interesse Comunitário Litoral Norte (PTCON0017), localizado a cerca de 14

proposta para a Mina das Covas e na sua envolvente não existem Monumentos Nacionais
el de interesse público, o Complexo Mineiro da Época Romana do Couço do 

a mais de 1000 m do corpo mineralizado, denominado Fervença (
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B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 
179/2015, de 27 de agosto, são 

Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
bril, no âmbito das Diretivas 

bril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, 
aio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

não esteja integrada na Rede Nacional de 
dos corpos mineralizado que 

Sítio de Interesse Comunitário Serra de Arga (PTCON0039), localizado a cerca de 500 m a Sul; 

a cerca de 5 km a Oeste; 

Zona de Proteção Especial Estuários dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001), localizada a cerca de 

Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, localizada a cerca de 12 km a 

nitário Rio Lima (PTCON0020), localizado a cerca de 12 km a Sul; 

1613), localizado a cerca de 12 km a 

 

Comunitário Corno de Bico (PTCON0040), localizado a cerca de 14 km a Este 

Sítio de Interesse Comunitário Litoral Norte (PTCON0017), localizado a cerca de 14 km a Oeste. 

existem Monumentos Nacionais, 
público, o Complexo Mineiro da Época Romana do Couço do 

(Figura 12). 
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Figura 11 – Áreas sensíveis em âmbito de conservação da natureza na envolvente da Mina de Covas. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

em âmbito de conservação da natureza na envolvente da Mina de Covas. 

 

E.162919.01.002.aa  

 

em âmbito de conservação da natureza na envolvente da Mina de Covas.  
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Figura 12 – Área sensível em âmbito do património arqueológico 
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Área sensível em âmbito do património arqueológico - Complexo m
Furado. 
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mineiro Couço do Monte 
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6.3 IMPACTES AMBIENTAIS POT
As ações de exploração de uma mina
à geração de uma série de impactes negativos que, se não forem devidamente acautelados, poderão ter 
reflexos graves sobre as componentes físicas, biológicas e sociais do território em que se inserem.

A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um da
um projeto mineiro, em geral pouco nítid
observa o desenvolvimento da atividade. Enquanto noutro tipo de projetos é clara a fase de construção, 
a fase de exploração/funcionamento, e a fase de desativação/desmantelamento, num projeto 
estas fases tendem a sobrepor-se. As duas primeiras não são de forma alguma facilmente separáveis, e 
a terceira fase pode, por exemplo, coincidir no tempo com as duas primeiras 
exploração.  

Considerando o exposto, a análise de impactes deverá considerar uma exploração contínua (que 
implica a instalação de um conjunto de 
decorrer continuamente no espaço e ao lo
desativação/desmantelamento da unidade primária de 
vida da mina, é realizada na ausência de atividades de exploração. 

Assim, como principais impactes associados à fase de laboração de uma 
características específicas do seu local de implantação, destaca
alteração morfológica e estrutural da paisagem 
materiais. Adicionalmente, se não se tomarem as devidas providências, após o final da exploração 
restará uma paisagem estéril com muito pouco potencial produtivo/ecológico, isto é, com reduzidas 
bases de sustentação de vida. 

6.4 DOMÍNIOS E PROFUNDIDA
Considerando as intervenções preconizadas 
do minério e as características do território em que estas terão incidência, consideram
relevantes para a elaboração do EIA os 

• Sócio-economia, considerando não só a importância 
tungusténio) e, consequentemente, do projeto em análise considerando o número de 
trabalho criados e os royalties
associados à laboração das mina

• Ordenamento do Território, serão considerados os planos de ordenamento em vigor para a área 
e será dada especial relevância 

• Qualidade do Ar, factor em que tipicamente ocorrem impactes associados às atividades de 
transporte do material e britagem
Covas não será exceção; 

• Ambiente Sonoro, dado ser um factor, à semelhança do anterior, onde os projetos de 
induzem, tradicionalmente, a ocorrência de impactes com algum significado;
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ACTES AMBIENTAIS POTENCIAIS ASSOCIADOS AO PROJETO

mina e o tratamento do minério encontram-se, geralmente,
uma série de impactes negativos que, se não forem devidamente acautelados, poderão ter 

reflexos graves sobre as componentes físicas, biológicas e sociais do território em que se inserem.

A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projeto é, quando se trata de 
, em geral pouco nítido, quer quando se foca o referencial temporal, quer quando se

tividade. Enquanto noutro tipo de projetos é clara a fase de construção, 
ão/funcionamento, e a fase de desativação/desmantelamento, num projeto 

se. As duas primeiras não são de forma alguma facilmente separáveis, e 
a terceira fase pode, por exemplo, coincidir no tempo com as duas primeiras num dad

Considerando o exposto, a análise de impactes deverá considerar uma exploração contínua (que 
implica a instalação de um conjunto de estruturas no terreno), estando implícito que a desativação irá 

aço e ao longo do período de lavra. A exce
o/desmantelamento da unidade primária de beneficiação e dos anexos que, na fase final da 
, é realizada na ausência de atividades de exploração.  

ssociados à fase de laboração de uma mina, independentemente das 
características específicas do seu local de implantação, destaca-se a emissão de poeiras,
alteração morfológica e estrutural da paisagem pela corta, construção de edifícios e depó

Adicionalmente, se não se tomarem as devidas providências, após o final da exploração 
restará uma paisagem estéril com muito pouco potencial produtivo/ecológico, isto é, com reduzidas 

OMÍNIOS E PROFUNDIDADE DA ANÁLISE 

Considerando as intervenções preconizadas para a Mina de Covas e para as instalações de tratamento 
e as características do território em que estas terão incidência, consideram-se como 

relevantes para a elaboração do EIA os seguintes: 

considerando não só a importância dos minérios explorados (principalmente 
emente, do projeto em análise considerando o número de 

royalties devidos ao estado, mas também os incómodos normalmente 
minas; 

, serão considerados os planos de ordenamento em vigor para a área 
e será dada especial relevância ao PDM de Vila Nova de Cerveira e Caminha; 

em que tipicamente ocorrem impactes associados às atividades de 
e britagem. Numa análise preliminar; considera-se que o projeto da 

, dado ser um factor, à semelhança do anterior, onde os projetos de 
induzem, tradicionalmente, a ocorrência de impactes com algum significado; 
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O PROJETO 

, geralmente, associadas 
uma série de impactes negativos que, se não forem devidamente acautelados, poderão ter 

reflexos graves sobre as componentes físicas, biológicas e sociais do território em que se inserem. 

do projeto é, quando se trata de 
, quer quando se foca o referencial temporal, quer quando se 

tividade. Enquanto noutro tipo de projetos é clara a fase de construção, 
ão/funcionamento, e a fase de desativação/desmantelamento, num projeto mineiro 

se. As duas primeiras não são de forma alguma facilmente separáveis, e 
num dado local da 

Considerando o exposto, a análise de impactes deverá considerar uma exploração contínua (que 
no terreno), estando implícito que a desativação irá 

ngo do período de lavra. A exceção ocorre na 
e dos anexos que, na fase final da 

, independentemente das 
a emissão de poeiras, o ruído e a 

construção de edifícios e depósitos de 
Adicionalmente, se não se tomarem as devidas providências, após o final da exploração 

restará uma paisagem estéril com muito pouco potencial produtivo/ecológico, isto é, com reduzidas 

e para as instalações de tratamento 
se como factores 

dos minérios explorados (principalmente 
emente, do projeto em análise considerando o número de postos de 

, mas também os incómodos normalmente 

, serão considerados os planos de ordenamento em vigor para a área 

em que tipicamente ocorrem impactes associados às atividades de 
se que o projeto da Mina de 

, dado ser um factor, à semelhança do anterior, onde os projetos de minas 
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• Vibrações, uma vez que o desmonte do depósito 
explosivos; 

• Paisagem, já que, dependendo das soluções de projeto que forem encontradas, a presença desta 
Mina poderá fazer-se sentir de uma forma acentuada sobre os observadores;

• Qualidade da água, considerando
aterros proceder-se-á à

• Flora e Fauna, uma vez que 
intervencionada. Embora não
de diversas áreas classif

• Património Arquitectónico e Arqueológico
promoção assim como o enquadramento dos valores patrimoniais 
presentes na área em estudo.
interesse público, foram 

A avaliação dos restantes factor
ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada das 
consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes 
ambientais: 

• Clima, apenas como referência já que o proje
factor ambiental, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre a 
Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro;

• Geologia e Geomorfologia
mineral, o que terá consequências sobre toda a área 
alterações na fisiografia que este tipo de indústria implica;

• Recursos Hídricos, n
significativa. Quanto aos recursos hídricos superficiais, perspectiva
de drenagem superficial

• Solos e Ocupação do Solo
abranger solos de elevada capacidade produtiva ainda que, na
alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser colmatado com a recuperação paisagística e 
ambiental. 
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, uma vez que o desmonte do depósito mineral será realizado

, já que, dependendo das soluções de projeto que forem encontradas, a presença desta 
se sentir de uma forma acentuada sobre os observadores;

considerando-se as formações geológicas e a existência de antigas minas e 
à avaliação da qualidade da água; 

, uma vez que a área de implantação do projeto se inser
Embora não possua valores naturais excepcionais, encontra

de diversas áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza;  

Património Arquitectónico e Arqueológico, já que será necessário garantir a preservação a 
promoção assim como o enquadramento dos valores patrimoniais presentes ou 

estudo. Ainda que nesta zona apenas se encontre registado
, foram ainda identificados elementos patrimoniais na área da concessão

factores desenvolve-se numa perspectiva de enquadramento, destacando
ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada das 
consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes 

como referência já que o projeto não deverá ter impactes significativos sobre este 
, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre a 

Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro; 

Geologia e Geomorfologia, uma vez que o objeto do projeto é a exploração de um re
mineral, o que terá consequências sobre toda a área intervencionada
alterações na fisiografia que este tipo de indústria implica; 

neste local não se encontram identificados aquíferos de importância 
. Quanto aos recursos hídricos superficiais, perspectiva-se a desorganização da rede 

de drenagem superficial; 

Solos e Ocupação do Solo, aspecto com pouca relevância já que a área da 
abranger solos de elevada capacidade produtiva ainda que, na fase de exploração, vá implicar 
alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser colmatado com a recuperação paisagística e 
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realizado com o recurso a 

, já que, dependendo das soluções de projeto que forem encontradas, a presença desta 
se sentir de uma forma acentuada sobre os observadores; 

se as formações geológicas e a existência de antigas minas e 

se insere numa zona pouco 
encontra-se nas imediações 

, já que será necessário garantir a preservação a 
presentes ou potencialmente 

apenas se encontre registado um imóvel de 
moniais na área da concessão. 

se numa perspectiva de enquadramento, destacando-se, 
ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada das 
consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes factores 

verá ter impactes significativos sobre este 
, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre a 

, uma vez que o objeto do projeto é a exploração de um recurso 
intervencionada, especialmente pelas 

não se encontram identificados aquíferos de importância 
se a desorganização da rede 

, aspecto com pouca relevância já que a área da mina não irá 
fase de exploração, vá implicar 

alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser colmatado com a recuperação paisagística e 
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7. PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO 
AMBIENTE AFETADO

7.1 INTRODUÇÃO 
No EIA serão estudadas duas alternativas:

• A implementação do projeto 
avaliação dos impactes que serão gerados com a eventual apr
face à situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a 
Projeto em análise e as características da localização proposta, admite
negativos gerados pela laboração da 
biofísico, concentrando-se os impactes positivos sobre aspe

• A não implementação do projeto da 
complexa atendendo, desde logo, a existência de uma concessão
importância do recurso mineral e seu aproveita
perspectiva de execução de um Projeto de 
forma, induziria, no essencial, a mesma tipologia e a mesma magnitude de impactes

A metodologia geral, a seguir para a c
seguintes. 

7.2 RECOLHA E ANÁLISE DE 
O desenvolvimento dos estudos iniciar
número de informações sobre o proje

Estas observações poderão ser obtidas através da análise de elementos cartográficos diversos, estudos 
e relatórios existentes e fotografia aérea atualizada, entre outros.

7.3 REALIZAÇÃO DE LEVANTA
As informações expeditamente compiladas serão complementadas por visitas de r
local do projeto e por levantamentos de campo. Serão avaliados com cuidados particulares os aspectos 
relativamente aos quais existam maiores lacunas de informação.

7.4 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS E AS
Após os trabalhos iniciais anteriormente descritos estar
aspectos ambientais mais críticos, tendo em atenção a natureza do empreendimento e todas as fases 
que lhe estão associadas (em fase de estudo prévio: 
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No EIA serão estudadas duas alternativas: 

rojeto da Mina de Covas – Para este cenário, fez-se a previsão e a 
avaliação dos impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Proje
face à situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a 
Projeto em análise e as características da localização proposta, admite-se que os impactes 
negativos gerados pela laboração da Mina irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente 

s impactes positivos sobre aspetos de natureza socioeconómica

A não implementação do projeto da Mina de Covas – alternativa que se afigura de 
omplexa atendendo, desde logo, a existência de uma concessão, encontrando-
importância do recurso mineral e seu aproveitamento. Assim, deve sempre considerar
perspectiva de execução de um Projeto de Mina para esta área que, podendo ser distinto na sua 
forma, induziria, no essencial, a mesma tipologia e a mesma magnitude de impactes

A metodologia geral, a seguir para a caracterização do ambiente afetado, contempla as etapas 

ECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

O desenvolvimento dos estudos iniciar-se-á por uma fase de pesquisa, com o objetivo de obter o maior 
ro de informações sobre o projeto, a região em que o mesmo se desenvolve e o seu ambiente.

Estas observações poderão ser obtidas através da análise de elementos cartográficos diversos, estudos 
e relatórios existentes e fotografia aérea atualizada, entre outros. 

EALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

ações expeditamente compiladas serão complementadas por visitas de reconhecimento ao 
to e por levantamentos de campo. Serão avaliados com cuidados particulares os aspectos 

relativamente aos quais existam maiores lacunas de informação. 

ICAÇÃO DE ÁREAS E ASPETOS AMBIENTAIS CRÍTICOS

Após os trabalhos iniciais anteriormente descritos estar-se-á em condições de identificar as áreas e os 
aspectos ambientais mais críticos, tendo em atenção a natureza do empreendimento e todas as fases 

em fase de estudo prévio: projeto, implementação e encerramento).
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se a previsão e a 
ovação e implementação do Projeto, 

face à situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de 
se que os impactes 

irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente 
socioeconómica. 

afigura de abordagem 
-se subjacente a 

Assim, deve sempre considerar-se a 
para esta área que, podendo ser distinto na sua 

forma, induziria, no essencial, a mesma tipologia e a mesma magnitude de impactes 

aracterização do ambiente afetado, contempla as etapas 

á por uma fase de pesquisa, com o objetivo de obter o maior 
mesmo se desenvolve e o seu ambiente. 

Estas observações poderão ser obtidas através da análise de elementos cartográficos diversos, estudos 

econhecimento ao 
to e por levantamentos de campo. Serão avaliados com cuidados particulares os aspectos 

TICOS 

á em condições de identificar as áreas e os 
aspectos ambientais mais críticos, tendo em atenção a natureza do empreendimento e todas as fases 

projeto, implementação e encerramento). 
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7.5 CARACTERIZAÇÃO DA SIT
A informação e os dados compilados permite
melhor perspetivar/aferir da evolução ambiental com a implementação do projeto.

Assim, esta etapa contemplará a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada na qual se 
abordarão os aspectos considerados mais relevantes do ambiente da região e, especificamente, os que 
serão direta ou indiretamente influenciados pelo Projeto em análise.

Os aspectos a analisar, bem como as características associadas em cada caso, são enumerados em 
seguida. 

7.5.1. Clima 

A caracterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto de Meteorologia 
(normais climatológicas), referentes às estações meteorológicas da região
do Castelo e a de Braga
meteorológicas, a quantidade de informação disponível em cada estação e o período a que se referem 
os dados. 

Tendo em vista o projeto a implementar, não se prevê que as atividades decorrentes da implementação 
do projeto venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.

Este factor determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No entanto, a análise dos 
dados climatológicos torna-se fundamental quando considerada 
para a correta avaliação de impactes sobre outros 
o regime de ventos e a precipitação. 

O regime de ventos porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos
transporte a curta distância das partículas em suspensão, que constituem o poluente de maior relevo 
para a atividade mineira. O regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e, 
consequentemente, no ruído sentido pelas popula

A precipitação, além de condicionar drasticamente as emissões fugitivas de partículas em suspensão, 
promove a deposição da generalidade dos poluentes atmosféricos pela via húmida. Assim, a 
precipitação é responsável por dois fenómenos q
nomeadamente a das águas superficiais. Esses fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de 
partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias, suscetíveis de afectar a qualidade da água.

7.5.2. Geologia

A análise deste factor ambiental 
ainda à classificação geomorfológica e geotécnica do local.

A análise deste factor ambiental
projeto de exploração mineira
alvo de exploração e à eventual afectação de património geológico de elevado interesse científico e 
paisagístico (e.g.: jazidas fósseis, 

O depósito mineral a explorar será caracterizado em pormenor, nomeadamente, ao nível das suas 
características geológicas, geotécnicas e geomecânicas. Será dado ênfase às duas últimas 
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ARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A informação e os dados compilados permite garantir uma correta descrição da situação de referência e 
melhor perspetivar/aferir da evolução ambiental com a implementação do projeto.

Assim, esta etapa contemplará a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada na qual se 
s considerados mais relevantes do ambiente da região e, especificamente, os que 

serão direta ou indiretamente influenciados pelo Projeto em análise. 

Os aspectos a analisar, bem como as características associadas em cada caso, são enumerados em 

A caracterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto de Meteorologia 
(normais climatológicas), referentes às estações meteorológicas da região, nomeadamente 
do Castelo e a de Braga. Esta análise terá em consideração a proximidade das estações
meteorológicas, a quantidade de informação disponível em cada estação e o período a que se referem 

Tendo em vista o projeto a implementar, não se prevê que as atividades decorrentes da implementação 
eto venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.

Este factor determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No entanto, a análise dos 
se fundamental quando considerada como informação de base fundamental 

para a correta avaliação de impactes sobre outros factores biofísicos, assumindo particular importância 
o regime de ventos e a precipitação.  

O regime de ventos porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos
transporte a curta distância das partículas em suspensão, que constituem o poluente de maior relevo 

. O regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e, 
consequentemente, no ruído sentido pelas populações da envolvente. 

A precipitação, além de condicionar drasticamente as emissões fugitivas de partículas em suspensão, 
promove a deposição da generalidade dos poluentes atmosféricos pela via húmida. Assim, a 
precipitação é responsável por dois fenómenos que condicionam fortemente a qualidade das águas, 
nomeadamente a das águas superficiais. Esses fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de 
partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias, suscetíveis de afectar a qualidade da água.

Geologia e geomorfologia 

ambiental será baseada no levantamento geológico-estrutural e 
à classificação geomorfológica e geotécnica do local. 

ambiental apresenta grande relevo no caso em estudo, dado
exploração mineira. Neste contexto, será dado maior relevo ao depósito

alvo de exploração e à eventual afectação de património geológico de elevado interesse científico e 
jazidas fósseis, formações raras). 

a explorar será caracterizado em pormenor, nomeadamente, ao nível das suas 
características geológicas, geotécnicas e geomecânicas. Será dado ênfase às duas últimas 
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garantir uma correta descrição da situação de referência e 
melhor perspetivar/aferir da evolução ambiental com a implementação do projeto. 

Assim, esta etapa contemplará a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada na qual se 
s considerados mais relevantes do ambiente da região e, especificamente, os que 

Os aspectos a analisar, bem como as características associadas em cada caso, são enumerados em 

A caracterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto de Meteorologia 
, nomeadamente a de Viana 

consideração a proximidade das estações 
meteorológicas, a quantidade de informação disponível em cada estação e o período a que se referem 

Tendo em vista o projeto a implementar, não se prevê que as atividades decorrentes da implementação 
eto venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. 

Este factor determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No entanto, a análise dos 
como informação de base fundamental 

es biofísicos, assumindo particular importância 

O regime de ventos porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, nomeadamente o 
transporte a curta distância das partículas em suspensão, que constituem o poluente de maior relevo 

. O regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e, 

A precipitação, além de condicionar drasticamente as emissões fugitivas de partículas em suspensão, 
promove a deposição da generalidade dos poluentes atmosféricos pela via húmida. Assim, a 

ue condicionam fortemente a qualidade das águas, 
nomeadamente a das águas superficiais. Esses fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de 
partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias, suscetíveis de afectar a qualidade da água. 

estrutural e procedendo-se 

relevo no caso em estudo, dado tratar-se de um 
ao depósito mineral que irá ser 

alvo de exploração e à eventual afectação de património geológico de elevado interesse científico e 

a explorar será caracterizado em pormenor, nomeadamente, ao nível das suas 
características geológicas, geotécnicas e geomecânicas. Será dado ênfase às duas últimas 
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características, pelo facto de serem determinantes ao e
e segurança estrutural. 

7.5.3. Recursos hídricos

O meio hídrico tem probabilidade de ser afetado pelo projeto em análise, nomeadamente pelos 
trabalhos de escavação e pela instalação de infraestruturas d

Aspetos como a alteração da drenagem superficial (com interseção de linhas de água) podem ocorrer 
em maior ou menor magnitude relacionadas com ações de superfície como melhoramentos de 
caminhos, depósitos de materiais, instalação de 

A caraterização geral do sistema hidrográfico inclui a delimitação das bacias hidrográficas abrangidas e 
das respetivas linhas de água afetadas pelo projeto (área, perfil, comprimento, forma, ocupação do solo 
etc). 

A rede hidrográfica está subordinada ao 
potencialmente afetadas pelo projeto estão indicadas na

O comprimentos total das linhas de água potencialmente afetadas pelo projeto é de 34 km, 
considerando o troço do rio Coura até ao rio Minho.

A caraterização do regime hidrológico será realiz
académicos e institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH e na APA.

A avaliação dos caudais de ponta para vários períodos de retorno será realizada através de formulação 
empírica e cinemática, caso não existam medições disponíveis nas secções de referência consideradas 
necessárias. 

Na fase seguinte do estudo serão identificadas os aspetos críticos, nomeadamente os relacionados com 
os cursos de água e respetivas bacias hidrográficas (
potencialmente afetados: 

• Rio Coura (bacia de 68 km2, entre Ponte Brasil e a foz no Rio Minho)

• Ribeiro da Arga/S. João (bacia de 28 km

• Ribeiro Ponte Brasil (bacia de 1,7 km

As bacias hidrográficas consideradas para estudo são as definidas pelas linhas de água que 
atravessam os depósitos minerais, até ao limite em Ponte Brasil, que constitui o local mais a mon
do rio Coura, influenciado pelo projeto.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

características, pelo facto de serem determinantes ao evoluir da exploração, em termos de estabilidade 

ídricos superficiais 

O meio hídrico tem probabilidade de ser afetado pelo projeto em análise, nomeadamente pelos 
trabalhos de escavação e pela instalação de infraestruturas de apoio à superfície.  

Aspetos como a alteração da drenagem superficial (com interseção de linhas de água) podem ocorrer 
em maior ou menor magnitude relacionadas com ações de superfície como melhoramentos de 
caminhos, depósitos de materiais, instalação de anexos industriais e instalações de apoio etc.

A caraterização geral do sistema hidrográfico inclui a delimitação das bacias hidrográficas abrangidas e 
das respetivas linhas de água afetadas pelo projeto (área, perfil, comprimento, forma, ocupação do solo 

A rede hidrográfica está subordinada ao rio Coura (afluente do rio Minho). As linhas de água 
potencialmente afetadas pelo projeto estão indicadas na Figura 13. 

O comprimentos total das linhas de água potencialmente afetadas pelo projeto é de 34 km, 
considerando o troço do rio Coura até ao rio Minho. 

A caraterização do regime hidrológico será realizada através da consulta de estudos setoriais, 
académicos e institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH e na APA.

A avaliação dos caudais de ponta para vários períodos de retorno será realizada através de formulação 
cinemática, caso não existam medições disponíveis nas secções de referência consideradas 

Na fase seguinte do estudo serão identificadas os aspetos críticos, nomeadamente os relacionados com 
os cursos de água e respetivas bacias hidrográficas (Figura 15) que drenam para os troços 

, entre Ponte Brasil e a foz no Rio Minho) 

S. João (bacia de 28 km2)  

Ribeiro Ponte Brasil (bacia de 1,7 km2)  

As bacias hidrográficas consideradas para estudo são as definidas pelas linhas de água que 
atravessam os depósitos minerais, até ao limite em Ponte Brasil, que constitui o local mais a mon
do rio Coura, influenciado pelo projeto. 
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voluir da exploração, em termos de estabilidade 

O meio hídrico tem probabilidade de ser afetado pelo projeto em análise, nomeadamente pelos 

Aspetos como a alteração da drenagem superficial (com interseção de linhas de água) podem ocorrer 
em maior ou menor magnitude relacionadas com ações de superfície como melhoramentos de 

anexos industriais e instalações de apoio etc. 

