PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Proposta de Definição do Âmbito
do Estudo de Impacte Ambiental
da Ampliação da Mina de Alvarrões

Comissão de Avaliação










Agência Portuguesa do Ambiente
Administração Regional de Saúde do Centro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Direção-Geral de Energia e Geologia
Direção-Geral do Património Cultural
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do
Instituto Superior de Agronomia
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Janeiro de 2019

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 212
Ampliação da Mina de Alvarrões

Parecer da Comissão de Avaliação
Janeiro de 2019

ÍNDICE
1

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................................... 1

2

ANTECEDENTES ................................................................................................................................................................... 3

1

OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO..................................................................................................... 5

3

2.1

Objetivos e Justificação do Projeto.............................................................................................................................. 5

2.2

Localização e Descrição do Projeto ............................................................................................................................. 5

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO.................................................................................................. 14
3.1

Aspetos Gerais ........................................................................................................................................................... 14

3.2

Apreciação Específica ................................................................................................................................................ 15

3.3

3.2.1

Antecedentes ....................................................................................................................................................15

3.2.2

Alternativas de Projeto .....................................................................................................................................15

3.2.3

Projeto ..............................................................................................................................................................15

3.2.4

Situação de referência, avaliação de Impactes, Mitigação/compensação e Monitorização .............................18

Aspetos Específicos ................................................................................................................................................... 19
3.3.1

Alterações climáticas ........................................................................................................................................19

3.3.2

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais .................................................................................................19

3.3.3

Recursos Hídricos ..............................................................................................................................................20

3.3.4

Solos e Capacidade de Uso do Solo ...................................................................................................................23

3.3.5

Qualidade do Ar ................................................................................................................................................23

3.3.6

Ambiente Sonoro ..............................................................................................................................................23

3.3.7

Vibrações ..........................................................................................................................................................25

3.3.8

Sistemas Ecológicos ..........................................................................................................................................26

3.3.9

Património ........................................................................................................................................................27

3.3.10

Paisagem ......................................................................................................................................................28

3.3.11

Socioeconomia .............................................................................................................................................33

3.3.12

Saúde Pública ...............................................................................................................................................34

3.3.13

Território ......................................................................................................................................................34

3.3.14

Resíduos e Impactes ao nível da Contaminação do Solo .............................................................................35

3.3.15

Prevenção e Controlo Integrado da Poluição ...............................................................................................36

4

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA .................................................................................................................................................... 38

5

CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................................... 39
ANEXO I - Localização do Projeto

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 212
Ampliação da Mina de Alvarrões

Parecer da Comissão de Avaliação
Janeiro de 2019

1

INTRODUÇÃO

A Sociedade Mineira Carolinos, Lda., ao abrigo do artigo 12.º do regime jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, enquanto proponente do projeto, apresentou à
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do projeto de execução da "Ampliação da Mina de Alvarrões". A entidade
coordenadora do procedimento de concessão e competente para autorizar/aprovar o Plano de Lavra
da Mina é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A PDA, acompanhada da respetiva declaração de intenção de realizar o projeto, deu entrada na APA
no dia 26 de novembro de 2018, tendo o proponente declarado não pretender a realização do
procedimento de consulta pública.
O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do artigo
1º, n.º 3 alínea a), subalínea i) do n.º 3, estando tipificado:
•
•

no Anexo I, n.º 18 “Pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 ha ou extracção
de turfa numa área superior a 150 ha”, e no
no Anexo II, n.º 2, alínea e) “Instalações industriais de superfície para a extracção e tratamento
de hulha, petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos“.

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, através do ofício
S073902-201811-DAIA.DAP, de 06/12/2019, a Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Direção-Geral do Património Cultural (DGPC),
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional
de Saúde do Norte (ARS Norte), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Instituto
Superior de Agronomia/ Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APA/DAIA/DAP – Dr.ª Margarida Grossinho (coordenação)
APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública)
APA/ARHTO – Eng. António Dias da Silva (recursos hídricos)
DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho (património cultural)
LNEG – Doutor Vítor Lisboa (geologia)
CCDR Centro – Dr.ª Edite Morais (solo e capacidade de uso do solo; socioeconomia; qualidade
do Ar; sistemas ecológicos e ordenamento do território)
DGEG – Eng.ª Licínia Gamito (aspetos técnicos do projeto)
ARS Centro – Dr. José Valbom (saúde humana)
ISA/CEABN – Aqt.º Paisagista João Jorge / Arqt.ª Pais. Guida Carvalho (paisagem)
FEUP – Prof.ª Cecília Rocha (ambiente sonoro e vibrações)
APA/DGLA/DEI – Eng.ª Carla Portilho (licenciamento ambiental)
APA/DRES/DRASC – Eng. Jorge Santos Garcia (resíduos)
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O Departamento de Alterações Climáticas da APA não considerou relevante a integração de um seu
representante na Comissão de Avaliação.
Foi solicitado parecer externo à Câmara Municipal da Guarda não foi tendo sido recebido nenhum
contributo dentro do período em que decorreu o procedimento.
A PDA foi elaborada pela VISA – Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A. ,
sendo constituída por um único volume, datado de novembro de 2018.
O EIA a que se refere a presente proposta de definição de âmbito será apresentado em fase de projeto
de execução.
A informação apresentada referente aos antecedentes e à caracterização do projeto tem,
genericamente, por base a informação disponibilizada na Proposta de Definição de Âmbito. Sempre
que se utilizar outra fonte esta será devidamente referenciada.
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2

ANTECEDENTES

A concessão C-8 “Alvarrões” decorre dos antigos alvarás nº 1539 e nº 1540 de 1926 e nº 1860 de 1932
da empresa Rhône – Poulenc, S.A.1, que detinha várias concessões mineiras para exploração de lítio
nas freguesias de Gonçalo, Seixo Amarelo e Vela (ver quadro abaixo).

N.º da Concessão

Designação

Depósito Mineral

Localização
Concelho da Guarda
(Freguesias)

1539

Alvarrões n.º 27

Lítio

Gonçalo

1540

Alvarrões n.º 26

Lítio

Gonçalo e Seixo Amarelo

1541

Alvarrões n.º 21

Lítio

Seixo Amarelo

1542

Alvarrões n.º 24

Lítio

Seixo Amarelo

1543

Alvarrões n.º 22

Lítio

Vela

1544

Alvarrões n.º 23

Lítio

Vela

1859

Alvarrões n.º 25

Lítio e Estanho

Vela, Seixo Amarelo e
Gonçalo

1860

Alvarrões n.º 28

Lítio e estanho

Gonçalo

A referida empresa Rhône – Poulenc, S.A., assinou com o Estado Português, a 10 de janeiro de 1992,
um contrato de exploração de depósito mineral de lítio e estanho na Concessão C- 8 denominada
Alvarrões, localizada nas freguesias de Gonçalo, Seixo Amarelo2 e Vela, no concelho e distrito da
Guarda, com uma área de 458,2879 ha. O referido contrato foi celebrado para respeitar os direitos
adquiridos, conforme previsto no artigoº 65º do Decreto-lei n.º 88/90, de 16 de março, e nele
autorizou-se a concessionária a ceder a sua posição à Sociedade Mineira Carolinos (extrato de Contrato
de Exploração publicado na 3ª Série do Diário da República n.º 97, de 27 de abril de 1992, p. 7309).
Assim, é a Sociedade Mineira Carolinos, Lda. que requere em 2010 a ampliação da área de concessão
para 641,2992 hectares para exploração de lítio quartzo e feldspato tendo a mesma sido concedida a
5 de outubro de 2015, conforme extrato do contrato n.º 103-A/2016 publicado na 2ª Série do Diário
da República n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016.
De acordo com a informação apresentada na PDA é a FELMICA - Minerais Industriais, S.A. que tem
vindo a explorar a Mina desde 1992. A FELMICA detém (66,7%) da Sociedade Mineira Carolinos, Lda.,
Informação constante do “Boletim de Minas” da Direção-Geral de Minas e Serviços Geológicos “Nova Série n.º 20”, de
1963 (item referente aos “Diretores Técnicos” p.16)

1

2

A freguesia de Seixo Amarelo foi extinta em 2013 com a entrada em vigor da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, tendo
sido integrada na freguesia de Gonçalo.
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sendo os restantes (33,3%) detidos por José Rodrigues Carolino. A atual área de exploração tem 4,96
hectares sendo a extração efetuada a céu aberto, em três núcleos individualizados, destinando-se o
minério extraído à indústria cerâmica. Anualmente são extraídas 200 000 toneladas de minério das
quais cerca de 25 000 toneladas correspondem a pegmatito litinífero (feldspato, lepidolite e quartzo).
Estes minérios são transportados para uma unidade de produção de massas cerâmicas, localizada em
Mangualde.
De acordo com a entidade licenciadora a mina tem afeta uma extensa área de concessão – 641,2992
ha e uma área de exploração atual de 4,9998 ha, incluída na área do Plano de Lavra com 7,39 ha por
integrar áreas em recuperação. Também, de acordo com os Programas de Trabalho e Relatórios de
Exploração apresentados pela empresa têm apresentado, nos últimos anos, valores de produção
próximos das 100 000 t, muito aquém das 200 000 t referidas na PDA.
A atividade extrativa está suportada em 3 núcleos identificados na figura abaixo, dos quais só o núcleo
I e III têm estado ativos pelo facto do núcleo II não ter autorização da DGEG para ser explorado por
não ter sido apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, no âmbito da revisão do Plano de Lavra
que vigora atualmente, tendo sido abandonado.

Áreas atuais de exploração da concessão C-8 Alvarrões (Fonte: DGEG)

Decorrente de negociações mantidas com a empresa LEPIDICO LIMITED (empresa australiana focada
na exploração, desenvolvimento e produção de lítio) com o grupo Mota, em que a Sociedade Mineira
Carolinos, Lda., se integra, foi equacionada a ampliação da mina de Alvarrões para a produção de lítio.
Os pegmatitos litiníferos explorados nesta concessão têm sido direcionados para a indústria cerâmica,
pretendendo-se agora o aproveitamento do lítio, que ocorre nesta mina sob a forma de lepidolite, sob
a forma de concentrados de lítio que serão exportados para o Canadá para processamento químico
com uma nova tecnologia, designada L-Max®, que a empresa LEPIDICO LIMITED pretende validar.
O projeto em apreciação resulta, assim, de uma associação entre o Grupo Mota e a empresa
australiana LEPIDICO, Limited.
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1
2.1

OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO
OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto tem por objetivo a continuidade do aproveitamento de pegmatitos, mas agora destinados à
produção de concentrados de lítio e feldspato, (e quartzo, em estudo) após tratamento e beneficiação
na lavaria.
Esta alteração prende-se com a relevância do lítio designadamente na produção de baterias associadas
aos motores elétricos para a indústria automóvel. Esta situação motivou uma procura de recursos
minerais europeus de lítio, onde se enquadra o Campo Pegmatítico de Gonçalo - Seixo Amarelo.
Salienta-se que a região da Guarda – Seixo Amarelo/Gonçalo foi alvo de inventariação e de
investigação mineral e caracterização tecnológica das ocorrências de minerais de lítio desde a década
de 1990 tendo sido estimado, para o campo aplitopegmatítico de Seixo Amarelo – Gonçalo, na região
da Guarda, a existência de 1,4 milhões de toneladas com teor médio de 0,42 % Li2O classificáveis como
Recursos Minerais Medidos, como se refere no Relatório do Grupo de Trabalho3 do Lítio, datado de 27
de março de 2017.
O concentrado de lítio será exportado para o Canadá para processamento químico, com a tecnologia
L-Max®, procedendo-se à conversão do concentrado de lítio em carbonato de lítio que, por sua vez,
será usado para fabricar cátodos para baterias de lítio.
O concentrado de feldspato e de quartzo será adquirido pela FELMICA, para a produção de pastas
cerâmicas na sua unidade industrial localizada em Mangualde. As pastas cerâmicas serão exportadas
e, ou consumidas em Portugal.

2.2

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

Localização
A área da concessão C-008, com 641,2992 hectares, localiza-se nas freguesias de Gonçalo e Vela, no
concelho e distrito da Guarda.
As povoações mais próximas da Mina são Seixo Amarelo, a Norte (800 m) Vela, a Este (1400 m) e
Gonçalo a Sudoeste (750 m).

3

Criado pelo Despacho n.º 15040/2016 da Secretaria de Estado da Energia, publicado no DR, 2.ª série, de 13 de dezembro

de 2016, no seu relatório.
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O acesso atual à mina (Acesso Sul) é feito a partir da EN 18 que liga Guarda a Belmonte. Ao km 18,9,
sai-se em direção a Gonçalo. Percorridos cerca de 500 m na Avenida dos Casteleiros, segue-se para
leste em estrada de terra batida. Entra-se na área mineira percorridos cerca de 3 km nesse caminho.

Descrição do Projeto

O projeto tem, por objetivo, aumentar a área de exploração da atual mina de 4,9 ha para 113,6 ha e
instalar um estabelecimento de industrial para tratamento de minério de lítio, quartzo (em estudo) e
feldspato.
Os estudos realizados estimam em um milhão e meio de toneladas de recursos minerais inferidos com
1,10 % de Li2O. Estão ainda a decorrer trabalhos de prospeção na área da concessão pelo que estes
valores podem ainda sofrer alterações.
A área da mina, com 113,6 ha, compreende:


Uma área de exploração do recurso mineral perfazendo 46,09 ha com três cortas, a explorar
de forma individualizada e faseada, iniciando-se a exploração na corta mais a Sul com cerca
de 16,1 ha, seguindo-se a corta Norte com 6 ha e terminando na corta localizada a leste com
uma área de 23,9 ha.



2 Áreas para a deposição de estéreis (temporários e definitivos) e para deposição de
rejeitados, resultantes do processo de beneficiação da lavaria, num total de 47 ha;



Duas áreas de deposição de pargas com 2,25 ha;
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Uma área de 2,47 ha onde se localizarão:
o

a lavaria, instalação industrial para beneficiação do recurso mineral, constituída por
uma nave industrial com capacidade para tratar 135 000 t/ano de minério;

o

os escritórios, as instalações sociais e as oficinas.

Zonamento da Exploração (Fonte: PDA Figura 18, p. 27)

O projeto de exploração (Plano de lavra) será elaborado de acordo com o exigido pela Lei n.º 54/2015
de 22 de junho e com o Decreto-lei n.º 88/90 de 16 de março, e incluirá os seguintes documentos
técnicos:


Enquadramento



Plano de lavra



Plano de aterro e de gestão de resíduos



Plano de segurança e saúde



Outros (calendarização das atividades, peças desenhadas, estudo de pré-viabilidade)

Operações preparatórias
Estas operações incluem a abertura ou beneficiação de acessos, a construção da lavaria, das
instalações sociais e das instalações de deposição de resíduos. Nesta fase serão também instaladas as
redes de eletricidade, de comunicações, de água, a iluminação.
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Métodos de exploração e desmonte
A preparação da fase de exploração compreende a desmatação e a decapagem das áreas a ocupar e a
colocação da terra vegetal em pargas para posterior utilização na recuperação paisagística. Estão
previstos dois locais de depósito de pargas conforme zonamento da mina (figura 18 acima). Para estas
operações recorrer-se-á a bulldozers, escavadoras giratórias, pás carregadoras e dumpers.
O desmonte será a céu aberto. As bancadas terão uma altura de 15 m durante a fase de exploração
com uma inclinação de 60%. A configuração final da lavra prevê que as bancadas tenham 10m de
altura. Os patamares terão uma largura de 20 m de sendo na configuração final redimensionados para
8m. A exploração será realizada de cima para baixo.
O desmonte é feito com recurso a explosivos e, pontualmente, nas zonas em que a rocha esteja mais
desagregada, com recurso a meios mecânicos, e inclui as operações de:


Perfuração da rocha, através de equipamento de perfuração para colocação de explosivos;



Carregamento - colocação de explosivos no interior dos furos;



Detonação dos explosivos e desmonte do maciço rochoso;



Remoção do material desmontado com equipamento de carregamento (escavadoras
giratórias ou frontais) e transporte em dumpers até à zona de britagem.

Para atingir a produção prevista de cerca de 1 250 000 t/ano, terão de ser desmontados cerca de 104
167 t/mês. Para tal, será necessário detonar, em média, cerca de 279 furos/mês. Se forem adotadas
pegas com cerca de 35 furos cada, prevê-se a realização de dois desmontes semanais, ou seja, oito
desmontes por mês. Cada furo será detonado isoladamente diminuindo as vibrações e a projeção de
partículas e/ou blocos.
Os tipos de explosivos a utilizar são Emulsões, podendo também vir a ser utilizados outros tipos de
explosivos, do tipo ANFO, Gelatinosos ou Pulverulentos. O consumo anual previsto será de
203 862kg/ano. O carregamento dos furos coincidirá com as entregas de explosivos, tornando, assim
desnecessário o seu armazenamento, em paiol, na mina.
Após o desmonte o material é selecionado sendo o minério (pegmatitos que integram a lepidolite e
que apresentam uma cor rosácea) separado do estéril (granito).
Britagem
O material será então sujeito a uma fragmentação primária e secundária numa instalação de britagem
móvel a montar junto às frentes de desmonte, inicialmente na Corta Sul, depois na Corta Norte e
finalmente na corta Este. A britagem irá funcionar 6 dias por semana em turno único.
Desta instalação de britagem o minério será levado por uma correia transportadora coberta até à
lavaria, sendo depositado em parque à entrada do circuito de tratamento e beneficiação.