A caraterização geral do sistema hidrográfico inclui a delimitação das bacias hidrográficas abrangidas e 
das respetivas linhas de água afetadas pelo projeto (área, perfil, comprimento, forma, ocupação do solo 

io Minho). As linhas de água 

O comprimentos total das linhas de água potencialmente afetadas pelo projeto é de 34 km, 

ada através da consulta de estudos setoriais, 
académicos e institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH e na APA. 

A avaliação dos caudais de ponta para vários períodos de retorno será realizada através de formulação 
cinemática, caso não existam medições disponíveis nas secções de referência consideradas 

Na fase seguinte do estudo serão identificadas os aspetos críticos, nomeadamente os relacionados com 
) que drenam para os troços 

As bacias hidrográficas consideradas para estudo são as definidas pelas linhas de água que 
atravessam os depósitos minerais, até ao limite em Ponte Brasil, que constitui o local mais a montante 
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Figura 13- Principais troços da rede hidrográfica afetados pelo projeto.

Figura 14-Aspeto do Rio Coura na área do depósito mineral de Fervença..
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Principais troços da rede hidrográfica afetados pelo projeto.

 

Aspeto do Rio Coura na área do depósito mineral de Fervença..
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Principais troços da rede hidrográfica afetados pelo projeto. 

 Fonte: Google Earth 

Aspeto do Rio Coura na área do depósito mineral de Fervença.. 
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Figura 15- Bacias hidrográfica correspondente às linhas de águ
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Bacias hidrográfica correspondente às linhas de água potencialmente afetadas pelo projeto
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7.5.4. Recursos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a região em análise insere
terrenos granitoides e metassedimentares
potencial aquífero destas formações ao nível local, admitindo

Os aquíferos associados a estas formações são de natureza anisotrópica, com circulação em meio 
fraturado e, relativamente independentes entre si, dependendo da interconetividade das fraturas e da 
permeabilidade dos blocos, considerada praticamente nula. 

Dado o acentuado relevo e a reduzida permeabilidade dos terrenos, predomina o escoamento 
superficial em detrimento da percolação vertical e do escoamento subterrâneo. A circulação subterrânea 
processa-se preferencialmente em zonas de alteração e 
proximidade de filões que são, usualmente zonas de maior permeabilidade.

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades.

Será posteriormente efetuado o inventário de pontos de água na área de
informação relativa a profundidades, caudais, caudais específicos, litologias atravessadas, 
características físico-químicas, níveis hidrostáticos e hidrodinâmicos dos furos de captação 
identificados. Os levantamentos de campo irão 
pormenor para a envolvente próxima dos depósitos minerais. A informação de arquivo será obtida junto 
das entidade públicas, autarquias e empresas do sector de pesquisa e geotecnia com trabalhos 
anteriores na área de intervenção.

Serão igualmente compiladas as análises de água disponíveis, efetuada a sua classificação 
hidroquímica e analisada a distribuição espacial dos parâmetros físico
se considerem mais relevantes. 

As principais tarefas a desenvolver são:

1. Caracterização hidrogeológica da área de intervenção:

• Inventário hidrogeológico com identificação dos pontos de água (localização, profundidades, 
caudais, parâmetros físico

• Caraterização geológica da
espessura, estrutura, tectónica 

• Caraterização hidrogeológica e hidráulica das formações aquíferas ou com potencial 
hidrogeológico (Transmissividade, Coeficiente de Armazenamento, Cond

• Caraterização do modelo de funcionamento hidráulico das formações aquíferas ou com potencial 
hidrogeológico (recarga, descarga, superfície freática, sentidos de fluxo, drenância para formações 
subjacentes, condições de fronteira 

• Caraterização de parâmetros físico
nascentes (pH, condutividade e temperatura).
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Recursos hídricos subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a região em análise insere-se no Maciço Antigo Indiferenciado, em 
terrenos granitoides e metassedimentares do soco hercínio, existindo pouca informação sobre o 
potencial aquífero destas formações ao nível local, admitindo-se que seja pouco relevante.

Os aquíferos associados a estas formações são de natureza anisotrópica, com circulação em meio 
ativamente independentes entre si, dependendo da interconetividade das fraturas e da 

permeabilidade dos blocos, considerada praticamente nula.  

Dado o acentuado relevo e a reduzida permeabilidade dos terrenos, predomina o escoamento 
to da percolação vertical e do escoamento subterrâneo. A circulação subterrânea 

se preferencialmente em zonas de alteração e fracturação ou em estruturas tipo falha ou na 
proximidade de filões que são, usualmente zonas de maior permeabilidade. 

rimeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades.

Será posteriormente efetuado o inventário de pontos de água na área de 
informação relativa a profundidades, caudais, caudais específicos, litologias atravessadas, 

químicas, níveis hidrostáticos e hidrodinâmicos dos furos de captação 
identificados. Os levantamentos de campo irão incidir em toda a área da concessão, com especial 
pormenor para a envolvente próxima dos depósitos minerais. A informação de arquivo será obtida junto 
das entidade públicas, autarquias e empresas do sector de pesquisa e geotecnia com trabalhos 

a área de intervenção. 

Serão igualmente compiladas as análises de água disponíveis, efetuada a sua classificação 
hidroquímica e analisada a distribuição espacial dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos que 
se considerem mais relevantes.  

pais tarefas a desenvolver são: 

Caracterização hidrogeológica da área de intervenção: 

Inventário hidrogeológico com identificação dos pontos de água (localização, profundidades, 
caudais, parâmetros físico-químicos de campo etc.); 

Caraterização geológica das formações aquíferas ou com potencial hidrogeológico (litologia, 
espessura, estrutura, tectónica etc.); 

Caraterização hidrogeológica e hidráulica das formações aquíferas ou com potencial 
hidrogeológico (Transmissividade, Coeficiente de Armazenamento, Condutividade hidráulica);

Caraterização do modelo de funcionamento hidráulico das formações aquíferas ou com potencial 
hidrogeológico (recarga, descarga, superfície freática, sentidos de fluxo, drenância para formações 
subjacentes, condições de fronteira etc.); 

Caraterização de parâmetros físico-químicos in situ da água subterrânea em poços, furos e 
H, condutividade e temperatura). 
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se no Maciço Antigo Indiferenciado, em 
do soco hercínio, existindo pouca informação sobre o 

se que seja pouco relevante. 

Os aquíferos associados a estas formações são de natureza anisotrópica, com circulação em meio 
ativamente independentes entre si, dependendo da interconetividade das fraturas e da 

Dado o acentuado relevo e a reduzida permeabilidade dos terrenos, predomina o escoamento 
to da percolação vertical e do escoamento subterrâneo. A circulação subterrânea 

ou em estruturas tipo falha ou na 

rimeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades. 

 intervenção e recolhida 
informação relativa a profundidades, caudais, caudais específicos, litologias atravessadas, 

químicas, níveis hidrostáticos e hidrodinâmicos dos furos de captação 
incidir em toda a área da concessão, com especial 

pormenor para a envolvente próxima dos depósitos minerais. A informação de arquivo será obtida junto 
das entidade públicas, autarquias e empresas do sector de pesquisa e geotecnia com trabalhos 

Serão igualmente compiladas as análises de água disponíveis, efetuada a sua classificação 
químicos e microbiológicos que 

Inventário hidrogeológico com identificação dos pontos de água (localização, profundidades, 

s formações aquíferas ou com potencial hidrogeológico (litologia, 

Caraterização hidrogeológica e hidráulica das formações aquíferas ou com potencial 
utividade hidráulica); 

Caraterização do modelo de funcionamento hidráulico das formações aquíferas ou com potencial 
hidrogeológico (recarga, descarga, superfície freática, sentidos de fluxo, drenância para formações 

da água subterrânea em poços, furos e 



 

 

 
38 

 

2. Avaliação da Vulnerabilidade à poluição da água subterrânea

Será avaliada a vulnerabilidade das água subterrâneas atr
bibliografia: método DRASTIC (Aller et al., 1987), Índice EPPNA (1998) e VULFRAC (Fernandes, 2003) 
e, paralelamente, serão identificados os principais tipos de contaminantes associados ao projeto.

7.5.5. Qualidade da água

7.5.5.1.  Água superficial

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 
a qualidade natural da rede hidrográfica.

A caraterização da situação de referência
rede hidrográfica, localizadas a montante e a jusante dos depósitos minerais a explorar, de um conjunto 
de elementos físico-químicos maiores do meio hídri
pretende explorar. A periodicidade das medições deve ser trimestral a semestral.

Assim, será efetuada a caracterização do sistema hidrológico afetado pelo projeto do ponto de vista da 
qualidade da água. Serão abordados os seguintes aspetos: 

• Identificação dos principais valores da zona 
relativamente aos problemas de qualidade das águas superficiais;

• Caracterização geral dos principais problemas de qualidade da água n
proceder-se-á à identificação e caracterização das principais fontes poluidoras pontuais e lineares, 
identificando-se os parâmetros que estas afetam.

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os nor
legais aplicáveis ao caso de estudo (Decreto
27 de agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de 
Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de s

7.5.5.2.  Água subterrânea

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 
a qualidade da água subterrânea na área de

A caraterização da situação de referência
em locais próximos dos depósitos minerais ou em piezómetr
de elementos físico-químicos maiores do
pretende explorar (Pb, Zn e o Mn, W, Au, As, Cd etc

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os normativos 
legais aplicáveis ao caso de estudo (Decreto
de 27 de agosto, Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de 
outubro e Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
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Avaliação da Vulnerabilidade à poluição da água subterrânea 

Será avaliada a vulnerabilidade das água subterrâneas através de três metodologia consagradas na 
bibliografia: método DRASTIC (Aller et al., 1987), Índice EPPNA (1998) e VULFRAC (Fernandes, 2003) 
e, paralelamente, serão identificados os principais tipos de contaminantes associados ao projeto.

Qualidade da água 

uperficial 

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 
a qualidade natural da rede hidrográfica. 

referência deve incluir a despistagem, em estações pré-
a montante e a jusante dos depósitos minerais a explorar, de um conjunto 

químicos maiores do meio hídrico e de metalóides associados ao minério que se 
A periodicidade das medições deve ser trimestral a semestral. 

Assim, será efetuada a caracterização do sistema hidrológico afetado pelo projeto do ponto de vista da 
abordados os seguintes aspetos:  

is valores da zona e das condicionantes resultantes do projeto 
relativamente aos problemas de qualidade das águas superficiais; 

Caracterização geral dos principais problemas de qualidade da água na área em estudo 
á à identificação e caracterização das principais fontes poluidoras pontuais e lineares, 
se os parâmetros que estas afetam. 

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os nor
legais aplicáveis ao caso de estudo (Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, Decreto-Lei nº306/2007, de 

Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 
setembro). 

ubterrânea 

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 
a qualidade da água subterrânea na área de intervenção. 

referência incluirá a despistagem em origens de água pré
em locais próximos dos depósitos minerais ou em piezómetros específicos para o efeito, 

químicos maiores do meio hídrico e de metalóides associados ao minério que se 
pretende explorar (Pb, Zn e o Mn, W, Au, As, Cd etc.) ou outros considerados relevantes

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os normativos 
veis ao caso de estudo (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, Decreto-Lei n

Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 
103/2010, de 24 de setembro). 
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avés de três metodologia consagradas na 
bibliografia: método DRASTIC (Aller et al., 1987), Índice EPPNA (1998) e VULFRAC (Fernandes, 2003) 
e, paralelamente, serão identificados os principais tipos de contaminantes associados ao projeto. 

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 

-selecionadas da 
a montante e a jusante dos depósitos minerais a explorar, de um conjunto 

co e de metalóides associados ao minério que se 

Assim, será efetuada a caracterização do sistema hidrológico afetado pelo projeto do ponto de vista da 

e das condicionantes resultantes do projeto 

a área em estudo – 
á à identificação e caracterização das principais fontes poluidoras pontuais e lineares, 

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os normativos 
Lei nº306/2007, de 

Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro e 

A primeira fase do estudo consiste na pesquisa bibliográfica de estudos setoriais, académicos e 
institucionais acessíveis em diversas entidades, nomeadamente no SNIRH, APA e universidades sobre 

pré-selecionadas 
os específicos para o efeito, de um conjunto 

meio hídrico e de metalóides associados ao minério que se 
) ou outros considerados relevantes. 

Os resultados obtidos com base em laboratórios certificados serão comparados com os normativos 
Lei n.º 306/2007, 

Lei n.º 261/2003, de 21 de 
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7.5.6. Solos e ocupaçã

Na análise efetuada, verifica
atualmente ocupadas por matos, vegetação rasteira e alguns povoamentos florestais, sobretudo, 
eucaliptal e pinhal bravo. Essas áreas, após ve
ambiente, correspondem, de um modo geral, à classe F, a qual se carateriza pela baixa qualidade 
produtiva e elevadas restrições de uso.

Nesse sentido, será efetuada uma análise mais detalhada das cara
área em estudo, nomeadamente
determinação dos seus aspetos críticos, como sejam a permeabilidade e os riscos de erosão. 
Complementarmente, serão analisados 
solo na área em estudo, correspondente à área de intervenção e
fundamentar a avaliação dos impactes decorrentes das alterações associadas à implementação do 
Projeto. 

7.5.7. Qualidade do ar

Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal está consignado no Decreto
de 23 de setembro, que estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e 
transpõe para ordem jurídica interna a 
de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a 
Diretiva n.º 2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar 
ambiente. 

Pelas suas características, 
descontínua em área. Durante 
explosivos e meios mecânicos a céu aberto), 
material ocorrem, inevitavelmente, emissões de poeiras cuja significância poderá ser correlacionada 
com a intensidade dos trabalhos, a natureza dos materiais explorados, a estrutura da rede viária, os 
factores climatológicos, etc.  

No que se refere aos trabalhos associados 
relevo serão as partículas finas

Para descrição da situação de referência
envolvente do local do projeto
o cumprimento da legislação de PM10 no que diz respeito ao valor limite anual (média anual) e o valor 
limite diário (36.º máximo diário). 

Para o efeito, será analisada 
concelho de Viana do Castelo, que po
disponível (2013), permite verificar que a média anual com base horária foi de 9,1, sendo que o valor 
máximo apenas foi ultrapassado por duas vezes. Será igualmente c
de Poluentes Atmosféricos na Região Norte (relatório final de dezembro de 2014), 
analisar, quer a quantidade, o tipo, e a localização das emissões que ocorrem numa determinada área 
geográfica durante um período de tempo (2012 e 2013)
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Solos e ocupação atual do solo 

Na análise efetuada, verifica-se que as áreas a intervencionar pela atividade mineira se encontram 
atualmente ocupadas por matos, vegetação rasteira e alguns povoamentos florestais, sobretudo, 
eucaliptal e pinhal bravo. Essas áreas, após verificação da carta de capacidade de uso do atlas do 
ambiente, correspondem, de um modo geral, à classe F, a qual se carateriza pela baixa qualidade 
produtiva e elevadas restrições de uso. 

Nesse sentido, será efetuada uma análise mais detalhada das caraterísticas dos solos que ocorrem na 
em estudo, nomeadamente, a tipologia e capacidade de uso (aptidão agrícola e florestal) e a 

determinação dos seus aspetos críticos, como sejam a permeabilidade e os riscos de erosão. 
Complementarmente, serão analisados e apresentados em cartografia os usos e ocupações 

, correspondente à área de intervenção e envolvente
fundamentar a avaliação dos impactes decorrentes das alterações associadas à implementação do 

alidade do ar 

Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal está consignado no Decreto
estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e 

transpõe para ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
aio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a 

2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
ercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar 

Pelas suas características, a Mina de Covas pode ser classificada como uma fonte poluente 
Durante as operações de desmonte do depósito mineral (com recurso a 

explosivos e meios mecânicos a céu aberto), de carga e movimentação de veículos
ocorrem, inevitavelmente, emissões de poeiras cuja significância poderá ser correlacionada 

com a intensidade dos trabalhos, a natureza dos materiais explorados, a estrutura da rede viária, os 
 

No que se refere aos trabalhos associados aos trabalhos da Mina de Covas, o po
as finas, medidas como PM10.  

Para descrição da situação de referência será analisada a concentração de partículas em suspensão na 
do projeto, com recurso às estações de fundo existentes, e que irão permitir verificar 
egislação de PM10 no que diz respeito ao valor limite anual (média anual) e o valor 

limite diário (36.º máximo diário).  

Para o efeito, será analisada a informação da estação de fundo Minho-Lima, localizada em Montaria, 
concelho de Viana do Castelo, que possui dados de PM10 desde o ano de 2005. O último ano 
disponível (2013), permite verificar que a média anual com base horária foi de 9,1, sendo que o valor 
máximo apenas foi ultrapassado por duas vezes. Será igualmente consultando o Inventário de Emissões 
e Poluentes Atmosféricos na Região Norte (relatório final de dezembro de 2014), 
analisar, quer a quantidade, o tipo, e a localização das emissões que ocorrem numa determinada área 
geográfica durante um período de tempo (2012 e 2013). 
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se que as áreas a intervencionar pela atividade mineira se encontram 
atualmente ocupadas por matos, vegetação rasteira e alguns povoamentos florestais, sobretudo, 

rificação da carta de capacidade de uso do atlas do 
ambiente, correspondem, de um modo geral, à classe F, a qual se carateriza pela baixa qualidade 

cas dos solos que ocorrem na 
capacidade de uso (aptidão agrícola e florestal) e a 

determinação dos seus aspetos críticos, como sejam a permeabilidade e os riscos de erosão. 
os usos e ocupações atuais do 
envolvente próxima a fim de 

fundamentar a avaliação dos impactes decorrentes das alterações associadas à implementação do 

Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal está consignado no Decreto-Lei n.º 102/2010, 
estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e 

2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
aio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a 

2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao 
ercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar 

pode ser classificada como uma fonte poluente 
as operações de desmonte do depósito mineral (com recurso a 

de carga e movimentação de veículos e cominuição do 
ocorrem, inevitavelmente, emissões de poeiras cuja significância poderá ser correlacionada 

com a intensidade dos trabalhos, a natureza dos materiais explorados, a estrutura da rede viária, os 

, o poluente atmosférico de 

será analisada a concentração de partículas em suspensão na 
recurso às estações de fundo existentes, e que irão permitir verificar 

egislação de PM10 no que diz respeito ao valor limite anual (média anual) e o valor 

Lima, localizada em Montaria, 
ssui dados de PM10 desde o ano de 2005. O último ano 

disponível (2013), permite verificar que a média anual com base horária foi de 9,1, sendo que o valor 
onsultando o Inventário de Emissões 

e Poluentes Atmosféricos na Região Norte (relatório final de dezembro de 2014), que permitirá 
analisar, quer a quantidade, o tipo, e a localização das emissões que ocorrem numa determinada área 
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Esta análise irá permitir a caracterização dos níveis de empoeiramento 
proceder à avaliação de impactes, considerando

7.5.8. Ambiente sonoro

A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao 
ambiente sonoro, está patente no Regulamento Geral do Ruído
ruído encontra-se consignado no Decreto

Na Mina de Covas as fontes ruidosas serão, basicamente, 
com recurso a explosivos e meios mecânicos a céu aberto, 
estabelecimento de tratamento de minério.

Para a caracterização da situação de referência no que respeita ao ambiente sonoro, serão levadas a 
cabo medições de ruído ambiente em locais selecionados de acordo com a disposição das fontes 
sonoras mais relevantes. Estes locais deverão ter em consideração a situação 
que na avaliação de impactes a análise a realizar seja o mais eficaz quanto aos efeitos da laboração no 
ambiente acústico do local.  

As medições serão realizadas por um Laboratório Acreditado, cumprindo desta forma a normalização 
em vigor, cabendo ao técnico responsável 
Relatório factual produzido, complementado

A análise realizada, que poderá ser alvo de modificações numa fase posterior do estudo, permite 
determinar que deverão ser realizadas medições em 9 locais, correspondendo estes aos locais 
sensíveis mais próximos da área do projeto, em particular dos depósi

Para o efeito indica-se na Figura 16
de proceder à caraterização da situação 

Complementarmente, será analisado o m
Cerveira, que embora não possua o detalhe assegurado pelas medições previstas, servirá para uma 
análise comparativa a nível regional, bem como para a caraterização (parcelar) da área onde se 
desenvolve o projeto.  
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lise irá permitir a caracterização dos níveis de empoeiramento na área da Mina de Covas
considerando os receptores sensíveis. 

Ambiente sonoro 

A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao 
Regulamento Geral do Ruído (RGR). O regime jurídico em matéria de 

se consignado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.  

as fontes ruidosas serão, basicamente, as resultantes dos trabalhos de desmonte 
com recurso a explosivos e meios mecânicos a céu aberto, os equipamentos móveis e o 
estabelecimento de tratamento de minério. 

rização da situação de referência no que respeita ao ambiente sonoro, serão levadas a 
cabo medições de ruído ambiente em locais selecionados de acordo com a disposição das fontes 
sonoras mais relevantes. Estes locais deverão ter em consideração a situação mais desfavorável, para 
que na avaliação de impactes a análise a realizar seja o mais eficaz quanto aos efeitos da laboração no 

por um Laboratório Acreditado, cumprindo desta forma a normalização 
responsável pelo fator ambiental do ruído ambiental
mentado com a análise com a informação de projeto

A análise realizada, que poderá ser alvo de modificações numa fase posterior do estudo, permite 
que deverão ser realizadas medições em 9 locais, correspondendo estes aos locais 

sensíveis mais próximos da área do projeto, em particular dos depósitos minerais já identificados. 

16 os locais selecionados para as medições de ruído, com 
situação de referência no âmbito do presente fator ambiental. 

Complementarmente, será analisado o mapa de ruído do Plano Diretor Municipal de
, que embora não possua o detalhe assegurado pelas medições previstas, servirá para uma 

lise comparativa a nível regional, bem como para a caraterização (parcelar) da área onde se 
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na área da Mina de Covas e 

A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao 
. O regime jurídico em matéria de 

as resultantes dos trabalhos de desmonte 
os equipamentos móveis e o 

rização da situação de referência no que respeita ao ambiente sonoro, serão levadas a 
cabo medições de ruído ambiente em locais selecionados de acordo com a disposição das fontes 

mais desfavorável, para 
que na avaliação de impactes a análise a realizar seja o mais eficaz quanto aos efeitos da laboração no 

por um Laboratório Acreditado, cumprindo desta forma a normalização 
do ruído ambiental, a análise do 

de projeto.  

A análise realizada, que poderá ser alvo de modificações numa fase posterior do estudo, permite 
que deverão ser realizadas medições em 9 locais, correspondendo estes aos locais 

tos minerais já identificados.  

os locais selecionados para as medições de ruído, com o objetivo 
fator ambiental.  

do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 
, que embora não possua o detalhe assegurado pelas medições previstas, servirá para uma 

lise comparativa a nível regional, bem como para a caraterização (parcelar) da área onde se 
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Figura 16 – Pontos de medição de ruído ambiente. 
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7.5.9. Vibrações 

O desmonte do depósito mineral, a realizar com explosivos, motiva, normalmente, um conju
benéficas e um conjunto de ações prejudiciais. As primeiras, relacionadas com a atividade extrativa
incluem o arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a remoção, o transporte 
e posterior beneficiação. Englobadas nas
podem causar significativos danos a estruturas e 

As principais variáveis que determinam o efeito das vibrações nos terrenos
explosivos encontram-se representadas na expressão proposta por Johnson (
Dinis da Gama, 1971): 

onde: v ≡ velocidade de vibração máxima

 Q ≡ quantidade de explosivo 

 D ≡ distância entre a área de 

 a, b, c ≡ constantes dependentes das características da rocha, tipo de 
desmonte adotada. 

Para a caracterização da situação de referência importa caracterizar as condições 
ondas vibratórias no depósito que será explorado
realizado por analogia a tipos de rocha semelhantes, 
espectável para o local. Concretament
c para as diversas zonas da mina em estudo, e com essa avaliação torna
máximas de explosivos a detonar nos futuros trabalhos de desmonte de rochas que serão n
para a exploração mineira pretendida, tendo em vista a proteção de estruturas ou resid
nas imediações, de acordo com os critérios da Norma NP 2074 (2015)

7.5.10. Flora e fauna 

Para identificação das principais espécies e habitats potencialmente ocorrentes na área de estudo, no 
sentido de compreender os valores naturais mais relevantes e, em função destes, aferir as metodologias 
a aplicar no EIA, consideraram-se os habitats natur
Anexos A-I, B-I, B-II e/ou B-IV do Decreto
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 
do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na reda
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Para as espécies de vertebrados, foram ainda consideradas 
espécies que, não constando dos Anexos supramencionados,
“Vulnerável”, “Em perigo” ou “Criticamente em perigo”, de
de Portugal1. 