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 212
Ampliação da Mina de Alvarrões

8

Parecer da Comissão de Avaliação
Janeiro de 2019

Tratamento do minério na Lavaria
À entrada da lavaria será constituída uma pilha de material com cerca de 1000 t. Está prevista a
montagem de um sistema de aspersão para rega do minério minimizando a emissão de poeiras. O
minério será depois encaminhado para um moinho de bolas. A moagem será combinada com um
sistema de hidrociclonagem até obter um material com uma dimensão inferior a 0,15 mm a
encaminhar para um tanque de armazenamento. Um novo processo de hidrociclonagem para
classificação granulométrica permitirá separar as partículas mais finas, prejudiciais nas fases seguintes
do processo de beneficiação. Essas partículas mais finas, maioritariamente constituídas por albite
(mineral de feldspato), constituirão parte dos rejeitados do processo da lavaria.
O material mais grosseiro (constituído pelos minerais de lítio, feldspatos e quartzo) é encaminhado
para um segundo tanque para início do processo de concentração por flutuação. A primeira etapa da
flutuação ocorrerá num tanque com pH 9, por adição de cal hidráulica, para recuperação da
ambligonite (fosfato de lítio). Num segundo tanque é adicionado ácido sulfúrico para obter um pH 22,5, para recuperação dos restantes minerais de lítio (essencialmente a lepidolite). O concentrado de
lítio é neutralizado e encaminhado para um sistema de clarificação e filtro prensa para recuperação da
água que é novamente reintroduzida no processo. Será obtido um concentrado de lítio com um
conteúdo em água inferior a 10%, pronto para ser expedido. No filtro prensa será utlizada uma solução
alcalina para remoção de qualquer ácido residual e garantir que o material é efetivamente neutro.
O restante material é encaminhado para a segunda etapa da flutuação para obtenção do concentrado
de feldspato. O material é lavado para remoção dos químicos utlizados no processo de flutuação e
para garantir que o material é efetivamente neutro. O concentrado é obtido num sistema de
clarificação seguido de filtro de vácuo para recuperação da água que é novamente reintroduzida no
processo. Será obtido um concentrado de feldspato com um conteúdo em água inferior a 10%, pronto
para ser expedido.
Todos os materiais finos do processo de beneficiação e tratamento (essencialmente albite)
constituirão os rejeitados da lavaria. Estes, tendo um conteúdo de água inferior a 15%, serão
transportados em dumper e depositados nas escombreiras da mina juntamente com os estéreis
resultantes do desmonte. Se se vier a implementar a produção de concentrado de quartzo, ainda em
estudo, estes serão tratados para produção de concentrado de quartzo diminuindo o volume de
rejeitados a depositar em escombreira.
Prevê-se o consumo anual dos seguintes materiais:
•
•
•

3 t/ano de floculante;
750 t/ano de ácido sulfúrico a transportar por camião e a armazenar em tanque de betão a
implantar na lavaria.
600 t/ano de cal hidráulica.

Os concentrados, apesar do processo de neutralização que irão sofrer na lavaria, serão armazenados
em separado num armazém a construir para o efeito.
Prevê-se a beneficiação de cerca de 135 000 t/ano de minério, produzindo cerca de 29 000 t/ano de
concentrado de lítio, 51 000 t/ano de concentrado de feldspatos.
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Resíduos mineiros
Os resíduos mineiros são constituídos por estéreis e rejeitados. Os primeiros, de natureza granítica,
constituem a rocha encaixante do minério e são inertes. Os rejeitados são constituídos por albite,
quartzo e minerais de lítio não recuperados no processo de flutuação da lavaria.
Estima-se que os resíduos a gerar tenham um volume total de 17 550 000 t distribuídos por 16 725 000
t de estéreis e 825 000 t de rejeitados. O volume de rejeitados poderá ser inferior caso se proceda ao
aproveitamento do quartzo na lavaria.
Está prevista a deposição de estéreis e rejeitados nas cortas Sul e Este. Inicialmente, a deposição será
feita em área adjacente à corta Sul. Assim que possível, a escombreira ocupará a área dessa corta,
permitindo a reabilitação do espaço, através do preenchimento dos vazios de escavação.
Na escombreira a construir na corta Este não haverá necessidade de exceder o limite da corta, uma
vez que os estéreis poderão ser armazenados na escombreira da corta Sul e/ ou utlizados na
modelação dos taludes da corta Norte, até se conseguir espaço disponível no interior da corta Este
para proceder à sua deposição.
Estima-se em 55 000 t a deposição anual de rejeitados da lavaria.

Anexos


A lavaria a construir terá quatro áreas funcionais: zona de receção e armazenado do minério,
uma zona de concentração (constituída por dois circuitos lítio e feldspato e eventualmente um
terceiro associado à produção de concentrado de quartzo), uma zona de ensacagem para
expedição dos produtos e uma zona de armazenamento de produtos e reagentes (cal
hidráulica, ácido sulfúrico e floculantes).



Um edifício para armazenamento do produto a expedir.



As instalações sociais e de apoio a construir incluem: portaria, parque de estacionamento,
instalações pré-fabricadas compreendendo o edifício administrativo e escritórios, refeitório,
vestiários e balneários, unidade de combate a incêndios, laboratório para realização dos
ensaios ao minério e produtos, para controlo do processo, oficina para reparações mecânicas,
elétricas, execução de trabalhos de serralharia e lavagem dos equipamentos móveis e, ainda
armazém de consumíveis da mina onde serão guardados óleos e lubrificantes.

Acessos à Mina


Acesso Sul – Este acesso já existente continuará a ser utilizado sobretudo por veículos ligeiros.



Acesso Este – Propõe-se que este acesso venha a ser utilizado por veículos pesados evitando
assim a travessia da povoação de Gonçalo. Este utiliza vias já existentes que, nos últimos 4km
terão de ser retificadas e melhoradas, sendo igualmente necessário construir um viaduto para
atravessamento da ribeira de Avereiro. Para aceder à Mina por este acesso sai-se da Estrada
Nacional (EN) 8 que liga Guarda a Belmonte cerca do km 14,4, seguindo em direção a Oeste.
Percorridos 4 km acede-se à Mina.
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Uma rede de caminhos, no interior da Mina, permitirá ligar as áreas de exploração, tratamento do
minério e de escombreiras. Prevê-se a utilização de caminhos municipais ou florestais existentes
recorrendo à abertura de novos acessos apenas quando se revele necessário. Os acessos terão uma
largura de 10m e uma inclinação de cerca de 5%.

Outras infraestruturas


Abastecimento de água

O abastecimento de água às instalações sociais e de apoio será feito a partir da rede pública, sendo
necessário recorrendo-se a água engarrafada para o consumo humano.
A água para uso industrial terá origem numa captação a instalar próximo da lavaria, ainda em estudo
e destina-se a abastecer o sistema de desempoeiramento da britagem, de aspersão da pilha de minério
à entrada da lavaria, de tratamento do minério na lavaria e à rega de acessos e da vegetação plantada
no âmbito da recuperação paisagística. Salienta-se que a água a utilizar na lavaria funcionará em
circuito fechado pelo que o se prevê que metade do consumo global esteja associado à aspersão/rega
para minimização da emissão de poeiras.
Prevê-se um consumo diário da ordem dos 90 m3.


Drenagem

Os sistemas de drenagem da mina serão compostos por valas de escoamento para águas pluviais a
construir na lateral de rampas e junto das bordaduras externas da escavação.
As águas residuais domésticas provenientes das instalações sociais e de higiene (refeitório, sanitários
e duches) são conduzidas para fossas estanques, sendo regularmente esgotadas pelos Serviços
Municipalizados ou por outra entidade licenciada. Será avaliada a possibilidade de proceder ao
tratamento destes efluentes, encaminhando-os para uma Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) ou, em alternativa, para o sistema de saneamento municipal.


Energia

O sistema de abastecimento de energia elétrica será assegurado por postos de transformação que irão
alimentar as instalações de apoio e na lavaria. Nos trabalhos de exploração não existirão equipamentos
elétricos.


Combustível

O gasóleo destinado aos equipamentos móveis da mina será fornecido por camião-cisterna prevendose um consumo mensal de cerca de 92 000 litros.

Desativação
A desativação das cortas após o final da exploração será executada à medida que as operações de
recuperação paisagística vão sendo desenvolvidas, havendo libertação de áreas sempre que se
verifique a reabilitação do espaço e cumpridos os 2 anos de manutenção.
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Posteriormente, as instalações administrativas, sociais e de apoio, a lavaria e o armazém, bem como
as outras infraestruturas serão desmanteladas e/ou demolidas sendo os resíduos remetidos para
central de triagem ou aterro de resíduos. Os equipamentos móveis são retirados do local.

Recuperação Paisagística
A recuperação paisagística irá decorrer em simultâneo com a exploração uma vez que a exploração a
realizar de cima para baixo permitirá a libertação de taludes para recuperação à medida que a lavra
num patamar atinja a situação final. A recuperação de cada bancada será iniciada logo que estejam
finalizadas as respetivas atividades de escavação e modelação topográfica.


Corta Sul
Os trabalhos desenvolver-se-ão de leste para oeste. Inicialmente haverá uma deposição de
estéreis fora da corta mas logo que a corta apresente áreas já finalizadas pela lavra, os estéreis
e os rejeitados da lavaria começarão a ser depositados nos vazios de escavação, para se
proceder à modelação topográfica.



Corta Norte
Nesta corta a exploração irá efetuar-se de Sul para Norte prevendo-se apenas o encosto de
estéreis no tardoz dos taludes de escavação para efeitos de recuperação paisagística.



Corta Este
A exploração far-se-á de Norte para Sul exploração. Assim que existam áreas onde a lavra
tenha sido finalizada os estéreis e os rejeitados da lavaria começarão a ser depositados nos
vazios de escavação, procedendo-se, assim, a uma modelação topográfica.

A recuperação paisagística irá contemplar a modelação e a preparação do terreno, o espalhamento de
terra vegetal (a partir das pargas resultantes da decapagem da camada superficial a quando da
abertura de cortas e acessos), a plantação de espécies arbóreas e arbustivas locais e o revestimento
herbáceo-arbustivo através de sementeira.
Propõe ainda a criação de uma estrutura verde composta por árvores, arbustos e herbáceas que para
enquadrar as áreas mineiras a afetar.
No âmbito dos trabalhos de recuperação paisagística serão efetuadas atividades de manutenção e
conservação nas áreas já recuperadas, durante 2 anos, de modo a garantir o desenvolvimento das
espécies vegetais.

Funcionamento e vida útil
As operações de desmonte e britagem decorrerão seis dias por semana, por um período de 10h, entre
as 8h e as 18 h.
A exploração e tratamento e beneficiação do minério na lavaria decorrerão em contínuo (24h/dia)
todo o ano com paragens apenas para manutenção.
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Para a fase de construção da lavaria e das instalações socias de apoio, que durará entre 12 e 15 meses,
serão necessários cerca de 30 trabalhadores.
Na fase de exploração, a mina empregará 51 trabalhadores distribuídos pela extração e transporte
(14), tratamento e beneficiação (17), manutenção - oficinas e armazéns - (10), apoio segurança e
ambiente incluindo laboratório e serviços administrativos, etc., (7) e gestão e direção (3).
A capacidade instalada de tratamento será de 135 000 t/ano prevendo-se, assim, uma vida útil da mina
de dezassete anos, considerando um período de um ano para instalação de infraestruturas e outro
para a sua desativação e 15 de exploração efetiva dos recursos.
O produto e subprodutos finais (minério tratado e beneficiado) serão expedidos por camião e terão os
destinos seguintes:




O concentrado de lítio será expedido em big-bags de 1 200 kg, por rodovia e/ou ferrovia em
contentores marítimos para o porto de Sines, com destino ao Canadá onde será transformado
em carbonato de lítio.
O concentrado de feldspato e de quartzo será expedido para a unidade de produção de pastas
cerâmicas da FELMICA localizada em Mangualde.

A expedição de produtos irá decorrer apenas nos dias úteis, no período diurno (entre as 8h e as 18h),
concentrando-se no período entre as 10 h e as 12 h.

Alternativas de Projeto consideradas
A exploração dos recursos geológicos está condicionada pela localização dos depósitos minerais que
se pretende explorar, não sendo possível avaliar alternativas de localização. Assim, as alternativas em
estudo serão referentes a técnicas e processos de exploração.
O projeto de execução resultará da ponderação das várias alternativas existentes, ao nível industrial,
social, ambiental e económico, no âmbito da elaboração do Plano de Lavra e do respetivo Estudo de
Impacte Ambiental.
No EIA será estudada a alternativa zero, ou seja a não implementação do projeto.
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3

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

A Definição de Âmbito constitui uma fase preliminar do procedimento de AIA através da qual se
pretende identificar, analisar e selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser
afetadas pelo Projeto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir.
Neste sentido, a presente apreciação pretende verificar a consistência da PDA apresentada, em termos
de estrutura e conteúdo, tendo como referencial o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua atual redação, assim como na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e
considerando os seguintes pressupostos de base:




Elaboração do EIA para o Projeto em fase de projeto de execução;
Identificação, seleção e análise das questões e áreas temáticas relevantes que constituem o
quadro de ação para a elaboração do EIA, face à tipologia de projeto em causa;
Informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de AIA, que
seja suficiente e adequada.

O EIA deve constituir um documento autónomo, apresentando toda a informação relevante de uma
forma clara e acessível, tendo em consideração o previsto no Regime Jurídico de AIA e respetivas
normas técnicas. A informação complementar deve ser apresentada em anexo.
O EIA deve ainda apresentar cartografia a uma escala adequada à fase de projeto considerada, projeto
de Execução, com legendas claras e explícitas, para que a informação disponibilizada seja percetível e
facilmente legível.
Neste particular, importa que o EIA integre todos os elementos escritos e desenhados necessários à
correta perceção do projeto (será necessário que o EIA apresente uma planta de implantação a escala
adequada, identificando claramente os limites da área afeta ao projeto). Os elementos escritos e
desenhados devem ser claros e de fácil leitura e adaptados ao projeto em causa.
Sobre o RNT ver item referente à Participação Pública.
Sem prejuízo de o EIA ter que contemplar o previsto no Regime Jurídico de AIA em vigor, fazem-se de
seguida algumas considerações sobre os vários capítulos do EIA, os quais devem ser tidos em
consideração na sua elaboração.

3.1

ASPETOS GERAIS

A PDA foi elaborada de acordo com o disposto no Anexo III à Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro,
“ Normas Técnicas para a elaboração da PDA”.
A proposta de definição de âmbito (PDA) apresentada está bem estruturada, contendo os elementos
técnicos exigidos a um projeto de exploração mineira, apresentando claramente a pretensão do
pedido (produção de concentrados de lítio para exportação e concentrados de feldspato para
produção de pastas cerâmicas), caracterização da substância envolvida, a sua localização, as
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instalações de suporte à exploração, as instalações sociais e de apoio, a metodologia de exploração,
ritmos de produção e tempo de vida do projeto, meios humanos afetos, equipamentos a utilizar,
recuperação paisagística, plano de gestão de resíduos mineiros e plano de segurança e saúde, bem
como os impactes associados e suas medidas de minimização.

3.2

APRECIAÇÃO ESPECÍFICA

3.2.1 ANTECEDENTES
Não foram apresentados antecedentes do projeto para além do contrato de concessão,
desconhecendo-se as áreas previstas para exploração efetiva, referindo apenas o historial das
empresas que detêm a concessão.


Apresentar os antecedentes da Mina desde a cedência da concessão datada de 1992,
indicando não só as áreas de concessão mas sobretudo as áreas efetivas de exploração
associadas aos diferentes Planos de Lavra que foram sendo aprovados.



Indicar se a ampliação agora requerida constitui igualmente um Pedido de Regularização.

3.2.2 ALTERNATIVAS DE PROJETO
Apesar da PDA referir que existem diversas alternativas no seu projeto quanto à componente
tecnológicas e aos processos extrativos, assim como da localização de diversas estruturas
complementares como a lavaria e britagem, nada é mencionado sobre a avaliação dessas “potenciais”
alternativas. Assim, o mesmo será dizer que não considerou qualquer alternativa ao seu projeto.
Assim, em sede de EIA deve ser apresentada uma descrição das soluções alternativas razoáveis
estudadas, incluindo a ausência de intervenção, tendo em conta a localização e as exigências no
domínio da utilização dos recursos naturais e razões da escolha em função, nomeadamente:






Das fases de construção, exploração e desativação;
Da natureza da atividade;
Da extensão da atividade;
Das fontes de emissão;
Das características do local;

E a identificação dos principais fundamentos para rejeição/seleção das alternativas de projeto,
acompanhada de cartografia.

3.2.3 PROJETO
O projeto de execução está ainda em desenvolvimento pelo que existem ainda indefinições
relativamente ao projeto. Também a situação atual da Mina não é apresentada de forma detalhada.
Entre outros aspetos refere-se o desconhecimento das áreas úteis que efetivamente serão afetadas
assim como quanto à sua expressão espacial, a localização da escombreira inicial junto da corta Sul,
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existência de um terceiro circuito na lavaria ainda não caracterizado, a localização da captação de água,
as características do viaduto a construir na ribeira de Avereiro, entre outros.
Deste modo, a descrição do projeto a apresentar deve ser clara e pormenorizada permitindo
aprofundar a informação disponibilizada na PDA. Assim, o EIA deve contemplar, entre outros, os
aspetos abaixo identificados:
•

Enquadramento das áreas atualmente exploradas no pedido de alargamento.

•

Identificar às áreas úteis que efetivamente serão afetadas assim como quanto à sua expressão
espacial, quer na sua dimensão em planta quer na profundidade de cada uma das cortas.

•

Apresentar planta da área de implantação do projeto, incluindo a delimitação das áreas
previstas para o desmonte, a delimitação das áreas das escombreiras e a delimitação da área
de implantação da lavaria;

•

Apresentar, a informação da delimitação da área de implantação do projeto, incluindo a
delimitação das áreas previstas para o desmonte, a delimitação das áreas das escombreiras e
a delimitação da área de implantação da lavaria, em formato “Shapefile” (ESRI), no sistema de
coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).

•

Identificar claramente os acessos internos e externos da mina (traçado e características
técnicas).

•

Referir a cota mínima do piso-base de exploração.

•

Indicar como se concilia a exploração do recurso em duas fases, com bancadas de perfil
intermédio posteriormente adaptadas a bancadas de perfil final, com a prevista recuperação
paisagística simultânea à lavra.

•

Descrever com maior detalhe dos circuitos de concentração por flutuação do lítio, feldspato,
caraterizando com maior rigor o destino dos efluentes gerados da lavaria no âmbito do
tratamento/beneficiação;

•

Descrever o processo destinado à obtenção do concentrado de quartzo, a qual deverá conter
a indicação das substâncias a utilizar, a forma, condições de armazenamento.

•

Indicar os mecanismos de controlo de emissões do minério (poeiras, águas pluviais
contaminadas) enquanto aguarda processamento, e o armazenamento do minério tratado.

•

Apresentar listagem e quantificação das substâncias e misturas a serem utilizadas e
armazenadas na exploração, incluindo matérias-primas, secundárias e acessórias como por
exemplo os explosivos. No caso do ácido sulfúrico, deverá ser indicada a capacidade de
armazenamento do tanque de betão.