  

                                                           

1 Cabral et al., 2006 
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O desmonte do depósito mineral, a realizar com explosivos, motiva, normalmente, um conju
benéficas e um conjunto de ações prejudiciais. As primeiras, relacionadas com a atividade extrativa
incluem o arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a remoção, o transporte 
e posterior beneficiação. Englobadas nas ações prejudiciais destacam-se as vibrações induzidas que 
podem causar significativos danos a estruturas e perturbações ao meio envolvente. 

As principais variáveis que determinam o efeito das vibrações nos terrenos circundantes à detonação de 
se representadas na expressão proposta por Johnson (Johnson, 1962,

v = a Qb D-c 

vibração máxima ou de pico registada [mm/s] ; 

quantidade de explosivo detonada por retardo [kg] ; 

área de detonação e o local em estudo [m]; 

constantes dependentes das características da rocha, tipo de explosivo e técnica de 

Para a caracterização da situação de referência importa caracterizar as condições de propagação das 
ondas vibratórias no depósito que será explorado. Pela ausência deste tipo de atividade na zona, será 
realizado por analogia a tipos de rocha semelhantes, permitindo estabelecer uma equação de Johnson 

Concretamente, é possível estimar os valores prováveis dos coeficientes a, b e 
c para as diversas zonas da mina em estudo, e com essa avaliação torna-se viável a previsão de cargas 
máximas de explosivos a detonar nos futuros trabalhos de desmonte de rochas que serão n
para a exploração mineira pretendida, tendo em vista a proteção de estruturas ou resid
nas imediações, de acordo com os critérios da Norma NP 2074 (2015) 

 

Para identificação das principais espécies e habitats potencialmente ocorrentes na área de estudo, no 
sentido de compreender os valores naturais mais relevantes e, em função destes, aferir as metodologias 

se os habitats naturais e as espécies da flora e da fauna constantes dos 
IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe é dada pelo 

evereiro. Para a flora são consideradas ainda as espécies cons
140/99, de 24 de abril, na redação que lhe é dada pelo Decreto
Para as espécies de vertebrados, foram ainda consideradas 

espécies que, não constando dos Anexos supramencionados, possuam um estatuto de conservação 
“Vulnerável”, “Em perigo” ou “Criticamente em perigo”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 
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O desmonte do depósito mineral, a realizar com explosivos, motiva, normalmente, um conjunto de ações 
benéficas e um conjunto de ações prejudiciais. As primeiras, relacionadas com a atividade extrativa, 
incluem o arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a remoção, o transporte 

se as vibrações induzidas que 

circundantes à detonação de 
Johnson, 1962, citado por 

explosivo e técnica de 

de propagação das 
. Pela ausência deste tipo de atividade na zona, será 

estabelecer uma equação de Johnson 
e, é possível estimar os valores prováveis dos coeficientes a, b e 

se viável a previsão de cargas 
máximas de explosivos a detonar nos futuros trabalhos de desmonte de rochas que serão necessários 
para a exploração mineira pretendida, tendo em vista a proteção de estruturas ou residências situadas 

Para identificação das principais espécies e habitats potencialmente ocorrentes na área de estudo, no 
sentido de compreender os valores naturais mais relevantes e, em função destes, aferir as metodologias 

ais e as espécies da flora e da fauna constantes dos 
ção que lhe é dada pelo 

Para a flora são consideradas ainda as espécies constantes 
lhe é dada pelo Decreto-Lei 

Para as espécies de vertebrados, foram ainda consideradas as 
possuam um estatuto de conservação 

acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 
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Procedeu-se ainda à identificação da
para a Mina de Covas (Figura
Arga, Rio Minho, Rio Lima, Corno de Bico e Litoral Norte), uma Zona de Proteção Especial (Estuários 
dos Rios Minho e Coura) duas áreas de Paisagem Protegida (Corno de Bico, e as Lagoas de Bertiandos 
e S. Pedro de Arcos) e um Sítio Ramsar 

Além destas áreas sensíveis, por normativo legal, 
outras áreas também consideradas 
delimitadas no âmbito do Manual de apoio à análise de projectos rel
de distribuição e transporte de energia eléctrica

• Buffer de proteção de abrigo de morcegos de importância regional/local que se encontra na 
totalidade englobado na área de estudo;

• Território da alcateia provável de lobo Arga que abrange a quase totalidade da área de estudo e a 
área de estudo situa-se a cerca de 2

• Área considerada crítica para as aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 
localizada a cerca de 4km a 

• IBA Estuários do Minho e Coura (IBAPT001), localizada a cerca de 5
estudo; 

• Área considerada muito crítica para aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 
localizada a cerca de 5 

• Território da alcateia provável de lobo Boulhosa, localizada a cerca de 17
estudo; 

• Buffers de proteção de outros abrigos de morcegos de importância regional/local, localizados, 
respetivamente, a 2 km, 4,5

                                                          

1 ICNB, 2010 
2 Pimenta et al., 2005 
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se ainda à identificação das áreas legalmente classificadas mais próximas 
Figura 11), nomeadamente: cinco Sítios de Interesse Comunitário (Serra de 
Corno de Bico e Litoral Norte), uma Zona de Proteção Especial (Estuários 

dos Rios Minho e Coura) duas áreas de Paisagem Protegida (Corno de Bico, e as Lagoas de Bertiandos 
Sítio Ramsar (Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos

áreas sensíveis, por normativo legal, ocorrem ainda na área de estudo ou envolvente, 
também consideradas sensíveis, como Important Bird Areas 

Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas 
de distribuição e transporte de energia eléctrica1 e áreas de território de alcateias de lobo

de abrigo de morcegos de importância regional/local que se encontra na 
totalidade englobado na área de estudo; 

Território da alcateia provável de lobo Arga que abrange a quase totalidade da área de estudo e a 
se a cerca de 2 km a Noroeste do núcleo desta mesma alcateia;

Área considerada crítica para as aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 
localizada a cerca de 4km a Oeste da área de estudo; 

IBA Estuários do Minho e Coura (IBAPT001), localizada a cerca de 5 km a 

Área considerada muito crítica para aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 
 km a Oeste da área de estudo; 

Território da alcateia provável de lobo Boulhosa, localizada a cerca de 17

de proteção de outros abrigos de morcegos de importância regional/local, localizados, 
km, 4,5 km e 8 km a Sul da área de estudo.  
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s áreas legalmente classificadas mais próximas da área proposta 
), nomeadamente: cinco Sítios de Interesse Comunitário (Serra de 

Corno de Bico e Litoral Norte), uma Zona de Proteção Especial (Estuários 
dos Rios Minho e Coura) duas áreas de Paisagem Protegida (Corno de Bico, e as Lagoas de Bertiandos 

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos)  

ocorrem ainda na área de estudo ou envolvente, 
 (IBA), áreas sensíveis 

ativos à instalação de linhas aéreas 
e áreas de território de alcateias de lobo2 (Figura 17): 

de abrigo de morcegos de importância regional/local que se encontra na 

Território da alcateia provável de lobo Arga que abrange a quase totalidade da área de estudo e a 
ste do núcleo desta mesma alcateia; 

Área considerada crítica para as aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 

km a Oeste da área de 

Área considerada muito crítica para aves aquáticas (associada aos estuários do Minho e Coura), 

Território da alcateia provável de lobo Boulhosa, localizada a cerca de 17 km a Norte da área de 

de proteção de outros abrigos de morcegos de importância regional/local, localizados, 
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Figura 17 – Outras áreas sensíveis na envolvente da área de estudo.
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Assim, procedeu-se à recolha de informação bibliográfica e cartográfica existente para a área de 
estudo, tendo sido consultadas as seguintes fontes de informação: 

• Relatório Nacional de Implementação da Dire

• Flora-On: Flora de Portugal Interativa

• Atlas dos Bivalves de Água D

• Carta Piscícola Nacional

• Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal

• Atlas das Aves Nidificantes em Portugal

• Atlas dos Morcegos de Portugal Continental

• Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas

• Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira

• Ocorrência de gato-bravo em Portugal

• Situação populacional do Lobo em Portugal: resultados do censo nacional 2002/2003

• Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal

Com base na informação consultada, produziram
potencialmente ocorrentes na área de estudo que se listam nos
UTM consideradas para o efeito foram

No caso dos Bivalves, e uma vez que 
de água, não se consideraram as quadrículas UTM, mas sim as lin

Salienta-se que a informação que se apresenta, não corresponde a um elenco exaustivo da totalidade 
das espécies e habitats que potencialmente ocorrem na área de estudo, mas apenas dos mais 
importantes, de acordo com os critérios anteriormente referidos. No
situação de referência a levar a cabo nos trabalhos inerentes 
espécies, incluindo as exóticas. Esta seleção tem como principal obje
referência sobre os principais valores ecológicos da região e direcionar as metodologias dos trabalhos 
de campo a realizar em fase de EIA.

                                                          

1 ICNB, SRAM & SRA, 2008 
2 Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014
3 Reis, 2006 
4 Ribeiro et al, 2007 
5 Loureiro et al., 2010 
6 Equipa Atlas, 2008 
7 ICNF, 2013 
8 Palmeirim & Rodrigues, 1992 
9 Mathias et al., 1999 
10 Fernandes, 2007 
11 Pimenta et al., 2005 
12 Cabral et al., 2006 
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se à recolha de informação bibliográfica e cartográfica existente para a área de 
estudo, tendo sido consultadas as seguintes fontes de informação:  

cional de Implementação da Diretiva Habitats, referente ao período 2001

On: Flora de Portugal Interativa2; 

Atlas dos Bivalves de Água Doce de Portugal Continental3; 

Carta Piscícola Nacional4; 

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal5; 

Atlas das Aves Nidificantes em Portugal6; 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental7; 

lano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas8; 

Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira9

bravo em Portugal10; 

Situação populacional do Lobo em Portugal: resultados do censo nacional 2002/2003

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal12.  

Com base na informação consultada, produziram-se as listas de espécies e de habitats naturais, 
potencialmente ocorrentes na área de estudo que se listam nos Quadro 4 a Quadro 10
UTM consideradas para o efeito foram: quadrícula 10x10 km NG23 e quadrícula 50x50 

No caso dos Bivalves, e uma vez que a informação constante do respetivo Atlas, se encontra por linha 
de água, não se consideraram as quadrículas UTM, mas sim as linhas de água associadas ao projeto.

se que a informação que se apresenta, não corresponde a um elenco exaustivo da totalidade 
das espécies e habitats que potencialmente ocorrem na área de estudo, mas apenas dos mais 
importantes, de acordo com os critérios anteriormente referidos. No âmbito da caracterização da 
situação de referência a levar a cabo nos trabalhos inerentes ao EIA, será considerada a totalidade das 

ncluindo as exóticas. Esta seleção tem como principal objetivo, e como já referido, ter uma 
principais valores ecológicos da região e direcionar as metodologias dos trabalhos 
em fase de EIA. 

                   

Sociedade Portuguesa de Botânica, 2014 
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se à recolha de informação bibliográfica e cartográfica existente para a área de 

tiva Habitats, referente ao período 2001-20061; 

9; 

Situação populacional do Lobo em Portugal: resultados do censo nacional 2002/200311; 

se as listas de espécies e de habitats naturais, 
Quadro 10. As quadrículas 

quadrícula 50x50 km 29TNG2. 

tivo Atlas, se encontra por linha 
has de água associadas ao projeto. 

se que a informação que se apresenta, não corresponde a um elenco exaustivo da totalidade 
das espécies e habitats que potencialmente ocorrem na área de estudo, mas apenas dos mais 

âmbito da caracterização da 
, será considerada a totalidade das 
tivo, e como já referido, ter uma 

principais valores ecológicos da região e direcionar as metodologias dos trabalhos 
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Quadro 4 – Principais espécies de peixes potencialmente ocorrentes na área de estudo.

NOME CIENTÍFICO 

Anguilla anguilla 

Salmo trutta 
Achondrostoma arcasi 

Gasterosteus gymnerus 

Petromyzon marinus 
*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: CR 

Quadro 5 – Principais espécies de 

NOME CIENTÍFICO 

Chioglossa lusitanica Salamandra
Triturus helveticus 
Alytes obstetricans Sapo

Discoglossus galganoi Rã-de

Epidalea calamita 

Rana iberica 
*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU 

Quadro 6 – Principais espécies de 

NOME CIENTÍFICO 

Lacerta schreiberi Lagarto
Podarcis hispanica Lagartixa ibérica

Quadro 7 – Principais espécies de 

NOME CIENTÍFICO 

Falco subbuteo 

Streptopelia turtur 
Caprimulgus europaeus 

Lullula arborea Cotovia

Sylvia undata Toutinegra

Lanius collurio Picanço
Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU 
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Principais espécies de peixes potencialmente ocorrentes na área de estudo.

NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

EM PORTUGAL* 

Enguia-europeia EN 
Truta-marisca CR 
Panjorca EN 

Esgana-gata EN 

Lampreia-marinha VU 
*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: CR – Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU

Principais espécies de anfíbios potencialmente ocorrentes na área de es

NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

EM PORTUGAL* 

Salamandra-lusitânica VU 
Tritão-palmado VU 

Sapo-parteiro-comum LC 

de-focinho-pontiagudo NT 

Sapo-corredor LC 

Rã-ibérica LC 
*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC 

Principais espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área de es

NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

EM PORTUGAL* 

Lagarto-de-água LC 
Lagartixa ibérica LC 

*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: LC 

Principais espécies de aves potencialmente ocorrentes na área de es

NOME COMUM 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

EM PORTUGAL* 

Ógea VU 
Rola-brava VU 

Noitibó-cinzento VU 

Cotovia-dos-bosques LC 

Toutinegra-do-mato LC 

Picanço-de-dorso-ruivo NT 
Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC
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Principais espécies de peixes potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

ANEXOS DO DL 
140/99 

 
 

B-II 

 

B-II 
Em perigo; VU– Vulnerável 

potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

ANEXOS DO DL 
140/99 

B-II e B-IV 
 

B-IV 

B-II e B-IV 

B-IV 

B-IV 
Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante 

potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

ANEXOS DO 
DL140/99 

B-II e B-IV 
B-IV 

*Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: LC – Pouco preocupante 

potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

ANEXOS DO DL 
40/99 

 
 
A-I 

A-I 

A-I 

A-I 
Quase ameaçado; LC - Pouco preocupante 
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Quadro 8 – Principais espécies de 

NOME CIENTÍFICO 

Galemys pyrenaicus 
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros 

Miniopterus schreibersii 

Pipistrellus kuhlii 

Canis lupus 

Lutra lutra 

Felis silvestris 
Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU 

Quadro 9 – Principais espécies de 

NOME CIENTÍFICO

Narcissus cyclamineus
Arnica montana

Lycopodiella inundata

Narcissus triandrus triandrus

Narcissus bulbocodium bulbocodium

Ruscus aculeatus

Scrophularia herminii

Quadro 10 – Principais habitats potencialmente ocorrentes na área de es

9230 Carvalhais galaico

Relativamente aos bivalves, 
estudo, que responda aos critérios de sele

Tendo em conta a natureza do Projeto em avaliação, a tipologia de ações e de infraestruturas que o 
mesmo integra, a caracterização dos potencias habitats naturais e espécies e a distância da área de 
estudo às diversas áreas sensíveis identificadas, definiu
fase de EIA as seguintes:  

• Flora, habitats e vegetação

• Ictiofauna; 

• Herpetofauna (anfíbios e répteis);

• Avifauna; 

• Mamíferos.  
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Principais espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área de es

NOME COMUM 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO EM 
PORTUGAL

Toupeira-de-água VU
Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU

 Morcego-de-ferradura-pequeno VU

Morcego-de-peluche VU

Morcego de Kuhl LC 

Lobo EN

Lontra LC 

Gato-bravo VU
Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho: VU – Vulnerável; EN – Em perigo; LC 

Principais espécies de flora potencialmente ocorrentes na área de es

IENTÍFICO NOME COMUM 

Narcissus cyclamineus - 
Arnica montana - 

Lycopodiella inundata Licopódio-dos-brejos 

Narcissus triandrus triandrus - 

Narcissus bulbocodium bulbocodium Campainhas-amarelas 

aculeatus Gilbardeira 

Scrophularia herminii - 

Principais habitats potencialmente ocorrentes na área de es

HABITAT (CÓDIGO DESIGNAÇÃO) 

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

Relativamente aos bivalves, não foi identificada nenhuma espécie potencialmente ocorrente na área de 
responda aos critérios de seleção estabelecidos. 

Tendo em conta a natureza do Projeto em avaliação, a tipologia de ações e de infraestruturas que o 
erização dos potencias habitats naturais e espécies e a distância da área de 

estudo às diversas áreas sensíveis identificadas, definiu-se, como vertentes ecológicas a considerar em 

e vegetação; 

(anfíbios e répteis); 
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potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

STATUTO DE 

ONSERVAÇÃO EM 

ORTUGAL 

ANEXOS DO DL 
140/99 

VU B-II e B-IV 
VU B-II e B-IV 
VU B-II e B-IV 

VU B-II e B-IV 

 B-IV 

EN B-II e B-IV 

 B-II e B-IV 

VU B-IV 
Em perigo; LC – Pouco preocupante  

 

potencialmente ocorrentes na área de estudo.  

ANEXOS DO DL 
140/99 

B-IV 
B-V 
B-V 

B-IV 

B-V 

B-V 

B-V 
 

Principais habitats potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

Quercus pyrenaica 
 

não foi identificada nenhuma espécie potencialmente ocorrente na área de 

Tendo em conta a natureza do Projeto em avaliação, a tipologia de ações e de infraestruturas que o 
erização dos potencias habitats naturais e espécies e a distância da área de 

vertentes ecológicas a considerar em 
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A caracterização terá por base a recolha de elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis, bem 
como a realização de levantamentos de campo, que seguidamente se descrevem.

Para a caracterização da flora e da vegetação
habitats presentes na área definida co
cartograficamente, numa Carta de Habitats, à escala 1:

Para cada habitat será caracterizada a flora e a vegetação com base na metodologia dos quadrados, 
cujo número e dimensão será determinada através 
onde o primeiro método não possa ser realizado.

Tendo em conta os períodos de floração de cada uma das espécies de flora identificadas como mais 
relevantes verifica-se a necessidade de realização de levantamentos de campo em dois períodos 
distintos: março-abril, para a maioria das espécies identificadas, e junho
herminii. 

Nos levantamentos a realizar, será caraterizado o coberto vegetal, através da recolha de informação 
acerca da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e percentagem de solo 
nu.  

A informação recolhida será tratad
classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes serão descritos e 
caracterizados.  

A caracterização da ictiofauna basear
realizadas de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo INAG no 
Análise para a Fauna Piscícola2. Serão realizados levantamentos pelo menos em dois locais do rio 
Coura dentro da área de estudo, preferencial
exploração mineira mais próxima do rio.

A caracterização da herpetofauna 
identificação de anfíbios e de répteis

A identificação de anfíbios será realizada com base em: prospeção intensiva nas linhas de água com 
auxílio de camaroeiro para encontrar posturas, girino
noturna das vocalizações características dos
pela estrada paralela à margem esquerda do rio Coura e outras que atravessem ou se aproximem de 
linhas ou massas de água na área de estudo
chuvas de outono; e ainda observação avulsa.

  

                                                           

1 Kent & Coker, 1992 
2 INAG, 2008 
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A caracterização terá por base a recolha de elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis, bem 
como a realização de levantamentos de campo, que seguidamente se descrevem. 

flora e da vegetação, serão inventariados, caracterizados e cartografados os 
habitats presentes na área definida como área de estudo. A informação produzida será apresentada 

a Carta de Habitats, à escala 1:25 000. 

será caracterizada a flora e a vegetação com base na metodologia dos quadrados, 
cujo número e dimensão será determinada através do método da área mínima1 e transectos nas zonas 
onde o primeiro método não possa ser realizado. 

floração de cada uma das espécies de flora identificadas como mais 
se a necessidade de realização de levantamentos de campo em dois períodos 

abril, para a maioria das espécies identificadas, e junho-julho, para 

Nos levantamentos a realizar, será caraterizado o coberto vegetal, através da recolha de informação 
acerca da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e percentagem de solo 

A informação recolhida será tratada com recurso a bibliografia especializada, sendo realizada uma 
classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes serão descritos e 

basear-se-á em amostragens com recurso a pesca elétrica que serão 
realizadas de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo INAG no Protocolo de Amostragem e 

. Serão realizados levantamentos pelo menos em dois locais do rio 
Coura dentro da área de estudo, preferencialmente um a montante e outro a jusante da área de 
exploração mineira mais próxima do rio. 

 será realizada cumprindo diferentes metodologias, considerando a 
répteis. 

erá realizada com base em: prospeção intensiva nas linhas de água com 
auxílio de camaroeiro para encontrar posturas, girinos e/ou indivíduos adultos; deteção bioacústica 
turna das vocalizações características dos anuros; transecto rodoviário noturno a velocidade reduzida 

pela estrada paralela à margem esquerda do rio Coura e outras que atravessem ou se aproximem de 
linhas ou massas de água na área de estudo, preferencialmente em noites logo após as primeiras 

e ainda observação avulsa. 
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A caracterização terá por base a recolha de elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis, bem 

, serão inventariados, caracterizados e cartografados os 
. A informação produzida será apresentada 

será caracterizada a flora e a vegetação com base na metodologia dos quadrados, 
e transectos nas zonas 

floração de cada uma das espécies de flora identificadas como mais 
se a necessidade de realização de levantamentos de campo em dois períodos 

julho, para Scrophularia 

Nos levantamentos a realizar, será caraterizado o coberto vegetal, através da recolha de informação 
acerca da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e percentagem de solo 

a com recurso a bibliografia especializada, sendo realizada uma 
classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes serão descritos e 

elétrica que serão 
Protocolo de Amostragem e 

. Serão realizados levantamentos pelo menos em dois locais do rio 
mente um a montante e outro a jusante da área de 

será realizada cumprindo diferentes metodologias, considerando a 

erá realizada com base em: prospeção intensiva nas linhas de água com 
s e/ou indivíduos adultos; deteção bioacústica 

locidade reduzida 
pela estrada paralela à margem esquerda do rio Coura e outras que atravessem ou se aproximem de 

preferencialmente em noites logo após as primeiras 
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A identificação de répteis será r
para busca intensiva, recorrendo a levantamentos de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis
albergar indivíduos, uma parte significativa dos transectos 
de água, nomeadamente junto ao rio Coura, maximizando a possibilidade de deteção de 
lagarto-de-água; e ainda observação avulsa

Para determinar o padrão geral de ocorrênci
com distância fixa, distribuídos por toda a área de estudo e por todos os habitats existentes
distância mínima de 500m entre si
método de amostragem1. Este método permitirá inferir sobre os padrões globais de utilização 
estudo, assim como obter riquezas específicas e índices de abundância. 

Serão ainda realizados alguns pontos de observação em locais estratégicos, com
para avaliar a utilização desta área por aves de rapina.
na área de estudo serão feitas prospeções de locais de nidificação em áreas florestais, pelo menos 2 
vezes no período entre abril e setembro.

Para a deteção de noitibó-cinzento deverão ser feitos censos noturnos nos vários habitats encontrados 
na área de estudo, distando pelo menos 1
escuta passiva, durante a qual todas as vocalizações deverão ser registadas e identificadas. Esta 
metodologia deverá ser realizada pelo menos 2 vezes, entre maio e set

O estudo dos mamíferos será realizado
espécies. 

Para o estudo dos carnívoros serão re
(pegadas, dejetos, fossadas e escavadelas) nos
complementar a amostragem de carnívoros e potenciar a deteção de presença de lobo e gato
deverá ainda ser usada armadilhagem fotográfica em zonas de cumeada com menor perturbação, 
preferencialmente na margem esquerda do rio Coura, e junto ao curso do rio Coura e outras linhas de 
água (locais onde se potenciará a deteção de lontra). A armadilhagem fotográfica é um método eficaz 
de longo prazo como tal a amostragem deverá prolongar
amostragem (fauna), entre abril
para detetar e fotografar as espécies presentes 24h por dia de forma contínua. Ainda para deteção de 
indícios de presença de lobo serão 
(e.g. caminhos florestais), com dimensão mínima de 1,5
prospeção a pé em redor dos mesmos 

 

                                                          

1 Bibby et al., 2000 
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A identificação de répteis será realizada com base em: deteção visual durante transectos pedestres 
para busca intensiva, recorrendo a levantamentos de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis
albergar indivíduos, uma parte significativa dos transectos realizadas deverão ser feitos junto a linhas 
de água, nomeadamente junto ao rio Coura, maximizando a possibilidade de deteção de 

e ainda observação avulsa, nomeadamente de mortalidade rodoviária.