•

Desenhar em planta, a rede de drenagem perimetral das águas pluviais e indicar o(s) ponto(s)
de descarga na rede hidrográfica natural;

•

Apresentar peça desenhada com a implantação da rede de drenagem de águas residuais
domésticas da exploração;

•

Apresentar, de acordo com o destino que vier a ser escolhido para as águas residuais, a
seguinte informação:
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o

Apresentar o desenho técnico (planta e cortes) da fossa sética e indicar a respetiva
capacidade caso o destino final das águas residuais domésticas seja fossa estanque;

o

Indicar as suas dimensões e características caso esteja prevista a implantação de uma
Estação de Tratamento de Águas Residuais;

o

Apresentar a declaração de autorização da respetiva entidade gestora e especificar
qual é a ETAR caso seja se pretenda efetuar a ligação ao sistema de saneamento
municipal.

•

Especificar o tratamento/encaminhamento a dar às águas residuais industriais, não
reutilizadas no processo, dado que não é certa a construção de uma ETAR (“Será avaliada a
possibilidade de proceder ao tratamento das águas numa Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) ou ao seu encaminhamento para o sistema de saneamento municipal.”).

•

Gestão de resíduos nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro com as alterações
previstas no Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro.

•

Indicar a dimensão das operações/intervenções a realizar na oficina e as condições/medidas
existentes que permitam prevenir e atuar em caso de derrame ou fuga de substâncias
contaminantes como óleos de motores, transmissões e lubrificação.

•

Política de prevenção de acidentes graves nos termos do n.º2 do art.º 15 e de acordo com as
especificações do anexo IV do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro alterado pelo DecretoLei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro, se aplicável.

•

Apresentação de calendarização detalhada da recuperação paisagística e indicação da
utilização final a dar à zona de implantação do projeto, sendo de atender ao ordenamento do
território e condicionantes constantes dos PDM da Guarda.

Projetos Associados
Identificar e apresentar os projetos associados:
•
•

Retificação e beneficiação do Acesso Este (incluindo o viaduto para atravessamento da ribeira
de Avereiro);
Relocalização das duas linhas elétricas.

Plano de Lavra


Plano de Lavra em conformidade com o disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16
de Março, podendo complementarmente ser adaptado o previsto no ANEXO VI (classe 1) do
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, na nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de Outubro.



Plano de Emergência interno nos termos do art.º 16 do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de
fevereiro alterado pelo decreto-lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro, se aplicável.
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3.2.4 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MITIGAÇÃO/COMPENSAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
Aspetos Gerais
Uma vez que o projeto consiste numa alteração (ampliação) de um projeto já existente e em
atividade, a situação de referência tem de inclui, necessariamente, a área em exploração e/ou em
fase de recuperação paisagística. A PDA apresenta lacunas na descrição da situação atual da Mina
devendo esta situação ser colmatada no EIA a apresentar. Este deve assim conter, nomeadamente,
os aspetos abaixo elencados:
•

Área já explorada (por corta).

•

Identificar e caracterizar as cortas já em exploração.

•

Área prevista no Plano de Lavra atualmente em vigor para a exploração (por corta).

•

Apresentar um zonamento das áreas de depósitos de estéreis, de pargas de terra vegetal,
eventuais instalações de apoio, depósitos de combustível, entre outros a uma escala
compatível com a fase de projeto de execução.

•

Indicar a forma de desmonte e os equipamentos existentes.

•

Indicar se existe já alguma forma de tratamento do minério já implementada (britagem).

•

Estimar a área e o volume de resíduos mineiros já levados a depósito, bem como de pargas
de terra vegetal.

•

Indicar se a mina foi alvo já alvo de alguma recuperação ambiental/integração paisagística,
em caso afirmativo, apresentar as áreas já reabilitadas ou em fase de recuperação
paisagística.

•
•
•

Funcionamento atual da mina (n.º de horas/dia; dias/semana e dias/ano).
N.º atual de trabalhadores atual, etc.)
N.º de camiões dia/semana para expedição do produto.

Na envolvente imediata devem ser identificadas as concessões mineiras e /ou pedreiras
existentes na envolvente, salientando as que se encontram em lavra ativa e avaliados os eventuais
impactes cumulativos, designadamente, as que se encontram identificadas na Figura 14 - Cartografia
geológica da área de concessão (PDA, p. 18)
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Fonte: SNIAMB

A metodologia apresentada para a identificação e avaliação de impactes, incluindo métodos e
modelos de previsão e critérios a adotar para classificação dos impactes significativos e
ponderação global dos impactes é genericamente correta. Os critérios de caracterização dos
impactes poderão ser densificados, nomeadamente no que respeita à reversibilidade
(reversível/parcialmente reversível/irreversível), ao grau de certeza (possíveis/prováveis/certos)
e à possibilidade de mitigação (mitigável/não mitigável). As classes de significância deveriam ser
também identificadas.

3.3

ASPETOS ESPECÍFICOS
Seguidamente apresenta-se a análise efetuada no âmbito dos diversos fatores ambientais:

3.3.1 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O projeto, questões de fundo em matéria de alterações climáticas, pelo que nada se tem a apontar
no que respeita a este fator.

3.3.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
Concorda-se com as propostas metodológicas para caraterizar Geologia, Geomorfologia e Recursos
Minerais.
Para assegurar que o EIA integrará toda a informação relevante, assinala-se para além do que é
referido na PDA, no que respeita à Caracterização Preliminar da Situação de Referência,
nomeadamente nos descritores Geologia e geomorfologia, deverá constar: a caraterização
Sismotectónica. Nesta deverá ser incluída a implantação do projeto no zonamento do território com a
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delimitação das zonas sísmicas, que consta do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes, e nos zonamentos associados a este ou que estiveram na origem deste, como o das
zonas de intensidade sísmica máxima e o de sismicidade histórica.

3.3.3 RECURSOS HÍDRICOS
Relativamente aos recursos hídricos superficiais é identificada a massa de água superficial
PT05TEJ0743.
A PDA refere que será caracterizada a rede hidrográfica da bacia da massa de água superficial
PT05TEJ0743 e a ocupação do solo na área correspondente à totalidade desta massa de água
superficial.
Prevê também a identificação das áreas potencialmente inundáveis na área de concessão e sua
envolvente próxima, o regime hidrológico, baseada em informação constante no Plano de Gestão da
Região Hidrográfica 5 (Tejo), estimativa de caudais de ponta de cheia (para períodos de retorno de 50
anos e 100 anos) em secções consideradas relevantes para o presente Projeto (recorrer-se-á à fórmula
cinemática denominada Fórmula Racional),
Proceder-se à igualmente à identificação e cartografia de acumulações artificiais de água superficial
(lagoas) nas margens da ribeira de Gaia, identificação e cartografia de praias fluviais (classificadas ou
não como águas balneares) situadas na sub-bacia hidrográfica do rio Zêzere e identificação e
cartografia de concessões de pesca desportiva situadas na sub-bacia hidrográfica do rio Zêzere.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, a PDA refere que será caracterizado o estado
quantitativo da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (A0x1RH5),
a hidrodinâmica de âmbito regional (baseada maioritariamente nos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica do Tejo (RH5)).
Será elaborado um inventário de pontos de água subterrânea na área de concessão e sua envolvente
próxima, com medição de caudal e/ou nível freático (sempre que possível) para validação do inventário
compilado e, eventual incremento de pontos de água inventariados e que, será elaborado um modelo
conceptual de circulação das águas subterrâneas para a área de influência direta do Projeto.
Para os recursos hídricos superficiais avaliar-se-ão os efeitos sobre os recursos hídricos superficiais
nomeadamente no que respeita:
•
•

•
•
•

À desorganização (com consequentes alterações de traçado) da rede hidrográfica;
À alteração do regime hidrológico, com eventuais incrementos dos caudais de ponta de
cheia como consequência das impermeabilizações necessárias à implantação do Projeto
mineiro;
À alteração do regime hidrológico, como consequência da retenção temporária de água
no interior das cortas;
À eventual criação de zonas ameaçadas por cheias (ZAC);
Ao peso que a necessidade de água para o normal funcionamento do Projeto mineiro tem
nas disponibilidades hídricas superficiais da região.
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Para os recursos hídricos subterrâneos serão avaliados os impactes nos aspetos quantitativos
no que respeita:
•
•

•
•

À alteração (rebaixamento) dos níveis freáticos locais como consequência da abertura das
cortas e inerente necessidade de se explorar a seco;
À diminuição de área de recarga das águas subterrâneas, consequência das
impermeabilizações associadas à construção de edifícios de apoio ou de
melhoria/enriquecimento do minério e ainda das possíveis impermeabilizações associadas
às áreas de deposição de rejeitados;
À alteração da permeabilidade do maciço rochoso como consequência da utilização de
explosivos nas frentes de desmonte;
Às possíveis interferências nas produtividades de captações de água subterrânea (públicas
ou privadas) na envolvente da área mineira.

Quanto à qualidade das águas superficiais e subterrâneas serão avaliados os impactes no que diz
respeito ao transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente incremento da
concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e de elementos metálicos associados aos depósitos
em exploração, os impactes resultantes de derrames de contaminantes e os impactes dos lixiviados
das escombreiras e/ou bacias de rejeitados, para os quais serão contemplados os resultados de ensaios
de lixiviação.
A caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes a realizar em sede de EIA devem
comtemplar, para além dos aspetos propostos na PDA, os seguintes aspetos a seguir elencados:
Situação de referência:
•

Determinar o nível freático do aquífero local, aproveitando as sondagens que se irão realizar
no âmbito do cálculo das reservas de minério.