Para determinar o padrão geral de ocorrência das espécies de aves serão realizados pontos de escuta 
com distância fixa, distribuídos por toda a área de estudo e por todos os habitats existentes
distância mínima de 500m entre si. Cada ponto terá uma duração de 5 minutos, de forma a padronizar

. Este método permitirá inferir sobre os padrões globais de utilização 
, assim como obter riquezas específicas e índices de abundância.  

Serão ainda realizados alguns pontos de observação em locais estratégicos, com
para avaliar a utilização desta área por aves de rapina. Tendo em conta a potencial presença de ógea
na área de estudo serão feitas prospeções de locais de nidificação em áreas florestais, pelo menos 2 
vezes no período entre abril e setembro. 

cinzento deverão ser feitos censos noturnos nos vários habitats encontrados 
estudo, distando pelo menos 1 km entre si. O censo consistirá em pontos de 10 minutos de 

escuta passiva, durante a qual todas as vocalizações deverão ser registadas e identificadas. Esta 
metodologia deverá ser realizada pelo menos 2 vezes, entre maio e setembro. 

será realizado cumprindo diferentes metodologias, adaptadas as diferentes 

Para o estudo dos carnívoros serão realizados transectos para prospeção de indício
tos, fossadas e escavadelas) nos caminhos existentes na área de estudo. De forma a 

complementar a amostragem de carnívoros e potenciar a deteção de presença de lobo e gato
deverá ainda ser usada armadilhagem fotográfica em zonas de cumeada com menor perturbação, 

a margem esquerda do rio Coura, e junto ao curso do rio Coura e outras linhas de 
água (locais onde se potenciará a deteção de lontra). A armadilhagem fotográfica é um método eficaz 

prazo como tal a amostragem deverá prolongar-se ao longo de todo o
bril e janeiro, devendo as câmaras de armadilhagem fotográfica preparadas 

para detetar e fotografar as espécies presentes 24h por dia de forma contínua. Ainda para deteção de 
indícios de presença de lobo serão efetuados transectos de carro ao longo dos caminhos existentes 

, com dimensão mínima de 1,5 km, com paragens em todos os cruzamentos e 
dos mesmos (para todas as direções) num raio de 50 metros. 
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ção visual durante transectos pedestres 
para busca intensiva, recorrendo a levantamentos de pedras e/ou outras estruturas suscetíveis de 

realizadas deverão ser feitos junto a linhas 
de água, nomeadamente junto ao rio Coura, maximizando a possibilidade de deteção de 

, nomeadamente de mortalidade rodoviária. 

serão realizados pontos de escuta 
com distância fixa, distribuídos por toda a área de estudo e por todos os habitats existentes, a uma 

minutos, de forma a padronizar o 
. Este método permitirá inferir sobre os padrões globais de utilização da área de 

Serão ainda realizados alguns pontos de observação em locais estratégicos, com duração de uma hora, 
Tendo em conta a potencial presença de ógea 

na área de estudo serão feitas prospeções de locais de nidificação em áreas florestais, pelo menos 2 

cinzento deverão ser feitos censos noturnos nos vários habitats encontrados 
km entre si. O censo consistirá em pontos de 10 minutos de 

escuta passiva, durante a qual todas as vocalizações deverão ser registadas e identificadas. Esta 

, adaptadas as diferentes 

ção de indícios de presença 
entes na área de estudo. De forma a 

complementar a amostragem de carnívoros e potenciar a deteção de presença de lobo e gato-bravo 
deverá ainda ser usada armadilhagem fotográfica em zonas de cumeada com menor perturbação, 

a margem esquerda do rio Coura, e junto ao curso do rio Coura e outras linhas de 
água (locais onde se potenciará a deteção de lontra). A armadilhagem fotográfica é um método eficaz 

se ao longo de todo o período global de 
e janeiro, devendo as câmaras de armadilhagem fotográfica preparadas 

para detetar e fotografar as espécies presentes 24h por dia de forma contínua. Ainda para deteção de 
de carro ao longo dos caminhos existentes 
com paragens em todos os cruzamentos e 

(para todas as direções) num raio de 50 metros.  
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A provável ocorrência de toupeira-de
campo especificamente dirigidos à dete
pesquisa desta espécie no rio Coura e afluentes dentro da área de 
de vestígios de toupeira-de-água deverão ter uma extensão mínima de 600
ser prospetadas as margens e o leito do rio. Esta metodologia deverá ser realizada entre agosto e 
setembro. Nesta prospeção será possível também identificar os indícios de 

Tendo em conta a presença na área de estudo de um abrigo de importância local/regional, 
possivelmente numa das antigas galerias de exploração mineira, este abrigo deverá ser caraterizado 
quanto à sua extensão, espécies, número de indivíduos, tipo de uso e sazonalidade do abrigo. Deverão 
ainda ser prospetadas todas as estruturas presentes na área de estudo que possam potencialmente 
albergar morcegos (e.g. galerias de exploração mineira, minas de água,
de pedra,…). A monitorização dos locais de abrigo com potencial encontrados, assim como do abrigo de 
importância local/regional, deverá ser realizada 3 vezes ao ano: durante a época de maternidade uma 
vez em maio, e uma vez entre junho e julho; e na época de hibernação entre janeiro e fevereiro

Uma vez que são potenciais na área de estudo também espécies fissurícolas/arborícolas e de forma a 
compreender quais as áreas de alimentação utilizadas pelas espécies presentes nos 
identificados, deverão ser realizados censos noturnos para deteção de vocalizações de morcegos. Esta 
amostragem será realizada com recurso a um dete
pontos para deteção de morcegos deverão ser dis
estudo e terão a duração de 10 minutos. Os pontos s
três horas depois, mensalmente entre 

7.5.11. Património arquitetónico e arqueológico

A caracterização da situação atual do factor património cul
correspondente às parcelas de incidência do P
enquadramento, de configuração quadrangular, 

As fontes de informação utilizadas incluíram inventários de organismos públicos, nomeadamente da 
DGPC, no caso dos sítios arqueológicos
IHRU, no caso do património arquitetónico, instrumentos de gestão municipal, car
geológica) e uma pesquisa não exaustiva de bibliografia especializada e de websites.

Essa consulta, de base documental, visou a elaboração de um inventário de ocorrências, 
georeferenciáveis, correspondentes achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza 
arqueológica, arquitetónica e etnográfica, elegíveis independentemente do seu esta
valor cultural. Também se procurou identificar, de forma preliminar, indícios toponímicos e fisiográficos 
que possam indicar sítios de potencial interesse arqueológico. 
campo, desconhecendo-se o estado de conservação 

                                                           

1 ICNB, 2009 
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de-água na área de estudo justifica a realização de trabalhos de 
specificamente dirigidos à deteção desta espécie. Assim, será feita uma prospe

écie no rio Coura e afluentes dentro da área de estudo. Os transectos para deteção 
água deverão ter uma extensão mínima de 600 m ao longo dos quais devem 

ser prospetadas as margens e o leito do rio. Esta metodologia deverá ser realizada entre agosto e 
o será possível também identificar os indícios de lontra. 

Tendo em conta a presença na área de estudo de um abrigo de importância local/regional, 
possivelmente numa das antigas galerias de exploração mineira, este abrigo deverá ser caraterizado 

a extensão, espécies, número de indivíduos, tipo de uso e sazonalidade do abrigo. Deverão 
ainda ser prospetadas todas as estruturas presentes na área de estudo que possam potencialmente 
albergar morcegos (e.g. galerias de exploração mineira, minas de água, edifícios abandonados, pontes 
de pedra,…). A monitorização dos locais de abrigo com potencial encontrados, assim como do abrigo de 
importância local/regional, deverá ser realizada 3 vezes ao ano: durante a época de maternidade uma 

ntre junho e julho; e na época de hibernação entre janeiro e fevereiro

Uma vez que são potenciais na área de estudo também espécies fissurícolas/arborícolas e de forma a 
compreender quais as áreas de alimentação utilizadas pelas espécies presentes nos 
identificados, deverão ser realizados censos noturnos para deteção de vocalizações de morcegos. Esta 
amostragem será realizada com recurso a um detetor de ultra-sons (D240x Pettersson Elektronik©
pontos para deteção de morcegos deverão ser distribuídos por todos os habitats presentes na área de 
estudo e terão a duração de 10 minutos. Os pontos serão realizados 30 minutos após o pôr

mensalmente entre abril e setembro. 

Património arquitetónico e arqueológico 

caracterização da situação atual do factor património cultural, de natureza imóvel, abrangeu território 
correspondente às parcelas de incidência do Projeto alargado a uma zona envolvente e de 

quadrangular, tal como está representada na Figura 18

As fontes de informação utilizadas incluíram inventários de organismos públicos, nomeadamente da 
sítios arqueológicos e dos imóveis classificados ou em vias de classificação, da 

IHRU, no caso do património arquitetónico, instrumentos de gestão municipal, cartografia (militar e 
e uma pesquisa não exaustiva de bibliografia especializada e de websites. 

lta, de base documental, visou a elaboração de um inventário de ocorrências, 
georeferenciáveis, correspondentes achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza 
arqueológica, arquitetónica e etnográfica, elegíveis independentemente do seu estatuto de proteção ou 
valor cultural. Também se procurou identificar, de forma preliminar, indícios toponímicos e fisiográficos 
que possam indicar sítios de potencial interesse arqueológico. Não se procedeu ainda a

o de conservação destas. 
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justifica a realização de trabalhos de 
ie. Assim, será feita uma prospeção dirigida à 

estudo. Os transectos para deteção 
m ao longo dos quais devem 

ser prospetadas as margens e o leito do rio. Esta metodologia deverá ser realizada entre agosto e 

Tendo em conta a presença na área de estudo de um abrigo de importância local/regional, 
possivelmente numa das antigas galerias de exploração mineira, este abrigo deverá ser caraterizado 

a extensão, espécies, número de indivíduos, tipo de uso e sazonalidade do abrigo. Deverão 
ainda ser prospetadas todas as estruturas presentes na área de estudo que possam potencialmente 

edifícios abandonados, pontes 
de pedra,…). A monitorização dos locais de abrigo com potencial encontrados, assim como do abrigo de 
importância local/regional, deverá ser realizada 3 vezes ao ano: durante a época de maternidade uma 

ntre junho e julho; e na época de hibernação entre janeiro e fevereiro1.   

Uma vez que são potenciais na área de estudo também espécies fissurícolas/arborícolas e de forma a 
compreender quais as áreas de alimentação utilizadas pelas espécies presentes nos abrigos 
identificados, deverão ser realizados censos noturnos para deteção de vocalizações de morcegos. Esta 

(D240x Pettersson Elektronik©). Os 
tribuídos por todos os habitats presentes na área de 

30 minutos após o pôr-do-sol até 

tural, de natureza imóvel, abrangeu território 
uma zona envolvente e de 

18.  

As fontes de informação utilizadas incluíram inventários de organismos públicos, nomeadamente da 
e dos imóveis classificados ou em vias de classificação, da 

tografia (militar e 

lta, de base documental, visou a elaboração de um inventário de ocorrências, 
georeferenciáveis, correspondentes achados notáveis, monumentos, sítios e conjuntos, de natureza 

tuto de proteção ou 
valor cultural. Também se procurou identificar, de forma preliminar, indícios toponímicos e fisiográficos 

Não se procedeu ainda a trabalho de 
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Figura 18– Localização das ocorrências patrimoniais. 
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Os resultados obtidos estão agregados no 
cartograficamente na Figura 18. Consistem em 25 ocorrências, onde cinco são topónimos com potencial 
interesse cultural (Oc. 1, 15, 19, 21 e 24). Além daqueles topónimos existe provavelmente um outro, 
com potencial interesse, mas que não incluímos na lista, nesta fase, uma vez que designa uma das 
parcelas de incidência do projeto, não tendo sido obtido através das fontes de informação primárias. 
Trata-se de Valdarcas, que pode significa

A consulta do atlas dos imóveis classificados e em vias de classificação resultou na identificação de um 
Imóvel de Interesse Público (IIP) a ocorrência 2 (Couço do Monte Furado).
natureza arqueológica que consta na base de dados Endovélico (DGPC
que tem um estatuto de proteção mais elevado dispondo de zona de proteção de dimensão significativa 
embora inferior a 1 km2. 

O Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Cerveira integra as ocorrências 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12
das quais (3, 5 e 10) reforçadas com zonas de proteção.

Quadro 11 – Ocorrências culturais identificadas agregadas por tipologia, estatuto de proteção e 

  

Estatuto predominante 
Tipologia 

predominante

Classificado e/ou 
integrado em 
instrumento de 
ordenamento 

Arqueológico

Arquitectónico e 
Etnográfico

Protecção pelo 
inventário 

Arqueológico

Arquitectónico e 
Etnográfico

Referenciado noutras 
fontes de informação 

Arqueológico

Arquitectónico e 
Etnográfico

Interesse potencial 

Arqueológico

Arquitectónico e 
Etnográfico

As restantes ocorrências foram georreferenciadas
sido indiciadas em websites e na base de dados do IHRU.

No Quadro 11 constata-se não existirem ocorrências c
com o projeto, de acordo com o layout
envolvente do projeto, a menos de 500
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Os resultados obtidos estão agregados no Quadro 11, descritos no Quadro 12 
. Consistem em 25 ocorrências, onde cinco são topónimos com potencial 

interesse cultural (Oc. 1, 15, 19, 21 e 24). Além daqueles topónimos existe provavelmente um outro, 
e, mas que não incluímos na lista, nesta fase, uma vez que designa uma das 

to, não tendo sido obtido através das fontes de informação primárias. 
significar vale dos túmulos.  

s dos imóveis classificados e em vias de classificação resultou na identificação de um 
Imóvel de Interesse Público (IIP) a ocorrência 2 (Couço do Monte Furado). Esta ocorrência é a única de 
natureza arqueológica que consta na base de dados Endovélico (DGPC) e do conjunto inventariado a 
que tem um estatuto de proteção mais elevado dispondo de zona de proteção de dimensão significativa 

O Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Cerveira integra as ocorrências 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12
das quais (3, 5 e 10) reforçadas com zonas de proteção. 

Ocorrências culturais identificadas agregadas por tipologia, estatuto de proteção e 
valor cultural 

Incidência territorial 

Tipologia 
predominante 

Direta Envolvente próxima 

Arqueológico   

Arquitectónico e 
Etnográfico 

  

Arqueológico   

Arquitectónico e 
Etnográfico 

  

Arqueológico  16 

Arquitectónico e 
Etnográfico 

 22, 23 

Arqueológico  19, 21 

Arquitectónico e 
Etnográfico 

  

georreferenciadas com base na observação da cartografia militar, 
e na base de dados do IHRU. 

se não existirem ocorrências conhecidas em situação de interferência dire
layout atualmente disponível em fase de estudo prévio

envolvente do projeto, a menos de 500 m de distância existem algumas ocorrências de interesse 
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 e representados 
. Consistem em 25 ocorrências, onde cinco são topónimos com potencial 

interesse cultural (Oc. 1, 15, 19, 21 e 24). Além daqueles topónimos existe provavelmente um outro, 
e, mas que não incluímos na lista, nesta fase, uma vez que designa uma das 

to, não tendo sido obtido através das fontes de informação primárias. 

s dos imóveis classificados e em vias de classificação resultou na identificação de um 
Esta ocorrência é a única de 
e do conjunto inventariado a 

que tem um estatuto de proteção mais elevado dispondo de zona de proteção de dimensão significativa 

O Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Cerveira integra as ocorrências 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12, três 

Ocorrências culturais identificadas agregadas por tipologia, estatuto de proteção e 

Exterior 

2, 5, 10 

4, 6, 7, 8, 12 

 

 

 

3, 9, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 25 

1, 24 

 

 

servação da cartografia militar, tendo 

onhecidas em situação de interferência direta 
em fase de estudo prévio. No território 

m de distância existem algumas ocorrências de interesse 
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cultural referenciadas em fontes de informação sem estatuto de proteção e outras de potencial 
interesse, cujas características e estado atual carecem de avaliação. Finalmente, a maioria das 
ocorrências, incluindo as que têm estatuto de proteção mais elevado situam
aparentemente fora da sua influência direta.

Este quadro de referência carece de atualização com base em trabalho de campo para prospecção 
sistemática das áreas afectas ao projeto, sendo também exigível avaliar a intrusão das atividade
industrial pretendida na envolvente cénica das ocorrência

Quadro 12

Referência 
Topónimo 
Tipologia 
Cronologia 
Categoria 

Coordenadas Gauss 
(militares, Datum Lisboa) 
1. Penedo das 
Casinhas. 
Topónimo. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Concelho
Posição.
Caracterização.
antigas construções ou para estruturas monticulares (mamoas) pré
associado ao vértice geodésico, pelo que poderá ter migrado de um micro
na área envolvente, como frequentemente acontece com o batismo de marcos geodésicos.
Fonte de informação.

2. Couço do Monte 
Furado. 
Mina. 
Idade do Ferro; Romano. 
Arqueológico. 
150600 – 545800. 

Concelho (Freguesia).
Posição.
Caracterização. 
vestígios de uma barragem, um canal de condução de água e um túnel escavado na rocha, com 
cerca de 130m de comprimento e 1,40m de altura média.
“Conhecido por "Complexo mineiro da época romana do Couço do Monte Furado", a mina terá sido 
explorada no período romano, do qual remanescem, na zona, outros vestígios, a exemplo da 
"Estação Arqueológica de Lobelhe", for
erguido no topo de um morro com forte domínio sobre a paisagem envolvente, especialmente sobre o 
próprio Rio Minho, que o bordeja, e de onde se vigiava com relativa facilidade a navegação e o 
comérc
encontrados no seu perímetro, e cuja actividade se centraria na agricultura, em razão da grande 
fertilidade dos terrenos confinantes. Mas foi junto ao Rio Couro que 
constituído por um canal de condução de água com cerca de 130m de comprimento e uma altura 
média de 1,40m, parcialmente escavado na rocha, e por uma pequena barragem fundamental para o 
bom e consecutivo funcionamento da produç
de Classificação)
O sítio encontra
DR, I Série
Fonte de informação.
Classificação; IHRU; ROCHA (1994); GUERREIRO (1995); PDM de V. N. Cerveira.

3. Ponte de São João. 
Ponte. 
Contemporâneo. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
foram editadas fotografias da ocorrência. Trata
atribuível, aparentemente, ao Estado Novo, com um arco d
Fonte de informação.

4. Santa Luzia. 
Capela. 
Moderno. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
XVIII. Na vertente poente do local onde se instala a capela, existe uma fonte à qual são 
atribuídas capacidades curativas. O edifício contíguo à capela possui também duas fases, a 
mais antiga do séc. XVI e a mais recente do sé
Fonte de informação.
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ciadas em fontes de informação sem estatuto de proteção e outras de potencial 
interesse, cujas características e estado atual carecem de avaliação. Finalmente, a maioria das 
ocorrências, incluindo as que têm estatuto de proteção mais elevado situam-se no e
aparentemente fora da sua influência direta. 

Este quadro de referência carece de atualização com base em trabalho de campo para prospecção 
sistemática das áreas afectas ao projeto, sendo também exigível avaliar a intrusão das atividade
industrial pretendida na envolvente cénica das ocorrências com estatuto de proteção.

Quadro 12 – Ocorrências culturais identificadas na área em estudo

Concelho 
Posição em relação ao Projeto 

Caracterização 
Fonte de informação 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Casinhas: Topónimo com potencial arqueológico, que poderá remeter para 
antigas construções ou para estruturas monticulares (mamoas) pré
associado ao vértice geodésico, pelo que poderá ter migrado de um micro

rea envolvente, como frequentemente acontece com o batismo de marcos geodésicos.
Fonte de informação. CMP. 
Concelho (Freguesia). Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. “O rio Coura foi aproveitado para se instalar um complexo miniero. Encontram
vestígios de uma barragem, um canal de condução de água e um túnel escavado na rocha, com 
cerca de 130m de comprimento e 1,40m de altura média.” (DGPC, Base de dados Endovélico).
“Conhecido por "Complexo mineiro da época romana do Couço do Monte Furado", a mina terá sido 
explorada no período romano, do qual remanescem, na zona, outros vestígios, a exemplo da 
"Estação Arqueológica de Lobelhe", formada, entre outros elementos, por uma antiga 
erguido no topo de um morro com forte domínio sobre a paisagem envolvente, especialmente sobre o 
próprio Rio Minho, que o bordeja, e de onde se vigiava com relativa facilidade a navegação e o 
comércio pelo rio e através dele, como atestarão os materiais cerâmicos de importação entretanto 
encontrados no seu perímetro, e cuja actividade se centraria na agricultura, em razão da grande 
fertilidade dos terrenos confinantes. Mas foi junto ao Rio Couro que se ergueu o complexo mineiro, 
constituído por um canal de condução de água com cerca de 130m de comprimento e uma altura 
média de 1,40m, parcialmente escavado na rocha, e por uma pequena barragem fundamental para o 
bom e consecutivo funcionamento da produção mineira.”  (DGPC, Património Classificado ou em Vias 
de Classificação) 
O sítio encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP), conforme Decreto n.º 67/97, 
DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997. 
Fonte de informação. DGPC (CNS 36212); DGPC, Património Classificado ou em Vias de 
Classificação; IHRU; ROCHA (1994); GUERREIRO (1995); PDM de V. N. Cerveira.
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Ponte sobre o Rio Coura, identificada na cartografia militar. No Google Earth 
foram editadas fotografias da ocorrência. Trata-se de uma ponte em alvenaria de granito, 
atribuível, aparentemente, ao Estado Novo, com um arco de volta perfeita.
Fonte de informação. CMP; Google Earth. 
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. “A parte mais antiga da capela remonta ao séc. XVI, sendo o restante do séc. 
XVIII. Na vertente poente do local onde se instala a capela, existe uma fonte à qual são 
atribuídas capacidades curativas. O edifício contíguo à capela possui também duas fases, a 
mais antiga do séc. XVI e a mais recente do séc. XVIII.” (PDM). 
Fonte de informação. CMP; IHRU; PDM V. N. Cerveira. 
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ciadas em fontes de informação sem estatuto de proteção e outras de potencial 
interesse, cujas características e estado atual carecem de avaliação. Finalmente, a maioria das 

se no exterior do projeto e 

Este quadro de referência carece de atualização com base em trabalho de campo para prospecção 
sistemática das áreas afectas ao projeto, sendo também exigível avaliar a intrusão das atividade 

com estatuto de proteção. 

Ocorrências culturais identificadas na área em estudo 

Casinhas: Topónimo com potencial arqueológico, que poderá remeter para 
antigas construções ou para estruturas monticulares (mamoas) pré-históricas. O nome está 
associado ao vértice geodésico, pelo que poderá ter migrado de um micro-topónimo conhecido 

rea envolvente, como frequentemente acontece com o batismo de marcos geodésicos. 

O rio Coura foi aproveitado para se instalar um complexo miniero. Encontram-se 
vestígios de uma barragem, um canal de condução de água e um túnel escavado na rocha, com 

(DGPC, Base de dados Endovélico). 
“Conhecido por "Complexo mineiro da época romana do Couço do Monte Furado", a mina terá sido 
explorada no período romano, do qual remanescem, na zona, outros vestígios, a exemplo da 

mada, entre outros elementos, por uma antiga villa romana 
erguido no topo de um morro com forte domínio sobre a paisagem envolvente, especialmente sobre o 
próprio Rio Minho, que o bordeja, e de onde se vigiava com relativa facilidade a navegação e o 

io pelo rio e através dele, como atestarão os materiais cerâmicos de importação entretanto 
encontrados no seu perímetro, e cuja actividade se centraria na agricultura, em razão da grande 

se ergueu o complexo mineiro, 
constituído por um canal de condução de água com cerca de 130m de comprimento e uma altura 
média de 1,40m, parcialmente escavado na rocha, e por uma pequena barragem fundamental para o 

(DGPC, Património Classificado ou em Vias 

se classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP), conforme Decreto n.º 67/97, 

C, Património Classificado ou em Vias de 
Classificação; IHRU; ROCHA (1994); GUERREIRO (1995); PDM de V. N. Cerveira. 

Ponte sobre o Rio Coura, identificada na cartografia militar. No Google Earth 
se de uma ponte em alvenaria de granito, 

e volta perfeita. 

XVI, sendo o restante do séc. 
XVIII. Na vertente poente do local onde se instala a capela, existe uma fonte à qual são 
atribuídas capacidades curativas. O edifício contíguo à capela possui também duas fases, a 
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Referência 
Topónimo 
Tipologia 
Cronologia 
Categoria 

Coordenadas Gauss 
(militares, Datum Lisboa) 
5. Mata dos Casarões 
/ Santa Luzia. 
Villa / Sepultura. 
Idade do Ferro e 
Romano. 
Arqueológico. 
Não determinado. 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
de “terra sigillata” e vidro correspondentes a uma provável villa
sepultura antropomórfica cavada na rocha e diversas cerâmicas medievais que documentam 
uma ocupação dessa época.”
Fonte de informação.