•

Efetuar a caracterização físico-química dos lixiviados das escombreiras, nomeadamente do seu
pH e a caracterização do estado químico das massas de água subterrâneas, eventualmente
recetoras destes lixiviados.

•

Indicar o volume de águas residuais domésticas previstas para as fases de construção e de
exploração;

•

Caraterizar as condições de armazenamento dos combustíveis.

•

Garantir que o abastecimento de combustível na área de implantação do projeto seja efetuado
em área impermeável e indicar quais as ações previstas implementar por forma a prevenir
eventuais derrames de combustível. Indicar o destino das águas de drenagem da plataforma
de abastecimento de combustível. Incluir sistema de tratamento/retenção de
hidrocarbonetos.

•

Mencionar, no que diz respeito aos processos de pré-tratamento e de tratamento e
beneficiação do minério (lavaria):
a. Os reagentes a utilizar, as quantidades a utilizar anualmente, a sua
perigosidade/toxicidade e as suas condições de armazenamento.
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b. O volume estimado e a caracterização físico-química dos rejeitados, incluindo a sua
perigosidade/toxicidade.
c. Apresentar a caracterização físico-química dos lixiviados das escombreiras;
d. O consumo anual de água.
e. Completar a Figura 27 (Layout esquemático da lavaria) da pág. 41, integrando os inputs
de matéria-prima e reagentes e os outputs de produtos.


Indicar o encaminhamento e destino final de eventuais escorrências (efluentes industriais)
resultantes do processo instalado na lavaria.



Indicar o volume produzido das eventuais escorrências e apresentar a sua caracterização
qualitativa.



Tendo em conta a circulação das águas, e no que se refere à recuperação paisagística da área
afeta à exploração mineira, incluir os seguintes aspetos:
a. Origem da terra vegetal e os volumes necessários;
b. Origem e volumes de água para operações de recuperação paisagística;
c. Medidas por forma a prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos
resultantes dos lixiviados relativos aos estéreis a utilizar na modelação do terreno;
d. Monitorização da qualidade das águas resultantes das escorrências, na sequência das
operações de recuperação;
e. Definição do destino das águas de drenagem nos primeiros anos após a recuperação
paisagística e enquanto os resultados de monitorização comprovarem que as mesmas
apresentam contaminação devida a escorrências.

Avaliar os impactes:


quantitativos nas águas subterrâneas tendo em conta a extração de água subterrânea para
o processo industrial e para o processo extrativo e tendo em conta a produtividade
aquífera dos aquíferos ao nível local.



na qualidade das águas subterrâneas resultantes da infiltração dos lixiviados das
escombreiras, tendo em conta a sua reatividade e perigosidade/toxicidade.



na qualidade das águas subterrâneas resultantes de derrames acidentais de reagentes
e/ou de banhos da lavaria;



associados à construção do viaduto sobre a Ribeira do Avereiro;



associados à relocalização das duas linhas elétricas, porquanto a sua construção poderá
ter impactes nos recursos hídricos subterrâneos, com origem nas escavações para
construir os apoios de linha.
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Medidas de Minimização


Garantir que as medidas de minimização estão em consonância com as conclusões obtidas
na análise de impactes.



Apresentar soluções para contenção de eventuais derrames dos reagentes e de banhos da
lavaria.

Plano de Monitorização
1. Utilizar como critérios para avaliação do desempenho das medidas de minimização de
impactes na qualidade das águas subterrâneas e superficiais, as normas de qualidade
das águas para a produção de água para consumo humano, constantes no anexo I ao
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

3.3.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
Concorda-se com a metodologia apresentada na PDA.

3.3.5 QUALIDADE DO AR
A metodologia proposta de abordagem do descritor qualidade do ar permite a sua caracterização nas
diferentes vertentes, nomeadamente a caracterização da situação de referência, a avaliação dos
impactes ambientais e a definição de medidas de minimização, pelo que pode ser adotada.
O EIA a elaborar deve incluir:
•

uma planificação detalhada das medidas mitigadoras a adotar, o local de implementação,
a periodicidade de aplicação, e outros aspetos considerados pertinentes para a sua
caracterização e monitorização.

•

um plano de monitorização, cuja aplicação fica condicionada aos resultados das
estimativas calculadas e presença de condições sensíveis em termos de qualidade do ar
com grande significância. O plano poderá passar pela imposição de medidas de
minimização adicionais e/ou aplicação de outras ações que se entenda convenientes,
nomeadamente a realização regular de campanhas de avaliação da qualidade do ar.

3.3.6 AMBIENTE SONORO
No que se refere ao Ambiente Sonoro está prevista a realização de uma campanha de medição em,
pelo menos, 14 pontos já assinalados na figura 38 da PDA (ver Figura 4 abaixo).
Considera-se que as povoações mais próximas (assinaladas com uma seta na mesma figura) Gonçalo,
Vela, Gaia, pelo menos, também deverão ser objeto de caracterização nos pontos mais expostos bem
como as quintas dispersas existentes na área de exploração ou na sua envolvente, nomeadamente:
Quinta do Lagar, Quinta da Cabana, Quinta do Ribeiro de Anho Quinta da Costa, Quinta do Sítio dos
Moinhos, Quinta do Sítio da Porqueiras Quinta da Laje, Quinta da Tapada Nova, Quinta da Ministra.
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Essas medições deverão seguir o preconizado na NP ISO 1996, partes 1 e 2.

A metodologia de avaliação de impactes indicada para este fator ambiental considera-se adequada.
Não se deixa, contudo, de salientar que os modelos a utilizar deverão respeitar o preconizado na
Diretiva (UE) 2015/996 da Comissão de 19 de maio de 2015 que estabelece métodos comuns de
avaliação do ruído a adotar a partir de 31 de dezembro de 2018.
A avaliação das diferentes fases será sempre quantitativa (complementada por uma avaliação
qualitativa) e poderá induzir a necessidade de se preverem e dimensionarem medidas de minimização
– temporárias ou definitivas – consoante a fase de projeto a que se refiram.
Os dados de entrada deverão incluir um estudo de tráfego que contemple não só o volume de tráfego
usual nas vias que serão utilizadas para atividades relacionadas com o funcionamento deste projeto,
como o volume que será acrescido pela atividade nas diferentes etapas do mesmo, pretendendo-se
perceber o real impacto desta atividade na rede de transportes envolvente. Os mapas a apresentar
deverão respeitar as orientações da APA disponíveis no seu sítio da internet.
( https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=86&sub2ref=532)

A avaliação de impactes deverá estar de acordo com o preconizado no Regulamento Geral do Ruído,
em vigor (atualmente DL n.º 9/2007 e respetivas atualizações).
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Os impactes serão determinados por comparação com o disposto no Regulamento Geral do Ruído
(RGR2007, Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro com as alterações que lhe sucederam),
nomeadamente ao nível de:
•

Valores limites de exposição

•

Critério de incomodidade

Deverá ser contemplada a informação associada à Carta de Classificação Acústica do município. Na sua
inexistência ou em locais aos quais não foi atribuída classificação deverá ser considerado o território
abrangido como Zona Ainda Não Classificada.
Sempre que se identifiquem situações, tanto em fase de construção como de exploração ou
desativação, que induzam incumprimento legal deverão ser dimensionadas as devidas medidas de
minimização – temporárias ou definitivas.
Para a definição de medidas apenas é feita referência à ocorrência de incomodidade. Considera-se que
todas as disposições do RGR2007 deverão ser atendidas, seja ao nível do Critério de Incomodidade,
seja do cumprimento dos valores-máximos de exposição.
Deverá estar prevista a implementação de medidas de minimização sempre que os limites legais (ou
normalizados) sejam infringidos.
Deverá ser previsto um plano de monitorização do ambiente sonoro tanto para fase de construção
como de exploração. A PDA Apresenta umas orientações genéricas para definição de um plano de
monitorização do Ambiente sonoro incluindo os termos de referência legais de comparação com os
resultados das monitorizações.

3.3.7 VIBRAÇÕES
Quanto às Vibrações, apesar de se descrever o objetivo da caracterização da situação existente e de
se mencionar a atual ocorrência de eventos da mesma natureza, em momento nenhum o proponente
se compromete com a realização das ditas medições nem em que locais irão ocorrer. Deverá ser
apresentada uma caracterização da situação da lavra atual, indicando o n.º de pegas de fogo semanais,
tipo de explosivos, etc. e proceder já às medições a fim de servirem de base à comparação com a
situação futura decorrente da ampliação.

Assim, considera-se que poderá realizar medições em pontos próximos das detonações, mas deverá,
em simultâneo, realizar monitorização nos recetores que ficarão mais próximos dos limites da
exploração e que potencialmente venham a ser afetados.
Na ausência de mais informação deverão ser realizadas monitorizações, pelo menos, nos mesmos
pontos (recetores sensíveis) previstos para o ambiente sonoro. Será ainda possível complementar
estes pontos com os que o proponente considere necessários para caracterização das consequências
das atuais detonações.
Recorda-se que o proponente não deverá apenas cuidar da integridade física dos edifícios (NP 2074)
mas também com a incomodidade às vibrações da população (como exemplo, BS6472-2, de 2008 Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings Part 2: Blast-induced vibration) que
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vive na proximidade da sua exploração e que pela maior proximidade pretendida pelo proponente irá
ficar mais exposta a vibrações decorrentes do exercício da sua atividade.
A metodologia de avaliação de impactes indicada para este fator ambiental considera-se adequada.
Deverá ser realizada a avaliação para os recetores sensíveis mais próximos, estimando-se a propagação
de vibrações até aos mesmos recetores, confrontando os resultados obtidos com as recomendações
de incomodidade patentes na NP ISO 2631-1:2007 e com as disposições da NP2074 quanto à
integridade física dos edifícios.
Conforme mencionado e como medida de minimização poderão ser enunciadas as precauções a ter e
as limitações à carga de explosivo por furo.
No que se refere ao Plano de Monitorização das Vibrações apresentam-se umas orientações genéricas
para definição de um plano de monitorização referindo os normativos de comparação com os
resultados das monitorizações.

3.3.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS
A área Mineira localiza-se no concelho da Guarda (freguesias de Gonçalo e Vela) entre as povoações
de Seixo Amarelo e Gonçalo e é atravessada pela Ribeira de Avereiro, afluente da Ribeira da Guia que
por sua vez é afluente do Rio Zêzere.
Em matéria de áreas classificadas, localiza-se a cerca de 1,5 km do limite Oeste do Parque Natural da
Serra da Estrela e do Sítio “Serra da Estrela” (PTCON0014) na zona de transição entre as áreas referidas
e o Sítio de Interesse Comunitário da Serra da Malcata, Zona de Proteção Especial da Malcata e a
Reserva Natural da Serra da Malcata.
De acordo com a informação da PDA a zona de exploração que agora se pretende ampliar dista 15km
de uma das áreas de proteção a território de alcateia provável de lobo (Jarmelo).
Importa ainda evidenciar a existência na envolvente da exploração várias zonas de abrigo de morcegos.
A PDA apenas prevê o estudo das vertentes ecológicas: flora, habitats e vegetação; anfíbios e répteis;
aves e mamíferos.
A tipologia de exploração adotada, os impactes cumulativos expectáveis atendendo à ocorrência
geológica existente, a proximidade a áreas naturais sensíveis e/ou a territórios de ocorrência de
espécies prioritárias são fatores determinantes para que possa ser alargada a área de estudo dos
fatores ecológicos em causa, nomeadamente os indicados na PDA.
Entende-se que a eventual determinação desta área deva ser concertada com os Serviços do ICNF
atendendo ao envolvimento gestionário nos planos de ação de espécies prioritárias nomeadamente
do Lobo ibérico.
Atendendo ao facto de a exploração ser atravessada por uma ribeira afluente da Ribeira da Guia e da
utilização expectável de novas técnicas físicas e químicas na lavaria deverá ser incluída no estudo de
Impacte ambiental, a análise da ictiofauna e o acompanhamento da comunidade de
macroinvertebrados num contexto da qualidade ecológica dos recursos hídricos.

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 212
Ampliação da Mina de Alvarrões

26

Parecer da Comissão de Avaliação
Janeiro de 2019

Tratando-se de uma ampliação de uma exploração existente e a fim de melhorar o processo decisório
sobre os eventuais impactes da ampliação da exploração recomenda-se a que o EIA apresente
informação sobre eventuais impactes atuais decorrentes da exploração em curso, assim como das
medidas de requalificação ambiental adotadas.
Por fim sugere-se que qualquer opção relativa a novos acesso para a circulação de viaturas de apoio
à exploração e veículos de transporte do produto resultante da escavação, possa ser analisada num
contexto mais vasto da concessão mineira existente e em licenciamento.

3.3.9 PATRIMÓNIO
O Património Cultural é um dos fatores ambientais considerado relevante para a elaboração do EIA e
é abordado na caracterização preliminar da situação de referência (ponto 7.5.10).
É definida a área de estudo (AE) do fator que é composta pelas duas parcelas: “área de incidência (AI)
direta que corresponde ao polígono de delimitação da concessão mais a AI indireta que corresponde
a 400 m de buffer à AI. Esta área será caracterizada com base em pesquisa documental e trabalho de
campo; zona de enquadramento (ZE) uma faixa envolvente da AI definida até uma distância
perpendicular de 1000 m em relação aos lados exteriores do referido polígono. Esta área será
caracterizada apenas com base em pesquisa documental.”
É apresentado um inventário patrimonial do território correspondente à concessão mineira,
considerada como área de incidência direta e indireta do projeto acrescida de uma zona de
enquadramento, tomada até pelo menos 1 km de distância da área mineira. Esta caracterização
apoiou-se exclusivamente em pesquisa documental sem recurso a trabalho de campo informação, e
tal como é corretamente referido na PDA, carece de atualização através de trabalho de campo, com
prospeção sistemática das áreas afetas ao projeto.
Perante o estado atual do conhecimento sobre a ocupação antiga da área do projeto é referida “a
intensa ocupação romana associada a casais e à exploração agrícola, suportada pela privilegiada
localização das vias romanas.”
Considera-se a proposta metodológica apresentada na PDA para a caracterização do ambiente afetado
(ponto 7), para a previsão e avaliação de impactes ambientais (ponto 8) e definição de medidas de
minimização (ponto 9) na generalidade adequada no que concerne ao fator Património Cultural, sendo
corretos os procedimentos a realizar na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
Constituem objetivos da avaliação do fator patrimonial “a identificação e caracterização das
ocorrências existentes na AE do Projeto, com referência à tipologia, cronologia, estado de conservação
e valor cultural.”, que será atingido com recurso a pesquisa documental e a trabalho de campo; e a
“determinação das relações de proximidades entre as ocorrências situadas na AI e as partes do Projeto,
com caracterização de impactes e proposta de medidas de minimização”.
Quanto à avaliação de impactes a PDA considera que “os impactes associados ao projeto suscetíveis
de afetar os elementos com valor patrimonial, sejam eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos,
serão avaliados e hierarquizados”.
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Esta análise deverá contemplar, entre outros aspetos, aos impactes no património associados à
retificação e beneficiação do acesso Este e à execução do viaduto sobre a Ribeira do Avereiro.
Relativamente às linhas elétricas julga-se necessário avaliar os impactes associados à relocalização dos
apoios
Quanto à estrutura preconizada para o EIA a elaborar, apesar de a mesma ser na generalidade
adequada, convinha que a mesma integrasse um Plano de Acessos (a utilizar, construir ou a melhorar),
que envolva quer os acessos exteriores à mina quer a circulação interna entre os vários núcleos do
projeto.
A equipa responsável pela elaboração do EIA integra um arqueólogo, o que se considera correto. Para
qualquer esclarecimento o arqueólogo responsável pela vertente patrimonial do referido EIA deverá
consultar a “Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico” que se encontra
acessível no sítio da internet da DGPC (http://www.patrimoniocultural.pt/).
Face ao exposto, considera-se que a Proposta de Definição do Âmbito está bem elaborada e que
permite alcançar os objetivos desta fase da avaliação devendo, no entanto, ser cumpridos os aspetos
acima referidos.

3.3.10 PAISAGEM
Durante a análise verificou-se existir uma série de questões que não estão ainda devidamente
expostas, ou sistematizadas, quanto ao Projeto em si mesmo, no que se refere às áreas úteis que
efetivamente serão afetadas assim como quanto à sua expressão espacial, quer na sua dimensão em
planta quer na profundidade de cada uma das cortas.
Por outro lado, a PDA também é omissa quanto à expressão vertical dos equipamentos a usar, os quais
deverão ser devidamente caracterizados quanto às suas dimensões – volume, área e altura.
Quanto à metodologia associada à Paisagem o texto apresentado é ainda pouco esclarecedor quanto
a alguns aspetos relevantes da mesma mas também muito mal estruturado/sistematizado. O
desenvolvimento do capítulo 7.5.11. Paisagem (Página 97 à 100) deveria focar-se em aspetos
relacionados unicamente com a caracterização da Situação de Referência, mas tal não acontece.
Inicia-se com a identificação e caracterização das unidades de paisagem, para a seguir fazer uma leitura
dos locais com visibilidade potencial sobre o Projeto (que corresponde já ao capítulo de identificação
de impactes), passando depois a informar sobre a dimensão da Área de Estudo e, posteriormente,
voltar a abordar a questão das unidades de paisagem e subunidades, terminando por fim a discorrer
sobre as bacias visuais das componentes do Projeto, que corresponde já, e novamente, ao capítulo de
identificação e caracterização de impactes, em particular os visuais.
Na prática trata-se de uma abordagem muito confusa, que revela não só uma compreensão muito
pouco clara dos conceitos em causa, como também uma dificuldade em os sistematizar e ordenar
sequencialmente de acordo com a habitual estrutura de um EIA. Tal evidência encontra-se já plasmada
na própria sistematização e estrutura da PDA, mas que, de todo, não se pretende que tal falha transite,
futuramente para o EIA. Uma simples consulta de um EIA já avaliado teria permitido eliminar todas ou
muitas destas questões.
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Face às considerações atrás expostas, considera-se adequado e oportuno expor a metodologia
atualmente utilizada na elaboração e avaliação do Fator Ambiental Paisagem, com algum detalhe, de
forma a procurar reduzir tanto quanto possível não só a subjetividade como colmatar as questões
relacionadas com a avaliação de impactes.