6. São Sebastião. 
Capela. 
Moderno. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
fotografia da ocorrência. Trata
porta frontal dando para uma escadaria e um cruzeiro. Tem um sino sobre a porta
“Edifício do séc. XVII/XVIII. Junto à Capela existe um cruzeiro bastante simples com plinto 
moldurado.” (PDM)
Fonte de informação. 

7. Igreja Paroquial de 
Covas (do Divino 
Salvador). 
Igreja. 
Moderno-
Contemporâneo. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
da ocorrência. Trata
sineira lateral e anexos da sacristia nas traseiras
Fonte de informação.

8. Casa do Carboal. 
Solar. 
Moderno. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização
Covas, concelho de 
Instituído em morgado por 
1691, cujo 1.º administr
Campo, Comendador d
Monção e também senhor do Morgado da Boa Vista da 
valor na Guerra da Restauração
possuidor Manuel Carlos Bacelar
em «Solares portugueses» um “belo exemplo de residência do último 
repetindo um tipo de casa muito difundido no Norte e que remonta ao final da Idade Média.”
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Carboal).
Fonte de informação.

9. Outeiro do Tojo. 
Capela e Cruzeiro. 
Indeterminado. 
Arquitectónico. 
Indeterminado. 

Concelho (Freguesia).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
dados para caracterizar a ocorrência.. Não se conseguiu identificar o orago.
Fonte de informação.

10. Torre. 
Castro. 
Idade do Ferro 
Arqueológico. 
Não determinado. 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
defendido por duas ordens de muralhas em talude, seguida da parte exterior por um fosso. A 
nascente possui dois fossos, por ser uma zona de acesso mais fácil. Um dos fossos é hoje em 
dia parcialmente ocupado pela estrada que serve o lugar. Do lado poente o sistema defensivo 
surge indefinido. No interior da acrópole crescem giestas pinheiros e matos. É ne
tradição e as memórias paroquiais apontam para a existência de uma torre, que terá sido 
desmantelada para a construção do cemitério paroquial. Aparecem diversos vestígios de 
cerâmicas do castrejo final, à tégula e cerâmica comum da época ro
Fonte de informação.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Concelho 
Posição em relação ao Projeto 

Caracterização 
Fonte de informação 

Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Área de Estudo. 

Caracterização. “Vestígios cerâmicos castrejos e romanos, datáveis do séc. I d.C., fragmentos 
de “terra sigillata” e vidro correspondentes a uma provável villa romana. Existe também uma 
sepultura antropomórfica cavada na rocha e diversas cerâmicas medievais que documentam 
uma ocupação dessa época.” (PDM) 
Fonte de informação. PDM V. N. Cerveira. 

Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Capela identificada na cartografia militar. No Google Earth foi editada uma 
fotografia da ocorrência. Trata-se de uma capela de planta rectangular, com cobertura de duas 
porta frontal dando para uma escadaria e um cruzeiro. Tem um sino sobre a porta.
“Edifício do séc. XVII/XVIII. Junto à Capela existe um cruzeiro bastante simples com plinto 

(PDM) 
Fonte de informação. CMP; IHRU; Google Earth; PDM V. N. Cerveira. 

Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Igreja identificada na cartografia militar. No Google Earth foram editadas fotografias 
da ocorrência. Trata-se de uma igreja de planta rectangular, com cobertura de duas águas, torre 
sineira lateral e anexos da sacristia nas traseiras. 
Fonte de informação. CMP; IHRU; Google Earth; PDM V. N. Cerveira. 

Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Área de Estudo. 

Caracterização. “A Casa do Carboal é uma casa solarenga do século XVII
, concelho de Vila Nova de Cerveira daí ser conhecida igualmente por Casa de Covas. 

Instituído em morgado por Manuel Pereira Bacelar, por escritura que fez a 4 de Outubro de 
, cujo 1.º administrador do vínculo terá sido Carlos Malheiro Pereira Bacelar

Campo, Comendador da Ordem de Cristo, Governador das Praças de Vila Nova de Cerveira e 
Monção e também senhor do Morgado da Boa Vista da Enxertada e que tinha militado com 

Guerra da Restauração. Nas Memórias Paroquiais de 1758, refere que era legitimo 
Manuel Carlos Bacelar, fidalgo escudeiro da Casa Real. É para Carlos de Azevedo

em «Solares portugueses» um “belo exemplo de residência do último quartel do século XVII 
repetindo um tipo de casa muito difundido no Norte e que remonta ao final da Idade Média.”
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Carboal). 
Fonte de informação. CMP; IHRU; wikipedia.org/wiki/Casa_do_Carboal; PDM V. N. Cerveira.
Concelho (Freguesia). Vila Nova de Cerveira (Covas). 

Área de Estudo. 
Caracterização. Capela e topónimo “Cruzeiro” identificados na cartografia militar. Não se obtiveram 
dados para caracterizar a ocorrência.. Não se conseguiu identificar o orago. 
Fonte de informação. CMP. 

Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Área de Estudo. 

Caracterização. “Povoado de pequenas dimensões, localizado junto ao lugar da Torre. Era 
defendido por duas ordens de muralhas em talude, seguida da parte exterior por um fosso. A 

possui dois fossos, por ser uma zona de acesso mais fácil. Um dos fossos é hoje em 
dia parcialmente ocupado pela estrada que serve o lugar. Do lado poente o sistema defensivo 
surge indefinido. No interior da acrópole crescem giestas pinheiros e matos. É ne
tradição e as memórias paroquiais apontam para a existência de uma torre, que terá sido 
desmantelada para a construção do cemitério paroquial. Aparecem diversos vestígios de 
cerâmicas do castrejo final, à tégula e cerâmica comum da época romana.” (PDM).
Fonte de informação. CMP; PDM V. N. Cerveira 
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Vestígios cerâmicos castrejos e romanos, datáveis do séc. I d.C., fragmentos 
romana. Existe também uma 

sepultura antropomórfica cavada na rocha e diversas cerâmicas medievais que documentam 

Capela identificada na cartografia militar. No Google Earth foi editada uma 
se de uma capela de planta rectangular, com cobertura de duas águas, 

. 
“Edifício do séc. XVII/XVIII. Junto à Capela existe um cruzeiro bastante simples com plinto 

Igreja identificada na cartografia militar. No Google Earth foram editadas fotografias 
se de uma igreja de planta rectangular, com cobertura de duas águas, torre 

século XVII, na freguesia de 
daí ser conhecida igualmente por Casa de Covas. 

, por escritura que fez a 4 de Outubro de 
Carlos Malheiro Pereira Bacelar, Mestre de 

a Ordem de Cristo, Governador das Praças de Vila Nova de Cerveira e 
e tinha militado com 

, refere que era legitimo 
Carlos de Azevedo, 

quartel do século XVII 
repetindo um tipo de casa muito difundido no Norte e que remonta ao final da Idade Média.” (in: 

CMP; IHRU; wikipedia.org/wiki/Casa_do_Carboal; PDM V. N. Cerveira. 

Capela e topónimo “Cruzeiro” identificados na cartografia militar. Não se obtiveram 

“Povoado de pequenas dimensões, localizado junto ao lugar da Torre. Era 
defendido por duas ordens de muralhas em talude, seguida da parte exterior por um fosso. A 

possui dois fossos, por ser uma zona de acesso mais fácil. Um dos fossos é hoje em 
dia parcialmente ocupado pela estrada que serve o lugar. Do lado poente o sistema defensivo 
surge indefinido. No interior da acrópole crescem giestas pinheiros e matos. É neste local que a 
tradição e as memórias paroquiais apontam para a existência de uma torre, que terá sido 
desmantelada para a construção do cemitério paroquial. Aparecem diversos vestígios de 

(PDM). 
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Referência 
Topónimo 
Tipologia 
Cronologia 
Categoria 

Coordenadas Gauss 
(militares, Datum Lisboa) 
11. Bouça. 
Capela. 
Indeterminado. 
Arquitectónico. 
Indeterminado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
caracterizar a ocorrência. Não se conseguiu identificar o orago.
Fonte de informação.

12. Pagade. 
Diversos. 
Contemporâneo. 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
interesse cultural. Todavia, imediatamente a Este da ponte, na margem Sul do rio, existe um 
complexo de moagem, constituído por três edifícios de planta r
águas, em alvenaria de granito, com uma azenha e um açude que atravessa o rio. Igualmente 
na margem Sul, existe um cruzeiro designado como “Cruzeiro do Anjo da Guarda”, de possível 
construção no Século XVIII 
base quadrada com faces ornamentadas por cartelas em folhagens e moldura superior com 
cavidade para o fuste cilíndrico encimado por capitel de tipo compósito sobrepujado por cruz 
latina de secção rectangular c
metálico com roldana.”
Fonte de informação.

13. Ponte de Covas. 
Ponte. 
Contemporâneo. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização.
foram editadas fotografias da ocorrência. Trata
construída aparentemente durante o Estado Novo. Tem dois arcos abatidos apoiados sobre um 
pilar formando quebra
Fonte de informação.

14. Abótega. 
Capela. 
Indeterminado. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
dados sobre a ocorrência.
Fonte 

15. Santa Marinha. 
Topónimo. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
já totalmente destruída, no topo do monte. Na cartografia militar não existem construções no 
sítio. Na base de dados do IHRU existe a referência ao templo (desconhecemos se este ou 
outro com igual orago) mas não contém qualquer localização ou descrição.
Fonte 

16. Antigas Minas da 
Cerejeirinha. 
Minas. 
Contemporâneo. 
Etnográfico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
obtiveram dados sobre a ocorrência.
Fonte de informação.

17. Azenha Velha. 
Moinho de Rodízios. 
Moderno-
Contemporâneo. 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 
 
 
 
 
 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
águas em lajes pétreas, sobrelevada relativamente à margem Este do
Fonte de informação.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Concelho 
Posição em relação ao Projeto 

Caracterização 
Fonte de informação 

Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Capela identificada na cartografia militar. Não 
caracterizar a ocorrência. Não se conseguiu identificar o orago. 
Fonte de informação. CMP. 
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. A ponte de travessia do Rio Coura é de construção recente e reduzido 
interesse cultural. Todavia, imediatamente a Este da ponte, na margem Sul do rio, existe um 
complexo de moagem, constituído por três edifícios de planta rectangular e cobertura de duas 
águas, em alvenaria de granito, com uma azenha e um açude que atravessa o rio. Igualmente 
na margem Sul, existe um cruzeiro designado como “Cruzeiro do Anjo da Guarda”, de possível 
construção no Século XVIII – “Soco com um degrau de planta quadrada, pedestal moldurado de 
base quadrada com faces ornamentadas por cartelas em folhagens e moldura superior com 
cavidade para o fuste cilíndrico encimado por capitel de tipo compósito sobrepujado por cruz 
latina de secção rectangular com imagem escultórica de Cristo. No topo do fuste um anel 
metálico com roldana.” (Base de dados do IHRU). 
Fonte de informação. CMP; IHRU; Google Earth; PDM V. N. Cerveira.
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Ponte sobre o Rio Coura, identificada na cartografia militar. No Google Earth
foram editadas fotografias da ocorrência. Trata-se de uma ponte em alvenaria de granito, 
construída aparentemente durante o Estado Novo. Tem dois arcos abatidos apoiados sobre um 
pilar formando quebra-mar. 
Fonte de informação. CMP; Google Earth. 
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Capela identificada na cartografia militar. Não se identificou o orago ou outros 
dados sobre a ocorrência. 
Fonte de informação. CMP. 
Concelho. Vila Nova de Cerveira (Covas). 
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Topónimo que poderá indiciar a existência de uma antiga ermida, em ruína ou 
totalmente destruída, no topo do monte. Na cartografia militar não existem construções no 

sítio. Na base de dados do IHRU existe a referência ao templo (desconhecemos se este ou 
outro com igual orago) mas não contém qualquer localização ou descrição.

 de informação. CMP; IHRU. 
Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Área de mineração a céu aberto, observável no Google Earth. Não se 
obtiveram dados sobre a ocorrência. 
Fonte de informação. CMP; Google Earth. 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Moinho de planta rectangular, em alvenaria de pedra, com cobertura de duas 
águas em lajes pétreas, sobrelevada relativamente à margem Este do
Fonte de informação. CMP; Google Earth. 
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Capela identificada na cartografia militar. Não se obtiveram dados para 

A ponte de travessia do Rio Coura é de construção recente e reduzido 
interesse cultural. Todavia, imediatamente a Este da ponte, na margem Sul do rio, existe um 

ectangular e cobertura de duas 
águas, em alvenaria de granito, com uma azenha e um açude que atravessa o rio. Igualmente 
na margem Sul, existe um cruzeiro designado como “Cruzeiro do Anjo da Guarda”, de possível 

grau de planta quadrada, pedestal moldurado de 
base quadrada com faces ornamentadas por cartelas em folhagens e moldura superior com 
cavidade para o fuste cilíndrico encimado por capitel de tipo compósito sobrepujado por cruz 

om imagem escultórica de Cristo. No topo do fuste um anel 

CMP; IHRU; Google Earth; PDM V. N. Cerveira. 

Ponte sobre o Rio Coura, identificada na cartografia militar. No Google Earth 
se de uma ponte em alvenaria de granito, 

construída aparentemente durante o Estado Novo. Tem dois arcos abatidos apoiados sobre um 

Capela identificada na cartografia militar. Não se identificou o orago ou outros 

Topónimo que poderá indiciar a existência de uma antiga ermida, em ruína ou 
totalmente destruída, no topo do monte. Na cartografia militar não existem construções no 

sítio. Na base de dados do IHRU existe a referência ao templo (desconhecemos se este ou 
outro com igual orago) mas não contém qualquer localização ou descrição. 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 

Área de mineração a céu aberto, observável no Google Earth. Não se 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 

Moinho de planta rectangular, em alvenaria de pedra, com cobertura de duas 
águas em lajes pétreas, sobrelevada relativamente à margem Este do Ribeiro das Pombas. 
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Referência 
Topónimo 
Tipologia 
Cronologia 
Categoria 

Coordenadas Gauss 
(militares, Datum Lisboa) 
18. Moinho de Baixo. 
Moinho de Rodízios. 
Contemporâneo. 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
cápeas, de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito; a principal termina em empena e é 
rasgada por portal de verga recta, descentrado, com porta de fer
vaseira. Fachada lateral esquerda inferiormente rasgada, ao nível do solo, por abertura do 
cabouco, de verga recta. À fachada oposta dispõe
sobrelevada vencendo o desnível do terreno. Fa
Base de dados do IHRU).
Fonte de informação.

19. Mina. 
Topónimo. 
Indeterminado 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
também se aplique a captações de água. Não se obtiveram dados para caracterizar a 
ocorrência. 
Fonte de informação.

20. Nossa Senhora da 
Rocha. 
Capela. 
Contemporâneo. 
Arquitectónico. 
Não determinado. 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
duas águas, rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, a 
principal virada a N. com embasamento, cunhais apilastrados, coroados por urnas, sobre plintos 
paralelepipédicos, e terminada em empena recortada, com friso e cornija, coroada por 
latina de cantaria, de braços trevados, sobre acrotério. É rasgada por portal de verga reta, com 
moldura encimada por cornija, e por janela retilínea, gradeada, com moldura igualmente 
encimada por cornija e inferiormente ligada ao portal, criando fals
cartela inscrita; o portal é ladeado por duas janelas retangulares, com moldura encimada por 
cornija reta e gradeadas. Junto ao cunhal direito, dispõe
Ao cunhal esquerdo adossa
com as juntas tomadas e pintadas de branco, acedido por três degraus. Fachadas laterais 
terminadas em cornija de betão, a direita cega. Fachada posterior terminada em empena, 
coroada por cruz metálica so
IHRU). 
Fonte de informação.

21. Castelo. 
Topónimo. 
Indeterminado 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
pré-histórico. 
Fonte de informação.

22. Senhora da 
Rocha. 
Azenha. 
Indeterminado. 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 

Concelho. Caminha
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
ocorrência. 
Fonte de informação.

23. Corga. 
Azenha. 
Indeterminado. 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 
 
 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo.
Caracterização. 
ocorrência. 
Fonte de informação.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Concelho 
Posição em relação ao Projeto 

Caracterização 
Fonte de informação 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. ”Planta rectangular, simples, com cobertura homogénea em telhado de 
cápeas, de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito; a principal termina em empena e é 
rasgada por portal de verga recta, descentrado, com porta de ferro, ladeada, à esquerda, por 
vaseira. Fachada lateral esquerda inferiormente rasgada, ao nível do solo, por abertura do 
cabouco, de verga recta. À fachada oposta dispõe-se levada de granito com caleira aberta, 
sobrelevada vencendo o desnível do terreno. Fachada posterior terminada em empena.” 
Base de dados do IHRU). 
Fonte de informação. IHRU; Google Earth. 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Topónimo associado provavelmente a actividade extractiva, embora este termo 
também se aplique a captações de água. Não se obtiveram dados para caracterizar a 

Fonte de informação. CMP. 
Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. ”Planta retangular, de massa simples e cobertura homogénea em telhados de 
s, rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, a 

principal virada a N. com embasamento, cunhais apilastrados, coroados por urnas, sobre plintos 
paralelepipédicos, e terminada em empena recortada, com friso e cornija, coroada por 
latina de cantaria, de braços trevados, sobre acrotério. É rasgada por portal de verga reta, com 
moldura encimada por cornija, e por janela retilínea, gradeada, com moldura igualmente 
encimada por cornija e inferiormente ligada ao portal, criando falso pano de peito, onde surge 
cartela inscrita; o portal é ladeado por duas janelas retangulares, com moldura encimada por 
cornija reta e gradeadas. Junto ao cunhal direito, dispõe-se pequena sineira em ferro, com sino. 
Ao cunhal esquerdo adossa-se púlpito quadrangular, de cantaria e guarda plena de cantaria, 
com as juntas tomadas e pintadas de branco, acedido por três degraus. Fachadas laterais 
terminadas em cornija de betão, a direita cega. Fachada posterior terminada em empena, 
coroada por cruz metálica sobre plinto paralelepipédico, de alvenaria.” (Base de dados do 

Fonte de informação. CMP; IHRU. 
Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Topónimo provavelmente associado a uma estrutura militar ou a um povoado 

Fonte de informação. CMP. 
Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Azenha identificada na cartografia militar. Não se obtiveram dados sobre a 

Fonte de informação. CMP. 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 
Área de Estudo. 

Caracterização. Azenha identificada na cartografia militar. Não se obtiveram dados sobre a 

de informação. CMP. 
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”Planta rectangular, simples, com cobertura homogénea em telhado de 
cápeas, de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito; a principal termina em empena e é 

ro, ladeada, à esquerda, por 
vaseira. Fachada lateral esquerda inferiormente rasgada, ao nível do solo, por abertura do 

se levada de granito com caleira aberta, 
chada posterior terminada em empena.” (in: 

Topónimo associado provavelmente a actividade extractiva, embora este termo 
também se aplique a captações de água. Não se obtiveram dados para caracterizar a 

”Planta retangular, de massa simples e cobertura homogénea em telhados de 
s, rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, a 

principal virada a N. com embasamento, cunhais apilastrados, coroados por urnas, sobre plintos 
paralelepipédicos, e terminada em empena recortada, com friso e cornija, coroada por cruz 
latina de cantaria, de braços trevados, sobre acrotério. É rasgada por portal de verga reta, com 
moldura encimada por cornija, e por janela retilínea, gradeada, com moldura igualmente 

o pano de peito, onde surge 
cartela inscrita; o portal é ladeado por duas janelas retangulares, com moldura encimada por 

se pequena sineira em ferro, com sino. 
uadrangular, de cantaria e guarda plena de cantaria, 

com as juntas tomadas e pintadas de branco, acedido por três degraus. Fachadas laterais 
terminadas em cornija de betão, a direita cega. Fachada posterior terminada em empena, 

(Base de dados do 

Topónimo provavelmente associado a uma estrutura militar ou a um povoado 

Azenha identificada na cartografia militar. Não se obtiveram dados sobre a 

Azenha identificada na cartografia militar. Não se obtiveram dados sobre a 



 
 

 
E.162919.01.002.aa 

 

Referência 
Topónimo 
Tipologia 
Cronologia 
Categoria 

Coordenadas Gauss 
(militares, Datum Lisboa) 
24. Porto da Lapa. 
Topónimo. 
Indeterminado 
Indeterminado. 
Indeterminado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
documentado em muitas situações, poderá ter tido ocupação humana. A palavra porto pode 
indicar portagem ou local de travessia por barca. O topónimo deve estar mal localizado, uma 
vez que aparece na encosta. A forma inversa, Lapa do
encosta.
Fonte de informação.

25. Ribeiro de São 
João. 
Azenha. 
Indeterminado 
Arquitectónico; 
Etnográfico. 
Não determinado. 

Concelho
Posição.
Caracterização. 
Ribeiro de São João. Não se obtiveram dados sobre a ocorrência.
Fonte de informação.

No estudo deste factor ambiental procurar
implementação do projeto ao nível do património cultural.

A análise a efetuar será realizada de acordo com a lei vigente e com as normas legais estabelecidas 
pelo IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
tipo de trabalhos, pelo que a sua realização obedecerá ao estipulado no Decreto
setembro. A metodologia a utilizar nesta etapa considera duas fases distintas:

• A primeira, em que será recolhida e 
através da consulta de bibliografia especializada, bases de dados informáticas, da análise de 
estudos realizados e não publicados, e dos contactos estabelecidos com entidades públicas e 
privadas vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do património cultural;

• A segunda, em que será efetuada a prospeção arqueológica sistemática na área de estudo, com a 
finalidade de recolher elementos que permitam uma correta avaliação e caracterização da
situação em termos patrimoniais.

A área de estudo será alargada para além dos limites da área de influência direta do Projeto, 
propondo-se o reconhecimento, através de pesquisa bibliográfica e identificação no campo dos 
elementos patrimoniais, de uma faix
Pinhal da Verdizela.  

Todos os elementos detetados, e aos quais seja reconhecido valor patrimonial, serão assinalados na 
cartografia base do estudo, à escala apropriada, com as respetivas coorden
serão descritos pormenorizadamente, hierarquizados em função da sua importância científica e 
patrimonial, e integrados no contexto em que se inserem sendo
possível, atribuída uma cronologia precisa.

Os trabalhos arqueológicos terão ainda em conta o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, o 
Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Concelho 
Posição em relação ao Projeto 

Caracterização 
Fonte de informação 

Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. O topónimo Lapa sugere a existência de um 
documentado em muitas situações, poderá ter tido ocupação humana. A palavra porto pode 
indicar portagem ou local de travessia por barca. O topónimo deve estar mal localizado, uma 
vez que aparece na encosta. A forma inversa, Lapa do Porto, teria uma localização aceitável em 
encosta. 
Fonte de informação. CMP. 
Concelho. Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João).
Posição. Área de Estudo. 
Caracterização. Azenha identificada na cartografia militar, localizada na margem Oeste do 
Ribeiro de São João. Não se obtiveram dados sobre a ocorrência. 
Fonte de informação. CMP. 

No estudo deste factor ambiental procurar-se-á avaliar exaustivamente as consequências da 
implementação do projeto ao nível do património cultural. 

A análise a efetuar será realizada de acordo com a lei vigente e com as normas legais estabelecidas 
Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, para a execução deste 

tipo de trabalhos, pelo que a sua realização obedecerá ao estipulado no Decreto
setembro. A metodologia a utilizar nesta etapa considera duas fases distintas: 

A primeira, em que será recolhida e tratada a informação disponível sobre a área de estudo, obtida 
através da consulta de bibliografia especializada, bases de dados informáticas, da análise de 
estudos realizados e não publicados, e dos contactos estabelecidos com entidades públicas e 

s vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do património cultural;

A segunda, em que será efetuada a prospeção arqueológica sistemática na área de estudo, com a 
finalidade de recolher elementos que permitam uma correta avaliação e caracterização da
situação em termos patrimoniais. 

A área de estudo será alargada para além dos limites da área de influência direta do Projeto, 
se o reconhecimento, através de pesquisa bibliográfica e identificação no campo dos 

elementos patrimoniais, de uma faixa de cerca de 1 km em torno da área proposta para a pedreira 

Todos os elementos detetados, e aos quais seja reconhecido valor patrimonial, serão assinalados na 
cartografia base do estudo, à escala apropriada, com as respetivas coorden
serão descritos pormenorizadamente, hierarquizados em função da sua importância científica e 
patrimonial, e integrados no contexto em que se inserem sendo-lhes, sempre que tal se verifique 
possível, atribuída uma cronologia precisa. 

s trabalhos arqueológicos terão ainda em conta o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, o 
164/2014, de 4 de novembro. 

57  

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 

O topónimo Lapa sugere a existência de um abrigo natural que, como 
documentado em muitas situações, poderá ter tido ocupação humana. A palavra porto pode 
indicar portagem ou local de travessia por barca. O topónimo deve estar mal localizado, uma 

Porto, teria uma localização aceitável em 

Caminha (União das Freguesias de Arga: Baixo, Cima e São João). 

Azenha identificada na cartografia militar, localizada na margem Oeste do 

 

exaustivamente as consequências da 

A análise a efetuar será realizada de acordo com a lei vigente e com as normas legais estabelecidas 
e Arqueológico, para a execução deste 

tipo de trabalhos, pelo que a sua realização obedecerá ao estipulado no Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 

tratada a informação disponível sobre a área de estudo, obtida 
através da consulta de bibliografia especializada, bases de dados informáticas, da análise de 
estudos realizados e não publicados, e dos contactos estabelecidos com entidades públicas e 

s vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do património cultural; 

A segunda, em que será efetuada a prospeção arqueológica sistemática na área de estudo, com a 
finalidade de recolher elementos que permitam uma correta avaliação e caracterização da 

A área de estudo será alargada para além dos limites da área de influência direta do Projeto, 
se o reconhecimento, através de pesquisa bibliográfica e identificação no campo dos 

a de cerca de 1 km em torno da área proposta para a pedreira 

Todos os elementos detetados, e aos quais seja reconhecido valor patrimonial, serão assinalados na 
cartografia base do estudo, à escala apropriada, com as respetivas coordenadas. Estes elementos 
serão descritos pormenorizadamente, hierarquizados em função da sua importância científica e 

lhes, sempre que tal se verifique 

s trabalhos arqueológicos terão ainda em conta o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, o 
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7.5.12. Paisagem 

A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente que nos rodeia. Assim, 
um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e 
ambientalmente saudável, terá, como resultado, uma paisag

No entanto, dada a sua subjetividade, é um dos fatores ambientais mais complexos de analisar e 
caraterizar, uma vez que se encontra dependente da apreensão e interpretação do seu 
observador/recetor. Nesse sentido, a caraterização d
perspetiva de identificar de forma sistemática e homogénea as unidades de paisagem presentes na área 
de influência do projeto e com isso integrar as áreas territoriais que se destacam em termos 
morfológicos, ecológicos, culturais, socioeconómicos e sensoriais.

O território correspondente à paisagem onde se insere a área em estudo, carateriza
fisiografia recortada na qual predominam as colinas
substrato xisto-grauváquico, com declive mais ou menos acentuado
densos baixos e espaços florestais, com predomínio do eucaliptal e do pinhal bravo. 

Trata-se de uma área pouco povoada, verificando
dimensão que se desenvolvem normalmente ao longo de alguns espaços de menor declive e onde, 
contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola e pastagens, geralmente de subsistência, devido 
ao reduzido tamanho das parcelas. 

Para a presente análise serão considerados os recursos paisagísticos da área em estudo (fisiografia, 
geomorfologia, declives, orientações de encostas, uso atual do solo, etc.) a partir dos quais será 
determinada a existência de diferentes unidades homogéneas de paisagem. A determinaç
unidades de paisagem consubstancia
estudo, assinalando-se as relações de dependência entre o substrato físico e sua compartimentação 
natural, pouco mutáveis, a estrutura biológica a e
dominantes da ocupação do solo. 

Em função de cada uma das unidades de paisagem definidas, as quais serão apresentadas 
cartograficamente, será também avaliada a respetiva qualidade e a sensibilidade paisagística
com o intuito de ponderar e determinar o estado atual do território em que o projeto será implantado, 
qual a sua capacidade de absorver as intervenções e de que modo irá reagir. 

Desse modo, a análise da qualidade da paisagem será elaborada de a
fisiográficas e de ocupação, previamente analisadas, para cada uma das unidades de paisagem.

Quanto à sensibilidade visual da paisagem, considera
da sua qualidade e do potencial de
estudado em função das condições topográficas do local, grau de incidência visual e acessibilidade 
natural e da proximidade, de cada uma das unidades de paisagem identificadas, a áreas urban
de comunicação de hierarquia superior (acessibilidade adquirida).

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente que nos rodeia. Assim, 
um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e 
ambientalmente saudável, terá, como resultado, uma paisagem de elevada qualidade. 

No entanto, dada a sua subjetividade, é um dos fatores ambientais mais complexos de analisar e 
caraterizar, uma vez que se encontra dependente da apreensão e interpretação do seu 
observador/recetor. Nesse sentido, a caraterização da situação de referência deverá ser orientada na 
perspetiva de identificar de forma sistemática e homogénea as unidades de paisagem presentes na área 
de influência do projeto e com isso integrar as áreas territoriais que se destacam em termos 

ecológicos, culturais, socioeconómicos e sensoriais. 

O território correspondente à paisagem onde se insere a área em estudo, carateriza
na qual predominam as colinas arredondadas caraterísticas de zonas com 

com declive mais ou menos acentuado, geralmente ocupadas com matos 
densos baixos e espaços florestais, com predomínio do eucaliptal e do pinhal bravo.  

se de uma área pouco povoada, verificando-se apenas alguns núcleos urbanos de pequen
dimensão que se desenvolvem normalmente ao longo de alguns espaços de menor declive e onde, 
contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola e pastagens, geralmente de subsistência, devido 

 

o considerados os recursos paisagísticos da área em estudo (fisiografia, 
geomorfologia, declives, orientações de encostas, uso atual do solo, etc.) a partir dos quais será 
determinada a existência de diferentes unidades homogéneas de paisagem. A determinaç
unidades de paisagem consubstancia-se na caracterização sistemática de toda a área abrangida pelo 

se as relações de dependência entre o substrato físico e sua compartimentação 
natural, pouco mutáveis, a estrutura biológica a eles associada e, complementarmente, as formas 

Em função de cada uma das unidades de paisagem definidas, as quais serão apresentadas 
cartograficamente, será também avaliada a respetiva qualidade e a sensibilidade paisagística
com o intuito de ponderar e determinar o estado atual do território em que o projeto será implantado, 
qual a sua capacidade de absorver as intervenções e de que modo irá reagir.  

Desse modo, a análise da qualidade da paisagem será elaborada de acordo com as características 
fisiográficas e de ocupação, previamente analisadas, para cada uma das unidades de paisagem.

Quanto à sensibilidade visual da paisagem, considera-se que esta se encontra diretamente dependente 
da sua qualidade e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. Esse potencial será 
estudado em função das condições topográficas do local, grau de incidência visual e acessibilidade 
natural e da proximidade, de cada uma das unidades de paisagem identificadas, a áreas urban
de comunicação de hierarquia superior (acessibilidade adquirida). 
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A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente que nos rodeia. Assim, 
um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e 

No entanto, dada a sua subjetividade, é um dos fatores ambientais mais complexos de analisar e 
caraterizar, uma vez que se encontra dependente da apreensão e interpretação do seu 

a situação de referência deverá ser orientada na 
perspetiva de identificar de forma sistemática e homogénea as unidades de paisagem presentes na área 
de influência do projeto e com isso integrar as áreas territoriais que se destacam em termos 

O território correspondente à paisagem onde se insere a área em estudo, carateriza-se por uma 
arredondadas caraterísticas de zonas com 

ocupadas com matos 

se apenas alguns núcleos urbanos de pequena 
dimensão que se desenvolvem normalmente ao longo de alguns espaços de menor declive e onde, 
contiguamente, se verifica alguma ocupação agrícola e pastagens, geralmente de subsistência, devido 

o considerados os recursos paisagísticos da área em estudo (fisiografia, 
geomorfologia, declives, orientações de encostas, uso atual do solo, etc.) a partir dos quais será 
determinada a existência de diferentes unidades homogéneas de paisagem. A determinação dessas 

se na caracterização sistemática de toda a área abrangida pelo 
se as relações de dependência entre o substrato físico e sua compartimentação 

les associada e, complementarmente, as formas 

Em função de cada uma das unidades de paisagem definidas, as quais serão apresentadas 
cartograficamente, será também avaliada a respetiva qualidade e a sensibilidade paisagística e visual, 
com o intuito de ponderar e determinar o estado atual do território em que o projeto será implantado, 

cordo com as características 
fisiográficas e de ocupação, previamente analisadas, para cada uma das unidades de paisagem. 

se que esta se encontra diretamente dependente 
visualização a que esta se encontra sujeita. Esse potencial será 

estudado em função das condições topográficas do local, grau de incidência visual e acessibilidade 
natural e da proximidade, de cada uma das unidades de paisagem identificadas, a áreas urbanas e vias 
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7.5.13. Aspectos 

A caracterização do factor ambiental só
aquele que maior complexidade apresenta. 

Se por um lado a atividade extrativa representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de 
desenvolvimento importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas 
indústrias que alimenta a jusante e a montante, sendo, neste domínio, um p
económica, gerador de emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades 
económicas locais e regionais. 
âmbito dos factores ambientais
importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de forma negativa na qualidade de vida das 
populações. 

A caracterização socioeconómica
ambiental, nomeadamente: 

• Demografia; 

• Caracterização económica d
freguesia União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha

• Avaliação do papel da indústria 

• Caracterização das perspetivas de emprego e de desenvolvimento económico do
Vila Nova de Cerveira e de Caminha 

Caracterização e avaliação do papel da 
económico e de emprego, de forma dire
obtenção da concessão de exploração

No campo da caracterização, diagnóstico e avaliação 
aspectos a nível metodológico:

• recolha e tratamento da informação estatística disponível, à escala local/regional

• análise e tratamento da documentação de orientação estratégica e política a nível local e regional 
(para além da própria empresa);

• entrevistas a agentes-chave a nível local/regional (5 a 10 entrevistas): a Parceiros, Comunidade e 
Entidades Regionais. 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 
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Aspectos socioeconómicos 

do factor ambiental sócioeconomia associado à atividade mineira
ue maior complexidade apresenta.  

atividade extrativa representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de 
desenvolvimento importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas 
indústrias que alimenta a jusante e a montante, sendo, neste domínio, um p
económica, gerador de emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades 
económicas locais e regionais. Por outro, os eventuais impactes negativos prevêem
âmbito dos factores ambientais Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Paisagem,
importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de forma negativa na qualidade de vida das 

socioeconómica incluirá a avaliação dos parâmetros usuais em estudos de

Caracterização económica das freguesia de Covas no concelho de Vila Nova de Cerveira e 
freguesia União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha

liação do papel da indústria mineira no desenvolvimento regional e local;

Caracterização das perspetivas de emprego e de desenvolvimento económico do
e de Caminha e da região; 

Caracterização e avaliação do papel da Mina de Covas ao nível local, como ve
ico e de emprego, de forma direta, e a influência que os royalties devidos ao 

obtenção da concessão de exploração. 

No campo da caracterização, diagnóstico e avaliação socioeconómica assumem
os a nível metodológico: 

recolha e tratamento da informação estatística disponível, à escala local/regional

análise e tratamento da documentação de orientação estratégica e política a nível local e regional 
(para além da própria empresa); 

chave a nível local/regional (5 a 10 entrevistas): a Parceiros, Comunidade e 
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mineira será, porventura, 

atividade extrativa representa, do ponto de vista da sócioeconomia, um fator de 
desenvolvimento importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas 
indústrias que alimenta a jusante e a montante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização 
económica, gerador de emprego direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades 

prevêem-se, sobretudo, no 
e Paisagem, que, não deixam de ser 

importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de forma negativa na qualidade de vida das 

incluirá a avaliação dos parâmetros usuais em estudos de impacte 

de Covas no concelho de Vila Nova de Cerveira e da 
freguesia União de Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) no concelho de Caminha; 

no desenvolvimento regional e local; 

Caracterização das perspetivas de emprego e de desenvolvimento económico dos concelhos de 

vetor de desenvolvimento 
devidos ao Estado pela 

assumem-se os seguintes 

recolha e tratamento da informação estatística disponível, à escala local/regional e nacional; 

análise e tratamento da documentação de orientação estratégica e política a nível local e regional 

chave a nível local/regional (5 a 10 entrevistas): a Parceiros, Comunidade e 
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7.5.14. Ordenamento do território e planeamento municipal

Serão analisados os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor com incidência sobre a 
intervenção do projeto, especificamente, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território1, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, o Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Alto Minho2, os PDM de Caminha e de Vila 
Bacias Hidrográficas do Minho e Lima

Serão consideradas as servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área a intervencionar
sendo analisadas as cartas de Condicionantes
cartas da REN publicadas para ambos os concelhos
Caminha6. 

Com base na presente metodologia, 
potenciais conflitos entre as normas e regulamentos vigentes nos diversos instrumentos de gestão 
territorial em análise e as características da intervenção a desenvolver.

                                                           

1 Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, alterada pelas Declarações de Rectificação n.º
n.º 103-A/2007, de 2 de novembro. 

2 Decreto Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de março.
3 Resolução de Conselho de Ministros n.º 16
4 Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela 
pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto

5 Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/96, de 18 de 
da REN para o concelho de Caminha) e Portaria n.º 36/2010, de 13 de 
de Cerveira). 

6 Portaria n.º 435-I/91, de 27 de maio. 
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Ordenamento do território e planeamento municipal

Serão analisados os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor com incidência sobre a 
intervenção do projeto, especificamente, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, o Plano Regional de Ordenamento 
, os PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, o Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas do Minho e Lima3 e o Plano Rodoviário Nacional4. 

servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área a intervencionar
de Condicionantes dos PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira

da REN publicadas para ambos os concelhos5 e a carta da RAN publicada para o concelho de 

Com base na presente metodologia, pretende-se identificar, antecipadamente, a existência de 
is conflitos entre as normas e regulamentos vigentes nos diversos instrumentos de gestão 

territorial em análise e as características da intervenção a desenvolver. 

, de 4 de setembro, alterada pelas Declarações de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e 

Decreto Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de março. 
16-H/2013, de 22 de março. 

de 17 de julho, retificado pela Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, alterado 
Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. 

n.º 157/96, de 18 de setembro, alterada pelo Aviso n.º 6788/2012, de 17 de Maio (Carta 
da REN para o concelho de Caminha) e Portaria n.º 36/2010, de 13 de janeiro (Carta da REN para o concelho de Vila Nova 
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Ordenamento do território e planeamento municipal 

Serão analisados os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor com incidência sobre a área de 
intervenção do projeto, especificamente, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, o Plano Regional de Ordenamento 
Nova de Cerveira, o Plano de Gestão das 

servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área a intervencionar, 
os PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, as 

e a carta da RAN publicada para o concelho de 

se identificar, antecipadamente, a existência de 
is conflitos entre as normas e regulamentos vigentes nos diversos instrumentos de gestão 

, de 7 de setembro, e 

, de 31 de outubro, alterado 

etembro, alterada pelo Aviso n.º 6788/2012, de 17 de Maio (Carta 
o concelho de Vila Nova 
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8. PROPOSTA METODOLÓGICA DE PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE 
IMPACTES AMBIENTAIS

8.1 INTRODUÇÃO 
Os impactes associados ao 
dos seguintes parâmetros: 

• sentido (positivo ou negativo), tendo em conta o caráct
projeto; 

• duração (permanente ou temporário);

• magnitude (baixos, médios e elevados);

• carácter (direto ou indireto)

• significância, permitindo comparar a importância dos diversos impactes.

Sempre que possível, a avaliação de impactes terá natureza quantitativa, o que permitirá uma 
comparação direta com valores
águas). Nos outros factores, será a experiência da equipa técnica envolvida no estudo e o recurso a 
analogias com outros casos estudados que sustentarão uma avaliação de impactes criter
natureza qualitativa. 

Serão ainda avaliados, sempre que possível, os impactes cumulativos resultantes da implementação do 
Projeto, analisando-se as características gerais da envolvente próxima (ocupação atual do solo, 
ordenamento do território pre
seja, as ações de projeto que poderão potenciar/incrementar problemas eventualmente existentes ou 
previstos.  

8.2 CLIMA 
Os impactes sobre o clima são normalmente pouco significativos em em
No entanto, serão avaliadas as incidências significativas que os elementos climáticos mais importantes 
possam ter sobre os outros 
Sonoro, especialmente durante a

8.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLO

Serão analisados os fenómenos erosivos e de estabilidade/instabilidade, o que permitirá avaliar os 
potenciais impactes ao nível destes 
potencialmente instáveis e que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar tendências evolutivas 
preocupantes. 

Serão, igualmente, avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património geológico de 
elevado interesse científico e paisagístico.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE 
IMPACTES AMBIENTAIS 

 

ssociados ao Plano de Lavra (Projeto) serão caracterizados e classificados em função 

sentido (positivo ou negativo), tendo em conta o carácter benéfico ou prejudicial da ação do 

duração (permanente ou temporário); 

de (baixos, médios e elevados); 

carácter (direto ou indireto) 

significância, permitindo comparar a importância dos diversos impactes. 

Sempre que possível, a avaliação de impactes terá natureza quantitativa, o que permitirá uma 
comparação direta com valores limite legalmente previstos (e.g. o caso do ruído ou da qualidade das 

es, será a experiência da equipa técnica envolvida no estudo e o recurso a 
analogias com outros casos estudados que sustentarão uma avaliação de impactes criter

Serão ainda avaliados, sempre que possível, os impactes cumulativos resultantes da implementação do 
se as características gerais da envolvente próxima (ocupação atual do solo, 

ordenamento do território previsto para a área, presença/ausência de elementos detratores, etc.), ou 
ções de projeto que poderão potenciar/incrementar problemas eventualmente existentes ou 

Os impactes sobre o clima são normalmente pouco significativos em empreendimentos desta natureza. 
No entanto, serão avaliadas as incidências significativas que os elementos climáticos mais importantes 
possam ter sobre os outros factores ambientais, nomeadamente a Qualidade do ar e o Ambiente 

especialmente durante a fase de exploração. 

EOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Serão analisados os fenómenos erosivos e de estabilidade/instabilidade, o que permitirá avaliar os 
potenciais impactes ao nível destes factores. Ainda neste âmbito, será dada especial atenção a zonas 

mente instáveis e que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar tendências evolutivas 

Serão, igualmente, avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património geológico de 
elevado interesse científico e paisagístico. 
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serão caracterizados e classificados em função 

er benéfico ou prejudicial da ação do 

Sempre que possível, a avaliação de impactes terá natureza quantitativa, o que permitirá uma 
o caso do ruído ou da qualidade das 

es, será a experiência da equipa técnica envolvida no estudo e o recurso a 
analogias com outros casos estudados que sustentarão uma avaliação de impactes criteriosa, de 

Serão ainda avaliados, sempre que possível, os impactes cumulativos resultantes da implementação do 
se as características gerais da envolvente próxima (ocupação atual do solo, 

nça/ausência de elementos detratores, etc.), ou 
ções de projeto que poderão potenciar/incrementar problemas eventualmente existentes ou 

preendimentos desta natureza. 
No entanto, serão avaliadas as incidências significativas que os elementos climáticos mais importantes 

nomeadamente a Qualidade do ar e o Ambiente 

Serão analisados os fenómenos erosivos e de estabilidade/instabilidade, o que permitirá avaliar os 
es. Ainda neste âmbito, será dada especial atenção a zonas 

mente instáveis e que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar tendências evolutivas 

Serão, igualmente, avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património geológico de 
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8.4 RECURSOS HÍDRICOS
No que diz respeito a este fator, far
recursos hídricos superficiais induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas diferentes 
componentes, em especial na desorganização da rede hidro
linhas de água.  

Na exploração de minas a céu aberto, o fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água 
superficial é o transporte de sólidos e águas de drenagem para as linhas de água, com consequente 
incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como 
Pb, Zn, Mn, W, Au, As, Cd, Ag; Bi, Cu e Mo
não previstos que se venham a detetar no estudo da situação de refer
também a descarga de efluentes mineiros. 

O transporte de contaminantes para as linhas de água podem ter origem natural (durante períodos de 
precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com libertação de eflue
meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não intervencionado (natural ou 
seminatural) ou intervencionado (ex. frentes de exploração etc.).

Serão analisadas e interpretadas as ações decorrente de movimentações de 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposição de 
aterros. 

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 
durante a fase de laboração são as seguintes:

• Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das águas superficiais;

• A rejeição de águas pluviais e efluentes;

• Derrames acidentais de águas de lavagens de material inerte e efluentes;

• Derrames acidentais de águas residuais da

8.5 RECURSOS HÍDRICOS
No que diz respeito a este fator, far
recursos hídricos subterrâneos induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas di
componentes. 

Na exploração de minas a céu aberto com escavação, o fator que assume maior relevo sobre a 
qualidade da água subterrânea é a infiltração de águas ácidas de drenagem das escombreiras e das 
frentes de exploração e a contaminação com poe
contaminação, a prazo, dos níveis freáticos.

Outro fator relevante é a profundidade de escavação, que poderá ou não atingir o nível freático 
potenciando condições de oxidação dos sulfuretos metálicos e a ocorrê
escavadas. 

A utilização de explosivos e os respetivos resíduos são também um fator de contaminação da água 
subterrânea a nível local, dentro das áreas escavadas.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

RICOS SUPERFICIAIS 

No que diz respeito a este fator, far-se-á a avaliação dos efeitos, temporários ou definitivos, sobre os 
recursos hídricos superficiais induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas diferentes 
componentes, em especial na desorganização da rede hidrográfica e na afetação da qualidade das 

Na exploração de minas a céu aberto, o fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água 
superficial é o transporte de sólidos e águas de drenagem para as linhas de água, com consequente 

nto da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como 
Ag; Bi, Cu e Mo associados aos depósitos em exploração (e ainda outros 

não previstos que se venham a detetar no estudo da situação de referência). Será de considerar 
também a descarga de efluentes mineiros.  

O transporte de contaminantes para as linhas de água podem ter origem natural (durante períodos de 
precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com libertação de eflue
meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não intervencionado (natural ou 
seminatural) ou intervencionado (ex. frentes de exploração etc.). 

Serão analisadas e interpretadas as ações decorrente de movimentações de terras (implicações sobre o 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposição de 

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 
ração são as seguintes: 

Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das águas superficiais; 

A rejeição de águas pluviais e efluentes; 

Derrames acidentais de águas de lavagens de material inerte e efluentes; 

Derrames acidentais de águas residuais das oficinas e instalações sociais. 

ECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

No que diz respeito a este fator, far-se-á a avaliação dos efeitos, temporários ou definitivos, sobre os 
recursos hídricos subterrâneos induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas di

Na exploração de minas a céu aberto com escavação, o fator que assume maior relevo sobre a 
qualidade da água subterrânea é a infiltração de águas ácidas de drenagem das escombreiras e das 
frentes de exploração e a contaminação com poeiras dos solos envolventes, com a consequente 
contaminação, a prazo, dos níveis freáticos. 

Outro fator relevante é a profundidade de escavação, que poderá ou não atingir o nível freático 
potenciando condições de oxidação dos sulfuretos metálicos e a ocorrência de água ácidas nas áreas 

A utilização de explosivos e os respetivos resíduos são também um fator de contaminação da água 
subterrânea a nível local, dentro das áreas escavadas. 
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á a avaliação dos efeitos, temporários ou definitivos, sobre os 
recursos hídricos superficiais induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas diferentes 

gráfica e na afetação da qualidade das 

Na exploração de minas a céu aberto, o fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água 
superficial é o transporte de sólidos e águas de drenagem para as linhas de água, com consequente 

nto da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como 
associados aos depósitos em exploração (e ainda outros 

ência). Será de considerar 

O transporte de contaminantes para as linhas de água podem ter origem natural (durante períodos de 
precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com libertação de efluentes para o 
meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não intervencionado (natural ou 

terras (implicações sobre o 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposição de 

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 

á a avaliação dos efeitos, temporários ou definitivos, sobre os 
recursos hídricos subterrâneos induzidos pelas diversas fases do projeto e nas suas diferentes 

Na exploração de minas a céu aberto com escavação, o fator que assume maior relevo sobre a 
qualidade da água subterrânea é a infiltração de águas ácidas de drenagem das escombreiras e das 

iras dos solos envolventes, com a consequente 

Outro fator relevante é a profundidade de escavação, que poderá ou não atingir o nível freático 
ncia de água ácidas nas áreas 

A utilização de explosivos e os respetivos resíduos são também um fator de contaminação da água 



 
 

 
E.162919.01.002.aa 

 

Serão tidas em consideração as alterações do sistema hidrogeológ
recarga e escoamento subterrâneo.

Serão analisadas e interpretadas as ações decorrente de movimentações de terras (implicações sobre o 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposi
aterros. 

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 
durante a fase de laboração são as seguintes:

• Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das águas subterrâneas;

• Interceção do nível freático;

8.6 QUALIDADE DA ÁGUA 

A principal alteração (previsível) na qualidade das águas superficiais prende
sólidos em suspensão nas águas de escorrência superficial e na composição em metalóides, durante a 
fase de exploração, pelo que será avaliada a extensão desse tipo de contaminação. 

O fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água superficial é o transporte de sólidos e 
águas de drenagem para as linhas de água, com consequente incremento da concentração de Sólidos 
Suspensos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como Pb, Zn, Mn, W, Au, As, Cd, 
Mo associados aos depósitos em exploração (e ainda outros não previstos que se venham a detetar no 
estudo da situação de referência). Será de considerar também a d

Refira-se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas superficiais são 
influenciados pelo regime hidrológico das linhas de água (caudais, sazonalidade, potencial de diluição) 
e pela qualidade original herdade da bacia a montante das áreas de exploração, que são fatores a 
analisar durante o estudo. 

Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, os potenciais impactes expectáveis serão, portanto, os 
seguintes: 

• Alterações na qualidade provocadas por descarg

•  Alterações na qualidade provocadas por exumação de mineralizações de sulfuretos metálicos;

• Alterações na qualidade provocadas por contaminação dos solos da envolvente;

• Alterações na qualidade local (dentro das áreas escavadas) devido à util
dispersão dos respetivos resíduos.

Refira-se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas subterrâneas 
dependerão, essencialmente, da profundidade do nível freático e do grau de permeabilidade/fraturação
do maciço geológico, que são fatores a analisar durante o estudo.

8.1 SOLOS E OCUPAÇÃO ATUA
Serão analisadas as alterações induzidas no uso do solo e sua capacidade produtiva, decorrentes da 
exploração da mina, na fase de exploração e após 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Serão tidas em consideração as alterações do sistema hidrogeológico e as suas repercussões na 
recarga e escoamento subterrâneo. 

Serão analisadas e interpretadas as ações decorrente de movimentações de terras (implicações sobre o 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposi

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 
durante a fase de laboração são as seguintes: 

Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das águas subterrâneas;

freático; 

UALIDADE DA ÁGUA  

A principal alteração (previsível) na qualidade das águas superficiais prende-
sólidos em suspensão nas águas de escorrência superficial e na composição em metalóides, durante a 

e será avaliada a extensão desse tipo de contaminação. 

O fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água superficial é o transporte de sólidos e 
águas de drenagem para as linhas de água, com consequente incremento da concentração de Sólidos 

sos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como Pb, Zn, Mn, W, Au, As, Cd, 
associados aos depósitos em exploração (e ainda outros não previstos que se venham a detetar no 

estudo da situação de referência). Será de considerar também a descarga de efluentes mineiros.

se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas superficiais são 
influenciados pelo regime hidrológico das linhas de água (caudais, sazonalidade, potencial de diluição) 

herdade da bacia a montante das áreas de exploração, que são fatores a 

Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, os potenciais impactes expectáveis serão, portanto, os 

Alterações na qualidade provocadas por descargas acidentais; 

Alterações na qualidade provocadas por exumação de mineralizações de sulfuretos metálicos;

Alterações na qualidade provocadas por contaminação dos solos da envolvente;

Alterações na qualidade local (dentro das áreas escavadas) devido à util
dispersão dos respetivos resíduos. 

se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas subterrâneas 
dependerão, essencialmente, da profundidade do nível freático e do grau de permeabilidade/fraturação
do maciço geológico, que são fatores a analisar durante o estudo. 

OLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

Serão analisadas as alterações induzidas no uso do solo e sua capacidade produtiva, decorrentes da 
exploração da mina, na fase de exploração e após o seu encerramento ou desativação.
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ico e as suas repercussões na 

Serão analisadas e interpretadas as ações decorrente de movimentações de terras (implicações sobre o 
regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da deposição de 

As principais ações decorrentes de um projeto desta natureza, potencialmente indutoras de impactes 

Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das águas subterrâneas; 

-se com a qualidade de 
sólidos em suspensão nas águas de escorrência superficial e na composição em metalóides, durante a 

e será avaliada a extensão desse tipo de contaminação.  

O fator que assume maior relevo sobre a qualidade da água superficial é o transporte de sólidos e 
águas de drenagem para as linhas de água, com consequente incremento da concentração de Sólidos 

sos Totais (SST) e de elementos metálicos, tais como Pb, Zn, Mn, W, Au, As, Cd, Ag; Bi, Cu e 
associados aos depósitos em exploração (e ainda outros não previstos que se venham a detetar no 

escarga de efluentes mineiros. 

se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas superficiais são 
influenciados pelo regime hidrológico das linhas de água (caudais, sazonalidade, potencial de diluição) 

herdade da bacia a montante das áreas de exploração, que são fatores a 

Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, os potenciais impactes expectáveis serão, portanto, os 

Alterações na qualidade provocadas por exumação de mineralizações de sulfuretos metálicos; 

Alterações na qualidade provocadas por contaminação dos solos da envolvente; 

Alterações na qualidade local (dentro das áreas escavadas) devido à utilização de explosivos e 

se, no entanto, que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas subterrâneas 
dependerão, essencialmente, da profundidade do nível freático e do grau de permeabilidade/fraturação 

Serão analisadas as alterações induzidas no uso do solo e sua capacidade produtiva, decorrentes da 
desativação. 
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8.2 QUALIDADE DO AR 

Os potenciais impactes negativos que poderão ocorr
relacionados com o aumento dos níveis de empoeiramento, sobretudo na fase de exploração. 
avaliação de impactes a metodologia seguida consistirá na estimativa da quantidade de 
geradas pelas ações decorrentes da implementação do projeto, e 
dispersar. Para tal, apresentar-se-á
efetuada pela aplicação do software 

Nesta análise serão considerados os recetores
das áreas a explorar. Através da modelação a realizar, será possível apresentar
concentração previstos para a concentração máxima diária (que corresponde ao nível de concentração 
máximo previsto), para o 36º máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do número 
máximo de dias com concentrações superiores ao limite diário) e para a conc
média obtida nos diferentes locais será comparada com os valores obtidos na situação de referência e 
com os limites legais aplicáveis. 

Para tal proceder-se-á à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo p
base os critérios propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “
Pollutant Emission Fators (AP-42)
capítulos: 

• 11.19.2 - Crushed Stone Processing
beneficiação dos materiais extraídos (moagem).

• 13.2.1 - Paved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de emissão 
de vias de acesso pavimentadas; 

• 13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão de vias de acesso não pavimentadas; 

• 13.2.5 - Industrial Wind Erosion -
emissão associadas à erosão eólica em 

No caso de se virem a verificar situações em que as concentrações de PM10 se encontram acima do 
limite legal estabelecido, serão propostas medidas de minimização, que serão prioritariamente 
associadas à redução das emissões na fonte atrav

8.3 AMBIENTE SONORO
Com base nas medições realizadas na situação de referência, e através da elaboração de um modelo 
de previsão dos níveis de ruído associados aos trabalhos a desenvolver, será feita uma análise dos 
impactes decorrentes da fase de exploração. 

A avaliação de impactes para a fase de exploração 
concretamente o programa de previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Cadna
versão V3.7. Este software está de acordo com os requisitos da Diretiva 2002/49/CE e da legislação 
portuguesa, permitindo a realização das simulações segundo um conjunto de normas 
internacionalmente reconhecidas, tendo
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Os potenciais impactes negativos que poderão ocorrer na área de estudo estão dire
relacionados com o aumento dos níveis de empoeiramento, sobretudo na fase de exploração. 

logia seguida consistirá na estimativa da quantidade de 
ções decorrentes da implementação do projeto, e da forma como

á os níveis de concentração de PM10 resultantes da modelaçã
 AerMod View.  

os recetores sensíveis, isto é a população presente na envolvente 
Através da modelação a realizar, será possível apresentar

previstos para a concentração máxima diária (que corresponde ao nível de concentração 
máximo previsto), para o 36º máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do número 
máximo de dias com concentrações superiores ao limite diário) e para a concentração média anual
média obtida nos diferentes locais será comparada com os valores obtidos na situação de referência e 

à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo p
base os critérios propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air 

42)” (1995) aplicando-se as metodologias previstas nos seguintes 

Crushed Stone Processing - que descreve as emissões devidas aos processos de 
beneficiação dos materiais extraídos (moagem). 

onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de emissão 
de vias de acesso pavimentadas;  

onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão de vias de acesso não pavimentadas;  

- onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão associadas à erosão eólica em áreas desmatadas. 

No caso de se virem a verificar situações em que as concentrações de PM10 se encontram acima do 
limite legal estabelecido, serão propostas medidas de minimização, que serão prioritariamente 
associadas à redução das emissões na fonte através de medidas organizacionais e corretivas.

MBIENTE SONORO 

Com base nas medições realizadas na situação de referência, e através da elaboração de um modelo 
de previsão dos níveis de ruído associados aos trabalhos a desenvolver, será feita uma análise dos 
impactes decorrentes da fase de exploração.  

A avaliação de impactes para a fase de exploração será realizada com recurso a software
concretamente o programa de previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Cadna

está de acordo com os requisitos da Diretiva 2002/49/CE e da legislação 
portuguesa, permitindo a realização das simulações segundo um conjunto de normas 
internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido às normas de cálculo propostas pela 
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er na área de estudo estão diretamente 
relacionados com o aumento dos níveis de empoeiramento, sobretudo na fase de exploração. Para a 

logia seguida consistirá na estimativa da quantidade de poeiras (PM10) 
da forma como estas se irão 

os níveis de concentração de PM10 resultantes da modelação 

a população presente na envolvente 
Através da modelação a realizar, será possível apresentar os níveis de 

previstos para a concentração máxima diária (que corresponde ao nível de concentração 
máximo previsto), para o 36º máximo diário (valor que permite avaliar o cumprimento do número 

entração média anual. A 
média obtida nos diferentes locais será comparada com os valores obtidos na situação de referência e 

à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo por 
Compilation of Air 

se as metodologias previstas nos seguintes 

que descreve as emissões devidas aos processos de 

onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de emissão 

onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 

onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 

No caso de se virem a verificar situações em que as concentrações de PM10 se encontram acima do 
limite legal estabelecido, serão propostas medidas de minimização, que serão prioritariamente 

és de medidas organizacionais e corretivas. 

Com base nas medições realizadas na situação de referência, e através da elaboração de um modelo 
de previsão dos níveis de ruído associados aos trabalhos a desenvolver, será feita uma análise dos 

software específico, 
concretamente o programa de previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Cadna-A, na sua 

está de acordo com os requisitos da Diretiva 2002/49/CE e da legislação 
portuguesa, permitindo a realização das simulações segundo um conjunto de normas 

se recorrido às normas de cálculo propostas pela 
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Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de Agosto, nomeadamente a norma ISO 9613
“Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation
caso do ruído industrial (fontes pontuais 
NMPB-Routes-96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído 
de tráfego rodoviário. 

Na modelação a realizar consideraram
pelo que os valores obtidos correspondem ao ruído particular da laboração do estabelecimento 
industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na situação de referência. 
Se a laboração ocorrer apenas a laboração durante o dia, como é expetáv
ruído ambiente previsto neste período. Para a determinação do parâmetro global 
contabilizados os valores obtidos nos outros dois períodos nas medições realizadas.

Para a simulação dos níveis de pressão sonora na fase de
condições mais desfavoráveis. Destas condições destaca
simultâneo nos diferentes depósitos
referência, permitindo desta for
venham a verificar na prática

Será ainda contabilizado na modelação o tráfego de viaturas pesadas que acedem diariamente à 
exploração, que será estimado 
resultados obtidos no modelo será possível realizar a comparação dos valores nos mesmos locais 
considerados na situação de referência, permitindo desta forma a avaliação dos impactes associados de 
acordo com a legislação vigente. 

Caso se venham a verificar situações de incomodidade serão propostas medidas minimizadoras que 
possam condicionar as emissões de ruído para níveis característicos com os limites estabelecidos pela 
legislação vigente. 

8.4 VIBRAÇÕES 
Com o intuito de avaliar os impactes associados a este fator, 
aproximada (equação tipo) com
prever os níveis de velocidade de vibração de pico que ir
função da carga de explosivo a utilizar e das distâncias entre as frentes de desmonte e a

Os valores obtidos serão comparados com os valores limite constantes na norma NP
"Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas
estruturas, nomeadamente edifícios para habitação,
e similares, igrejas ou monumentos
sujeitas a vibrações originadas por solicitações impulsivas

Quanto à incomodidade humana,
normativo internacional contemp
Exposição Humana às Vibrações de Corpo Inteiro”

De acordo com a norma ISO 2631, os limites admissíveis de vibração são definidos para os três critérios 
geralmente reconhecíveis de preservação do conforto, eficiência de trabalho e seg
denominados, respetivamente: nível de conforto, nível de eficiência (fadiga) e limite de exposição. Estes 
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endação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de Agosto, nomeadamente a norma ISO 9613
Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation

caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados ao processo produtivo) e a norma 
96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído 

consideraram-se apenas as fontes ruidosas associadas ao projeto em análise, 
valores obtidos correspondem ao ruído particular da laboração do estabelecimento 

industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na situação de referência. 
Se a laboração ocorrer apenas a laboração durante o dia, como é expetável, apenas será calculado o
ruído ambiente previsto neste período. Para a determinação do parâmetro global 
contabilizados os valores obtidos nos outros dois períodos nas medições realizadas.

Para a simulação dos níveis de pressão sonora na fase de exploração, 
condições mais desfavoráveis. Destas condições destaca-se a simulação contabilizando trabalhos em 

nos diferentes depósitos, bem como o desenvolvimento desses 
referência, permitindo desta forma avaliar o ruído produzido em situações limite, ainda que estas não se 
venham a verificar na prática. 

ainda contabilizado na modelação o tráfego de viaturas pesadas que acedem diariamente à 
que será estimado de acordo com as reservas existentes e a produção anual

resultados obtidos no modelo será possível realizar a comparação dos valores nos mesmos locais 
considerados na situação de referência, permitindo desta forma a avaliação dos impactes associados de 

ação vigente.  

Caso se venham a verificar situações de incomodidade serão propostas medidas minimizadoras que 
possam condicionar as emissões de ruído para níveis característicos com os limites estabelecidos pela 

Com o intuito de avaliar os impactes associados a este fator, será utilizada uma 
aproximada (equação tipo) com os valores de velocidade de vibração de pico. Esta equação permitirá 
prever os níveis de velocidade de vibração de pico que irão ocorrer nas estruturas da envolvente
função da carga de explosivo a utilizar e das distâncias entre as frentes de desmonte e a

Os valores obtidos serão comparados com os valores limite constantes na norma NP
influência de vibrações impulsivas em estruturas". Esta Norma aplica

estruturas, nomeadamente edifícios para habitação, indústria e serviços, bem como a escolas, hospitais 
e similares, igrejas ou monumentos que exijam cuidados especiais e a outras infraestruturas, quando 

originadas por solicitações impulsivas. 

incomodidade humana, em Portugal, e na ausência de normativo nacional, é utilizado o 
contemplado pela norma ISO 2631, de 2003, dest

Exposição Humana às Vibrações de Corpo Inteiro”. 

a norma ISO 2631, os limites admissíveis de vibração são definidos para os três critérios 
geralmente reconhecíveis de preservação do conforto, eficiência de trabalho e seg
denominados, respetivamente: nível de conforto, nível de eficiência (fadiga) e limite de exposição. Estes 
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endação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de Agosto, nomeadamente a norma ISO 9613-2 
Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation” no 

cesso produtivo) e a norma 
96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído 

se apenas as fontes ruidosas associadas ao projeto em análise, 
valores obtidos correspondem ao ruído particular da laboração do estabelecimento 

industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na situação de referência. 
el, apenas será calculado o 

ruído ambiente previsto neste período. Para a determinação do parâmetro global Lden são 
contabilizados os valores obtidos nos outros dois períodos nas medições realizadas. 

, serão consideradas as 
se a simulação contabilizando trabalhos em 

, bem como o desenvolvimento desses trabalhos à cota de 
avaliar o ruído produzido em situações limite, ainda que estas não se 

ainda contabilizado na modelação o tráfego de viaturas pesadas que acedem diariamente à 
stentes e a produção anual. Através dos 

resultados obtidos no modelo será possível realizar a comparação dos valores nos mesmos locais 
considerados na situação de referência, permitindo desta forma a avaliação dos impactes associados de 

Caso se venham a verificar situações de incomodidade serão propostas medidas minimizadoras que 
possam condicionar as emissões de ruído para níveis característicos com os limites estabelecidos pela 

será utilizada uma equação de Johnson 
os valores de velocidade de vibração de pico. Esta equação permitirá 

estruturas da envolvente, em 
função da carga de explosivo a utilizar e das distâncias entre as frentes de desmonte e as estruturas. 

Os valores obtidos serão comparados com os valores limite constantes na norma NP-2074, de 2015, 
Esta Norma aplica-se a todas as 

indústria e serviços, bem como a escolas, hospitais 
outras infraestruturas, quando 

em Portugal, e na ausência de normativo nacional, é utilizado o 
destinada à “Avaliação da 

a norma ISO 2631, os limites admissíveis de vibração são definidos para os três critérios 
geralmente reconhecíveis de preservação do conforto, eficiência de trabalho e segurança ou saúde, 
denominados, respetivamente: nível de conforto, nível de eficiência (fadiga) e limite de exposição. Estes 
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limites estão especificados em termos de frequência vibratória, grandeza de aceleração, tempo de 
exposição e a direção da vibração em

Assim, será possível quantificar os impactes resultantes da exploração da mina e, em função do maior 
ou menor afastamento aos valores constantes na
significado dos impactes identificados.

Com esta análise será possível estabelecer as quantidades máximas de explosivo a utilizar em cada 
local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico, de forma 
a garantir o pleno cumprimento da NP

8.5 FLORA E FAUNA 
A avaliação dos impactes incidirá sobre a evolução das biocenoses face à presença da 
estabelecimento industrial de tratamento de minério
encerramento. Será dada especial atenção à
espécies) integrados nas listagens anexas da Diretiva Habitats, discriminando
considerados de conservação prioritária, assim como a eventual afectação de espécies com estatuto de 
ameaçada em Portugal. 

8.6 PATRIMÓNIO ARQUITE
Far-se-á a descrição de impactes previsíveis sobre os locais de interesse arqueológico e arquite
detectados. Será efetuada a avaliação, quantificação e hierarquização dos impactes identificados,
acordo com critérios devidamente definidos e justificados.

Os impactes associados ao projeto suscetíveis de afectar os elementos com valor patrimonial, sejam 
eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos, serão avaliados e hierarquizados. Assim, a 
locais identificados será atribuído o valor patrimonial/científico de Reduzido, Médio ou Elevado, tendo 
por base os seguintes critérios: 
Acessibilidade. 

8.7 PAISAGEM  
As alterações paisagísticas, provocadas pela presença do projeto, serão abordadas a dois níveis 
separados, ainda que complementares:

• análise da visibilidade da área mineira (impactes visuais);

• análise das unidades de paisagem afetadas pela implantação do projeto (impact
paisagem). 

A análise da visibilidade da área mineira será efetuada em função da morfologia da área envolvente à 
área de incidência do Projeto e da ocupação atual do solo, que influenciam a maior ou menor 
capacidade de absorção visual da paisagem
presença da Mina será efetuada em função dos seus potenciais observadores, isto é, da existência, na 
sua bacia visual, de aglomerados urbanos e de vias de comunicação e da respetiva hierarquia. 
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limites estão especificados em termos de frequência vibratória, grandeza de aceleração, tempo de 
exposição e a direção da vibração em relação ao tronco humano. 

Assim, será possível quantificar os impactes resultantes da exploração da mina e, em função do maior 
ou menor afastamento aos valores constantes nas normas referidas, será avaliada a magnitude e 

ados. 

Com esta análise será possível estabelecer as quantidades máximas de explosivo a utilizar em cada 
local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico, de forma 
a garantir o pleno cumprimento da NP-2074 e da ISO 2631. 

A avaliação dos impactes incidirá sobre a evolução das biocenoses face à presença da 
estabelecimento industrial de tratamento de minério, durante o seu funcionamento e após o seu 
encerramento. Será dada especial atenção à eventual afectação dos valores biológicos (
espécies) integrados nas listagens anexas da Diretiva Habitats, discriminando-se os elementos 
considerados de conservação prioritária, assim como a eventual afectação de espécies com estatuto de 

ATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

á a descrição de impactes previsíveis sobre os locais de interesse arqueológico e arquite
tuada a avaliação, quantificação e hierarquização dos impactes identificados,

acordo com critérios devidamente definidos e justificados. 

Os impactes associados ao projeto suscetíveis de afectar os elementos com valor patrimonial, sejam 
eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos, serão avaliados e hierarquizados. Assim, a 
locais identificados será atribuído o valor patrimonial/científico de Reduzido, Médio ou Elevado, tendo 

 Classificação legal; Monumentalidade; Estado de conservação;

paisagísticas, provocadas pela presença do projeto, serão abordadas a dois níveis 
separados, ainda que complementares: 

análise da visibilidade da área mineira (impactes visuais); 

análise das unidades de paisagem afetadas pela implantação do projeto (impact

A análise da visibilidade da área mineira será efetuada em função da morfologia da área envolvente à 
área de incidência do Projeto e da ocupação atual do solo, que influenciam a maior ou menor 
capacidade de absorção visual da paisagem. A avaliação dos impactes visuais determinados pela 
presença da Mina será efetuada em função dos seus potenciais observadores, isto é, da existência, na 
sua bacia visual, de aglomerados urbanos e de vias de comunicação e da respetiva hierarquia. 
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limites estão especificados em termos de frequência vibratória, grandeza de aceleração, tempo de 

Assim, será possível quantificar os impactes resultantes da exploração da mina e, em função do maior 
, será avaliada a magnitude e 

Com esta análise será possível estabelecer as quantidades máximas de explosivo a utilizar em cada 
local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico, de forma 

A avaliação dos impactes incidirá sobre a evolução das biocenoses face à presença da mina e do 
, durante o seu funcionamento e após o seu 

eventual afectação dos valores biológicos (habitats e 
se os elementos 

considerados de conservação prioritária, assim como a eventual afectação de espécies com estatuto de 

á a descrição de impactes previsíveis sobre os locais de interesse arqueológico e arquitetónico 
tuada a avaliação, quantificação e hierarquização dos impactes identificados, de 

Os impactes associados ao projeto suscetíveis de afectar os elementos com valor patrimonial, sejam 
eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos, serão avaliados e hierarquizados. Assim, a todos os 
locais identificados será atribuído o valor patrimonial/científico de Reduzido, Médio ou Elevado, tendo 

Estado de conservação; 

paisagísticas, provocadas pela presença do projeto, serão abordadas a dois níveis 

análise das unidades de paisagem afetadas pela implantação do projeto (impactes sobre a 

A análise da visibilidade da área mineira será efetuada em função da morfologia da área envolvente à 
área de incidência do Projeto e da ocupação atual do solo, que influenciam a maior ou menor 

. A avaliação dos impactes visuais determinados pela 
presença da Mina será efetuada em função dos seus potenciais observadores, isto é, da existência, na 
sua bacia visual, de aglomerados urbanos e de vias de comunicação e da respetiva hierarquia.  
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A sobreposição do projeto com as unidades de paisagem definidas na situação de referência permitirá 
determinar a tipologia dos impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá 
fundamentar a sua caracterização e avaliação. O significado dos 
características biofísicas e culturais da paisagem e, acima de tudo, da forma como o projeto as irá 
afetar. 

Finalmente, efetuar-se-á a síntese e ponderação dos impactes positivos, negativos ou residuais, 
decorrentes da exploração mineira e da sua desativação, atividades que terão como resultado 
modificações mais ou menos significativas sobre a paisagem e a forma como o território é percebido 
pelos seus utilizadores. A análise e avaliação dos impactes paisagísticos e visu
as intervenções preconizadas no Plano de 

8.8 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Serão caracterizados os impactes 
impactes serão avaliados para as opções de 
aos seguintes aspectos: 

• Influência na criação/manutenção ou perda de postos de trabalho;

• Influência no desenvolvimento económico direto e indire

• Percepção das populações, no qu
qualidade do ar. 

8.9 ORDENAMENTO DO TERRIT

Será avaliado o grau de compatibilidade entre a implementação do projeto e a afetação de áreas 
sujeitas a servidões ou restrições de 
designadamente as normas constantes nos PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira.

Nesse contexto, verificar-se
ordenamento do território, propondo
compatibilização entre as normas legais em vigor e os objetivos do projeto.

8.10 IMPACTES CUMULATIVOS
Efetuar-se-á a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes d
em fase de estudo prévio com outros proje
impacte ambiental que resulta do somatório 
presentes ou previstas para deter
correspondendo ao seguinte esquema de análise:

• Determinação dos impactes diretos e indiretos do projeto da 
industrial de tratamento de minério

• Identificação e avaliação dos proje
influência do projeto; 

• Identificação dos recursos, ecossistemas e pop
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PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

osição do projeto com as unidades de paisagem definidas na situação de referência permitirá 
determinar a tipologia dos impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá 
fundamentar a sua caracterização e avaliação. O significado dos impactes paisagísticos dependerá das 
características biofísicas e culturais da paisagem e, acima de tudo, da forma como o projeto as irá 

á a síntese e ponderação dos impactes positivos, negativos ou residuais, 
exploração mineira e da sua desativação, atividades que terão como resultado 

modificações mais ou menos significativas sobre a paisagem e a forma como o território é percebido 
pelos seus utilizadores. A análise e avaliação dos impactes paisagísticos e visuais incidirão sobre todas 
as intervenções preconizadas no Plano de Lavra a elaborar. 

SOCIOECONÓMICOS 

Serão caracterizados os impactes socioeconómicos, resultantes da implementação do proje
impactes serão avaliados para as opções de obtenção ou não da concessão, dando

Influência na criação/manutenção ou perda de postos de trabalho; 

desenvolvimento económico direto e indireto ao nível local e regional;

Percepção das populações, no que respeita aos impactes na paisagem, ambiente sonoro e 

RDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL

Será avaliado o grau de compatibilidade entre a implementação do projeto e a afetação de áreas 
sujeitas a servidões ou restrições de uso, regulamentadas por instrumentos de gestão territorial, 
designadamente as normas constantes nos PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira.

se-ão as condicionantes da legislação enquadrante nessas figuras de 
itório, propondo-se, sempre que possível e quando tal seja necessário, medidas de 

compatibilização entre as normas legais em vigor e os objetivos do projeto. 

MPACTES CUMULATIVOS 

a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes do projeto da 
em fase de estudo prévio com outros projetos. Neste âmbito, considera-se como impacte cumulativo o 
impacte ambiental que resulta do somatório das afectações resultantes de ações humanas passadas, 
presentes ou previstas para determinada área. A identificação dos impactes cumulativos será realizada 
correspondendo ao seguinte esquema de análise: 

Determinação dos impactes diretos e indiretos do projeto da Mina de Covas
industrial de tratamento de minério; 

cação e avaliação dos projetos, infraestruturas e ações, existentes e previstas 

Identificação dos recursos, ecossistemas e populações que podem ser afetados.
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osição do projeto com as unidades de paisagem definidas na situação de referência permitirá 
determinar a tipologia dos impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá 

impactes paisagísticos dependerá das 
características biofísicas e culturais da paisagem e, acima de tudo, da forma como o projeto as irá 

á a síntese e ponderação dos impactes positivos, negativos ou residuais, 
exploração mineira e da sua desativação, atividades que terão como resultado 

modificações mais ou menos significativas sobre a paisagem e a forma como o território é percebido 
ais incidirão sobre todas 

antes da implementação do projeto. Estes 
, dando-se particular relevo 

to ao nível local e regional; 

e respeita aos impactes na paisagem, ambiente sonoro e 

UNICIPAL 

Será avaliado o grau de compatibilidade entre a implementação do projeto e a afetação de áreas 
uso, regulamentadas por instrumentos de gestão territorial, 

designadamente as normas constantes nos PDM de Caminha e de Vila Nova de Cerveira. 

ão as condicionantes da legislação enquadrante nessas figuras de 
se, sempre que possível e quando tal seja necessário, medidas de 

o projeto da Mina de Covas 
se como impacte cumulativo o 

ções humanas passadas, 
A identificação dos impactes cumulativos será realizada 

de Covas e do estabelecimento 

ções, existentes e previstas na área de 

ulações que podem ser afetados. 



 

 

 
68 

 

9. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

9.1 INTRODUÇÃO 
Identificados e avaliados os impactes associados ao Projeto
as soluções a implementar em cada uma das suas fases, com o objetivo de evitar, reduzir ou 
compensar os impactes negativos identificados para cada

A apresentação das medidas de minimização terá em consideração o fim a que se destinam, a sua 
exequibilidade (viabilidade técnica e económica), a localização exata da sua implantação e o nível de 
eficácia expectável em dado período de tempo.

Adicionalmente, e sempre que exequível, serão propostas medidas potenciadoras dos impactes 
positivos identificados, de modo a valorizar os aspectos mais vantajosos da implementação do Projeto. 
Pretende-se, assim, garantir que o faseamento do Projeto se efetuará da forma mais correta em termos 
ambientais, promovendo-se, sempre que
esta atividade se insere. 

Finalmente, serão hierarquizados os impactes residuais resultant
serão indicados os impactes não mitigáveis.

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
propostas no EIA, bem como as ações propostas no Plano de 

Seguidamente, descrevem-se sucintamente, as metodologias de definição das medidas de minimização 
para cada um dos factores em avaliação para o presente projeto.

9.2 CLIMA 
Dadas as características gerais do projeto, não se 
que não se preconiza nesta fase de PDA uma metodologia específica para a prevenção ou minimização 
de impactes sobre o clima. 

9.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLO

Ao nível deste factor ambiental, os impactes potenciais do projeto poderão ser devidamente a
por um correto planeamento da lavra face às condicionantes de natureza geotécnica, por uma gestão 
adequada dos resíduos (locais de armazenamento e de deposição).

Tendo em consideração o tipo de impactes identificados
necessárias para a minimização dos impactes negativos associados à exploração da 
recomendações e medidas de minimização terão, por um lado, um carácter prev
o objetivo de garantir a máxima interação entre a 
paisagística do local. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE 

Identificados e avaliados os impactes associados ao Projeto em fase de estudo prévio, serão estudadas 
as soluções a implementar em cada uma das suas fases, com o objetivo de evitar, reduzir ou 
compensar os impactes negativos identificados para cada um dos factores ambientais caracterizados.

A apresentação das medidas de minimização terá em consideração o fim a que se destinam, a sua 
exequibilidade (viabilidade técnica e económica), a localização exata da sua implantação e o nível de 

vel em dado período de tempo. 

Adicionalmente, e sempre que exequível, serão propostas medidas potenciadoras dos impactes 
positivos identificados, de modo a valorizar os aspectos mais vantajosos da implementação do Projeto. 

o faseamento do Projeto se efetuará da forma mais correta em termos 
sempre que possível, o desenvolvimento sustentado do território em que 

Finalmente, serão hierarquizados os impactes residuais resultantes da implementação do Projeto, isto é, 
serão indicados os impactes não mitigáveis. 

de Recuperação Paisagística terá em consideração as medidas de minimização 
propostas no EIA, bem como as ações propostas no Plano de Desativação da Mina. 

se sucintamente, as metodologias de definição das medidas de minimização 
es em avaliação para o presente projeto. 

Dadas as características gerais do projeto, não se preveem impactes sobre este factor
que não se preconiza nesta fase de PDA uma metodologia específica para a prevenção ou minimização 

EOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

, os impactes potenciais do projeto poderão ser devidamente a
por um correto planeamento da lavra face às condicionantes de natureza geotécnica, por uma gestão 

de armazenamento e de deposição). 

Tendo em consideração o tipo de impactes identificados, serão indicadas recomendaçõ
necessárias para a minimização dos impactes negativos associados à exploração da 

e medidas de minimização terão, por um lado, um carácter preventivo e, por outro lado 
tivo de garantir a máxima interação entre a exploração do minério e a futura recuperação 
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PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE 

, serão estudadas 
as soluções a implementar em cada uma das suas fases, com o objetivo de evitar, reduzir ou 

es ambientais caracterizados. 

A apresentação das medidas de minimização terá em consideração o fim a que se destinam, a sua 
exequibilidade (viabilidade técnica e económica), a localização exata da sua implantação e o nível de 

Adicionalmente, e sempre que exequível, serão propostas medidas potenciadoras dos impactes 
positivos identificados, de modo a valorizar os aspectos mais vantajosos da implementação do Projeto. 

o faseamento do Projeto se efetuará da forma mais correta em termos 
possível, o desenvolvimento sustentado do território em que 

es da implementação do Projeto, isto é, 

terá em consideração as medidas de minimização 

se sucintamente, as metodologias de definição das medidas de minimização 

factor ambiental pelo 
que não se preconiza nesta fase de PDA uma metodologia específica para a prevenção ou minimização 

, os impactes potenciais do projeto poderão ser devidamente acautelados 
por um correto planeamento da lavra face às condicionantes de natureza geotécnica, por uma gestão 

serão indicadas recomendações e medidas 
necessárias para a minimização dos impactes negativos associados à exploração da mina. Estas 

entivo e, por outro lado 
e a futura recuperação 
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9.4 RECURSOS HÍDRICOS
No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a implementar
exploração da mina como no seu encerramento

As ações definidas pretendem reduzir ou anular os impactes negativos identificados no decurso da 
elaboração do EIA e prendem
normal escoamento e infiltração bem como sobre os aspectos funcionais dos aquíferos.

9.5 QUALIDADE DA ÁGUA

Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar durante as diferentes 
fases de desenvolvimento do Projeto, que pretendem assegurar a 
qualquer alteração, tanto dos meios hídricos superficiais como dos sub

9.1 SOLOS E OCUPAÇÃO ATUA
Em função da tipologia de solos presentes na área de estudo e dos impactes detectados, serão 
preconizadas as medidas cautelares consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior 
utilização deste recurso natural não renovável, na recuperação paisagística das área

Para tal serão definidas as melhores formas decapagem da terra viva, forma e locais de 
armazenamento, cuidados na sua manutenção e, finalmente, o seu modo de aplicação no ter

9.2 QUALIDADE DO AR

Caso sejam identificadas situações em que as concentrações de PM10 sejam superiores aos limites 
estabelecidos pela legislação vigente em matéria de qualidade do ar, serão propostas medidas com 
vista a minimizar os impactes gerados por
vista a redução da emissão de poeiras (redução na fonte), seguindo
corretivas. 

9.3 AMBIENTE SONORO
Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projeto no ambiente sonoro
identificados, e no caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas 
medidas mitigadoras desses impactes com vista à convergência dos níveis característicos com os 
limites estabelecidos pela legislação v

9.4 VIBRAÇÕES 
A análise efetuada na avaliação de impactes ambientais permitirá estabelecer as quantidades máximas 
de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia 
do substrato geológico, garantindo o pleno cumprimento da NP
o manuseamento seguro destas substâncias.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

ECURSOS HÍDRICOS 

No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a implementar

no seu encerramento. 

ções definidas pretendem reduzir ou anular os impactes negativos identificados no decurso da 
elaboração do EIA e prendem-se com os eventuais efeitos que a exploração da 
normal escoamento e infiltração bem como sobre os aspectos funcionais dos aquíferos.

UALIDADE DA ÁGUA 

Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar durante as diferentes 
fases de desenvolvimento do Projeto, que pretendem assegurar a preservação
qualquer alteração, tanto dos meios hídricos superficiais como dos subterrâneos.

OLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

Em função da tipologia de solos presentes na área de estudo e dos impactes detectados, serão 
preconizadas as medidas cautelares consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior 

so natural não renovável, na recuperação paisagística das área

Para tal serão definidas as melhores formas decapagem da terra viva, forma e locais de 
armazenamento, cuidados na sua manutenção e, finalmente, o seu modo de aplicação no ter

UALIDADE DO AR 

Caso sejam identificadas situações em que as concentrações de PM10 sejam superiores aos limites 
estabelecidos pela legislação vigente em matéria de qualidade do ar, serão propostas medidas com 
vista a minimizar os impactes gerados por essas situações. Estas medidas terão prioritariamente em 
vista a redução da emissão de poeiras (redução na fonte), seguindo-se as medidas organizacionais e 

MBIENTE SONORO 

Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projeto no ambiente sonoro
identificados, e no caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas 
medidas mitigadoras desses impactes com vista à convergência dos níveis característicos com os 
limites estabelecidos pela legislação vigente. 

A análise efetuada na avaliação de impactes ambientais permitirá estabelecer as quantidades máximas 
de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia 

garantindo o pleno cumprimento da NP-2074 e da ISO 2631, 
o manuseamento seguro destas substâncias. 
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No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a implementar, tanto na fase de 

ções definidas pretendem reduzir ou anular os impactes negativos identificados no decurso da 
se com os eventuais efeitos que a exploração da mina poderá ter sobre o 

normal escoamento e infiltração bem como sobre os aspectos funcionais dos aquíferos. 

Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar durante as diferentes 
preservação e a prevenção de 
terrâneos. 

Em função da tipologia de solos presentes na área de estudo e dos impactes detectados, serão 
preconizadas as medidas cautelares consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior 

so natural não renovável, na recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

Para tal serão definidas as melhores formas decapagem da terra viva, forma e locais de 
armazenamento, cuidados na sua manutenção e, finalmente, o seu modo de aplicação no terreno. 

Caso sejam identificadas situações em que as concentrações de PM10 sejam superiores aos limites 
estabelecidos pela legislação vigente em matéria de qualidade do ar, serão propostas medidas com 

essas situações. Estas medidas terão prioritariamente em 
se as medidas organizacionais e 

Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projeto no ambiente sonoro dos locais sensíveis 
identificados, e no caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas 
medidas mitigadoras desses impactes com vista à convergência dos níveis característicos com os 

A análise efetuada na avaliação de impactes ambientais permitirá estabelecer as quantidades máximas 
de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia 

da ISO 2631, assegurando ainda 
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Como medidas de minimização dos efeitos expectáveis da aplicação de explosivos na futura exploração 
mineira, serão adequadamente estimadas 
nas diversas áreas de exploração, tendo em vistas a proteção das instalações e residências situadas 
nas proximidades, pela aplicação de fatores de segurança apropriados. 

9.5 FLORA E FAUNA 
Na sequência da avaliação dos impactes
permitam, sempre que possível, a sua minimização e compensação, no caso de impactes negativos, ou 
a sua potenciação, no caso de impactes positivos.

A proposta de medidas mitigadoras terá em linha de conta não só a fase exploração da 
também a fase de desativação do empreendimento

9.6 PATRIMÓNIO ARQUITETÓN
As medidas de minimização a propor no âmbito da exploração da 
tipologia dos impactes detectados no decurso dos trabalhos efetuados no âmbito do EIA. Assim, e em 
função da tipologia de valores eventualmente dete
sistemática, acompanhamento arqueológico das operações de desmatação
técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros que se considerem convenientes para a devida 
salvaguarda do património cultural presente na área de intervenção.

9.7 PAISAGEM 
Com base na avaliação dos impactes, serão propostas medidas de m
e de recuperação/reabilitação para os impactes negativos previstos para a exploração 

Serão ainda especificadas algumas medidas de minimização para os principais impactes detectados, 
nomeadamente no que diz respeit
medidas propostas e a sua aplicação espacial e temporal.

Serão propostas igualmente medidas de valorização 
impactes positivos, para as quais també

9.8 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
À partida, e considerando que o EIA irá determinar com rigor os impactes ambientais decorr
implementação do Projeto, não se prevê a existência de impactes negativos sobre este 

De facto, a minimização dos impactes associados à qualidade de vida das populações existentes na 
envolvente dependerá, em larga medida, da implementação das medidas a preconizar nos 
ambientais Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

Como medidas de minimização dos efeitos expectáveis da aplicação de explosivos na futura exploração 
mineira, serão adequadamente estimadas as cargas máximas de explosivos que poderão ser detonadas 
nas diversas áreas de exploração, tendo em vistas a proteção das instalações e residências situadas 
nas proximidades, pela aplicação de fatores de segurança apropriados.  

impactes ambientais, serão definidas e propostas medidas que 
permitam, sempre que possível, a sua minimização e compensação, no caso de impactes negativos, ou 
a sua potenciação, no caso de impactes positivos. 

ras terá em linha de conta não só a fase exploração da 
desativação do empreendimento. 

ATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

As medidas de minimização a propor no âmbito da exploração da mina dependem, em grande parte, da 
gia dos impactes detectados no decurso dos trabalhos efetuados no âmbito do EIA. Assim, e em 

a de valores eventualmente detetados, serão propostos trabalhos de prospe
sistemática, acompanhamento arqueológico das operações de desmatação
técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros que se considerem convenientes para a devida 
salvaguarda do património cultural presente na área de intervenção. 

Com base na avaliação dos impactes, serão propostas medidas de minimização de carácter preventivo 
para os impactes negativos previstos para a exploração min

Serão ainda especificadas algumas medidas de minimização para os principais impactes detectados, 
no que diz respeito à recuperação paisagística da área, o grau de eficiência das 

medidas propostas e a sua aplicação espacial e temporal. 

Serão propostas igualmente medidas de valorização do Projeto e, eventualmente, de potenciação de 
ais também serão apresentadas ações específicas. 

SOCIOECONÓMICOS 

À partida, e considerando que o EIA irá determinar com rigor os impactes ambientais decorr
to, não se prevê a existência de impactes negativos sobre este 

De facto, a minimização dos impactes associados à qualidade de vida das populações existentes na 
envolvente dependerá, em larga medida, da implementação das medidas a preconizar nos 

Ar, Ambiente Sonoro e Paisagem. 
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Como medidas de minimização dos efeitos expectáveis da aplicação de explosivos na futura exploração 
as cargas máximas de explosivos que poderão ser detonadas 

nas diversas áreas de exploração, tendo em vistas a proteção das instalações e residências situadas 

ambientais, serão definidas e propostas medidas que 
permitam, sempre que possível, a sua minimização e compensação, no caso de impactes negativos, ou 

ras terá em linha de conta não só a fase exploração da mina, mas 

dependem, em grande parte, da 
gia dos impactes detectados no decurso dos trabalhos efetuados no âmbito do EIA. Assim, e em 

o propostos trabalhos de prospeção 
sistemática, acompanhamento arqueológico das operações de desmatação, levantamento 
técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros que se considerem convenientes para a devida 

inimização de carácter preventivo 
mineira. 

Serão ainda especificadas algumas medidas de minimização para os principais impactes detectados, 
o à recuperação paisagística da área, o grau de eficiência das 

Projeto e, eventualmente, de potenciação de 

À partida, e considerando que o EIA irá determinar com rigor os impactes ambientais decorrentes da 
to, não se prevê a existência de impactes negativos sobre este factor ambiental. 

De facto, a minimização dos impactes associados à qualidade de vida das populações existentes na 
envolvente dependerá, em larga medida, da implementação das medidas a preconizar nos factores 
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9.9 ORDENAMENTO DO TERRIT

Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de ordenamento do território 
vigentes para a área de implantação do projeto, serão apontados os mecanismos regulamentares que 
deverão ser desencadeados.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

RDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL

Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de ordenamento do território 
vigentes para a área de implantação do projeto, serão apontados os mecanismos regulamentares que 
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UNICIPAL 

Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de ordenamento do território 
vigentes para a área de implantação do projeto, serão apontados os mecanismos regulamentares que 
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10. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE 
MONITORIZAÇÃO 

Um plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
ambientais consideradas mais sensíveis para a tipologia de atividade 

A implementação de um plano de monitorização traduz
da área, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo, 
através da análise expedita de indicadores r
referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré
possível estabelecer relações entre os
como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham 
a ser detectados. 

Considera-se que um plano de monitorização, enquanto instrumento pericial, deverá ser capaz 

• avaliar a eficácia das medidas ado

• detetar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, dos previstos;

• permitir a distinção entre as consequências das a
meio ambiente; 

• definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, 
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir 
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo;

• incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de minimizar 
os desvios verificados, em tempo útil.

Importa ainda referir que a implementação de um plano de monitorização permite a constituição de uma 
base de dados sobre a evolução das várias ve
industrial, gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco 
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. Assim, as diretrizes da monitorização a 
implementar durante a fase de construção e de exploração especificarão os seguintes aspectos:

• Vertentes ambientais e respectivos parâmetros a controlar;

• Áreas a monitorizar; 

• Periodicidade; 

• Entidades responsáveis pela execução e fiscalização.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE 

Um plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
ambientais consideradas mais sensíveis para a tipologia de atividade mineira em análise.

A implementação de um plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental 
da área, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo, 
através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo 

tuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Desta forma, será também 
possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas da a
como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham 

se que um plano de monitorização, enquanto instrumento pericial, deverá ser capaz 

liar a eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos;

detetar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, dos previstos; 

ão entre as consequências das ações da atividade e a variabilidade natural do 

ragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, 
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir 
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo; 

álise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de minimizar 
os desvios verificados, em tempo útil. 

Importa ainda referir que a implementação de um plano de monitorização permite a constituição de uma 
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante as atividades extrativa e 
industrial, gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco 
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. Assim, as diretrizes da monitorização a 

rante a fase de construção e de exploração especificarão os seguintes aspectos:

Vertentes ambientais e respectivos parâmetros a controlar; 

Entidades responsáveis pela execução e fiscalização. 
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PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE 

Um plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
em análise. 

avaliação contínua da qualidade ambiental 
da área, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo, 

elevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de 
Desta forma, será também 

padrões observados e as ações específicas da atividade, assim 
como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham 

se que um plano de monitorização, enquanto instrumento pericial, deverá ser capaz de: 

ra prevenir ou reduzir os impactes previstos; 

ções da atividade e a variabilidade natural do 

ragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a ser 
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir 

álise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de minimizar 

Importa ainda referir que a implementação de um plano de monitorização permite a constituição de uma 
tividades extrativa e 

industrial, gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco 
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. Assim, as diretrizes da monitorização a 

rante a fase de construção e de exploração especificarão os seguintes aspectos: 
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11. GRUPOS AFETADOS RELEVANTES P
PÚBLICA DO EIA

Os trabalhos efetuados para a execução da presente PDA indiciam que os grupos sociais mais 
relevantes para participação no processo de consulta pública incluem os habitantes dos lugares da 
envolvente próxima da Mina
associações empresariais.  

Neste âmbito importa referir que serão realizadas entrevistas a agentes
(5 a 10 entrevistas): a Parceiros, Comunidade e Entidades Regionais

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

GRUPOS AFETADOS RELEVANTES PARA PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA DO EIA 

Os trabalhos efetuados para a execução da presente PDA indiciam que os grupos sociais mais 
relevantes para participação no processo de consulta pública incluem os habitantes dos lugares da 

ina de Covas, que se propõe sejam representados pelas autarquias

Neste âmbito importa referir que serão realizadas entrevistas a agentes-chave a nível local/regional 
10 entrevistas): a Parceiros, Comunidade e Entidades Regionais. 
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Os trabalhos efetuados para a execução da presente PDA indiciam que os grupos sociais mais 
relevantes para participação no processo de consulta pública incluem os habitantes dos lugares da 

, que se propõe sejam representados pelas autarquias e pelas 

chave a nível local/regional 
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12. PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA

A elaboração em fase de estudo prévio do Plano de Lavra e do EIA decorrerá de forma concomitante, 
pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos serão sucessivamente 
integrados e conciliados 

O prazo para a execução Plano de Lavra 
PDA por parte das entidades competentes, de acordo com o seguinte cronograma:

 

ATIVIDADES 

Planeamento 

Trabalho de Campo e Recolha de 
Dados 

Tratamento de Dados e Análise da 
Informação 

Elaboração do Plano de Lavra 

Elaboração de Relatórios Parcelares  
[Plano de Lavra e EIA] 

Elaboração de Relatórios Finais 
Plano de Lavra e EIA] 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
MINA DE COVAS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração em fase de estudo prévio do Plano de Lavra e do EIA decorrerá de forma concomitante, 
pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos serão sucessivamente 

Plano de Lavra e do EIA é de 12 meses, excluindo-se o período de análise da 
PDA por parte das entidades competentes, de acordo com o seguinte cronograma: 

Meses 

2 4 6 8 10
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A elaboração em fase de estudo prévio do Plano de Lavra e do EIA decorrerá de forma concomitante, 
pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos serão sucessivamente 

período de análise da 

10 12 
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13. ESTRUTURA DO EIA

A estrutura do EIA a apresentar poderá sofrer ajustamentos a aspectos particulares. No entanto, a 
estrutura base do Estudo será

RELATÓRIO SÍNTESE 

1. INTRODUÇÃO 

2. ENQUADRAMENTO DO PRO

3. DESCRIÇÃO DO PROJE

4. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃ

5. EVOLUÇÃO DO ESTADO A

6. IDENTIFICAÇÃO E AVAL

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇ

8. LACUNAS TÉCNICAS OU 

9. ANÁLISE E PREVENÇÃO

10. PLANO DE MONITORIZAÇ

11. CONCLUSÕES 

12. BIBLIOGRAFIA 

13. PEÇAS DESENHADAS

RESUMO NÃO TÉCNICO 
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ESTRUTURA DO EIA 

A estrutura do EIA a apresentar poderá sofrer ajustamentos a aspectos particulares. No entanto, a 
será a seguinte: 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

EVOLUÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJE

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS (TAMBÉM CUM

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES NEGATIVOS 

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

PEÇAS DESENHADAS 
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A estrutura do EIA a apresentar poderá sofrer ajustamentos a aspectos particulares. No entanto, a 

IA DO PROJETO 
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