A exposição da metodologia, procura seguir a estrutura habitual do Estudo de Impacte Ambiental, que
é independente da tipologia do projeto e da fase de estudo em que o mesmo se encontre, e visa uma
melhor e mais adequada sistematização da informação.

No que se refere à definição, e delimitação, da Área de Estudo é adiantado que será usado um raio de
5km (Página 98). É, inclusivamente, apresentado, na Página 101, uma imagem “Figura 44 – Área em
estudo da Paisagem”, que visa demonstrar, corretamente, sobre a Carta Militar, a sua forma. Da
análise dessa forma verifica-se que a mesma se constitui, também corretamente, como um buffer, ou
seja, a delimitação da Área de Estudo tem consideração todas as componentes do Projeto.
É ainda referido, na Página 100, que será utilizada a Carta Militar à Escala 1: 25.000, o que se considera
adequado, mas não é claro se a pretensão da sua utilização é critério para toda a cartografia a
apresentar. A Carta Militar deve, de fato, ser a carta base para a sobreposição e representação gráfica
de toda a informação a apresentar, por lhe estar associada um nível muito elevado de referências
físicas/geográficas assim com a orientação.

No que se refere à caracterização da Situação de Referência novas reservas surgem quanto ao
proposto:
1. Relativamente às Unidades de Paisagem é realizada uma caracterização muito sumária (Página
97), mas já com a identificação das Grandes Unidades de Paisagem “G - Maciço Central” e “I Beira Interior”, onde se insere a Área de Estudo, deixando prever que serão adequadamente
definidas, não só a este nível hierárquico, como aos subsequentes, de nível inferior – Unidades
e Subunidades de Paisagem, sendo que há, já, uma referência a estas últimas na Página 99.
2. No que se refere ao parâmetro “Qualidade Visual” (página 100), um dos três a caracterizar,
importa apenas referir, que:
i. não se deve basear nas Unidades de Paisagens e Subunidades, mas sim nos valores
visuais que ocorrem no interior da Área de Estudo, sempre que os mesmos sejam
passíveis de representação gráfica à escala de trabalho, neste caso à 1: 25.000.
ii. O limite do Parque Natural da Serra da Estrela deve ter representação gráfica.
iii. Deve ser apresentada em tabela a quantificação em área (ha), das classes em presença.
iv. Deve também ser apresentada a descrição e caracterização da Carta, segundo uma
perspetiva crítica dos resultados e de como o Projeto, ou componentes deste conflituam
com as classes de qualidade visual.
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3. No que se refere ao parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” (página 100) é referido que
“Na análise deste parâmetro serão considerados fatores tais como, grau de
humanização/artificialização, o coberto vegetal, fisiografia, declives, orientações das encostas,
a forma, dimensão e complexidade morfológica das bacias visuais, distância aos principais
núcleos de recetores visuais sensíveis (designadamente, rede viária e núcleos habitacionais). O
que é expresso de todo não é aplicável na metodologia de elaboração da Carta em causa. A
expressão do parâmetro em causa resulta, apenas e só, do cruzamento das bacias visuais dos
diversos pontos de observação com o Modelo Digital do Terreno (MDT), que corresponde à
situação mais desfavorável, ou seja, sem considerar a altura de qualquer elemento natural,
caso da vegetação, ou edificado/construído, caso de edifícios. Assim, a elaboração deste
parâmetro deve seguir as seguintes orientações:
i.

A localização dos pontos de observação deve abranger toda a Área de Estudo e devem
ser representativos da presença de observadores – permanentes e/ou temporários.

ii.

A seleção, e localização, dos referidos pontos não deve, de todo, privilegiar a
proximidade ou visibilidade sobre o Projeto ou componentes deste. Tratando-se de
uma parâmetro que visa caracterizar a Situação de Referência, o Projeto, ou qualquer
componente deste, não constitui fator de influência. Apenas deve ter representação
gráfica sobre a carta final.

iii.

Os pontos de observação devem ter representação gráfica sobre a Carta Militar e
devem ser distribuídos por povoações e miradouros e vias, sendo que, nestas últimas
deve haver critério na métrica de distribuição.

iv.

A cada ponto, e para gerar a sua bacia visual, deve ser atribuído a cota/altura de um
observador médio, medida acima da cota do terreno do MDT.

v.

Às áreas em que se verifique maior número de sobreposição de bacias visuais deverá
corresponder a classe de capacidade de absorção baixa.

vi.

O limite do Parque Natural da Serra da Estrela deve ter representação gráfica.

vii.

Deve ser apresentada a descrição e caracterização da Carta e segundo uma perspetiva
crítica dos resultados e de como o Projeto, ou componentes do mesmo, se revelam
expostas assim com alternativas à sua localização.

4. No que se refere ao parâmetro “Sensibilidade Visual da Paisagem” (página 100), de relevante
pouco é referido e nem a matriz é apresentada, não sendo assim possível inferir se a mesma
assegurará a proteção das áreas de qualidade visual. Importa apenas referir que a mesma não
se deve basear nas unidades/subunidades de paisagem e a matriz a usar deve traduzir maior
sensibilidade para as áreas de qualidade visual elevada. O limite do Parque Natural da Serra
da Estrela deve ter representação gráfica.
Relativamente à Identificação, Caracterização, Previsão e Avaliação de Impactes, também se regista
que o exposto na PDA, na página 100, se caracteriza por uma abordagem confusa dos conceitos. Na
página 99 é referido, no capítulo que deveria corresponder apenas à caracterização da Situação de
Referência, que:
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“A análise da bacia visual de cada componente do projeto será efetuada com recurso a sistemas de
informação geográfica tendo como base um modelo digital de terreno com informação topográfica da
área em estudo, não considerando o uso atual do solo, de forma a obter um modelo na sua situação
visual mais desfavorável, apenas com o relevo do terreno e sem elementos que possam interferir com
a visibilidade, tais como, edificações ou vegetação.”
Tal descrição corresponde à forma correta de elaboração da bacia visual do Projeto, ou de uma
qualquer componente do mesmo. No entanto, não é totalmente esclarecedor a que componentes do
projeto se aplica, uma vez que estas não estão identificadas de forma clara assim como as suas
características dimensionais – área, volume e altura.
Na página 112, agora, corretamente em capítulo próprio, designado por “8. Proposta Metodológica de
Previsão e Avaliação de Impactes Ambientais”, regista-se algum aprofundar, embora num texto muito
generalista, de como a avaliação de impactes será realizada. No entanto, permanece omissa a
indicação de quais as componentes do Projeto que serão tidas em consideração.
Também não é referido se será realizada a avaliação de impacte visual sobre a integridade visual das
áreas de Qualidade Visual mais Elevadas.
Neste contexto, importa assim referir e sistematizar a informação que deve ser apresentada:
i.

Identificação e caracterização de todas as componentes do Projeto do ponto de vista do
presente fator ambiental.

ii.

Bacia visual de todas as componente do Projeto, existentes e novas, desde que relevantes
pelas suas dimensões – altura, volume, área. Cada bacia visual deve ser gerada à altura máxima
prevista para cada uma das componentes. As mesmas devem ser apresentadas em separado
acompanhadas da respetiva descrição e análise crítica.

iii.

Quantificação das áreas, em “ha”, das classes de Qualidade Visual afetadas na sua integridade
visual. A mesma deve ser acompanhada de uma análise crítica aos resultados obtidos.

iv.

Bacia visual individualizada das povoações Seixo Amarelo, Vela, Gaia e Gonçalo.

v.

A todas as bacias visuais devem ser sobreposto o limite da área do Parque Natural da Serra da
Estrela.

vi.

Identificação e caracterização dos impactes estruturais/funcionais e visuais, assim como, a sua
classificação completa de acordo com a legislação.

No que se refere aos Impactes Cumulativos infere-se do exposto no seguinte parágrafo extraído da
PDA, página 113, “Será ainda elaborada cartografia de impactes cumulativos ao nível visual e
paisagístico, tendo como objetivo observar quais os impactes causados por outros fatores existentes
ou previstos, que se localizem ou atravessem na área em estudo, nomeadamente, espaços canais,
linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas” que a abordagem proposta realizar
está em consonância com a metodologia em uso.
Relativamente às Medidas de Minimização, a PDA apresenta, na página 122, as orientações corretas
que de fato devem ser seguidas, quer, num primeiro momento, ou Fase de Conceção, ao nível da
seleção/planeamento dos locais para a localização das diferentes componentes do Projeto – Lavaria,
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escombreiras, áreas das cortas, armazéns, pargas, unidade de britagem, correia transportadora e
stocks – quer, num segundo momento, para a Fase de Exploração, onde devem ser implementadas
medidas de minimização adequadas a cada situação e local e por fim para Fase de Desativação a
implementação do Projeto de Recuperação Ambiental e Integração Paisagística (PRAIA).
No que se refere ao primeiro momento, ou fase de conceção, é determinante o planeamento e a
seleção dos locais de implantação das diversas componentes do Projeto para Fase de Exploração. Se,
na Fase de Conceção, a área de Projeto for objeto de análise em termos de afetação do espaço, e não
meramente em função dos objetivos da exploração, pode obter-se ganhos importantes em termos de
redução do nível de perturbação e, consequentemente, da minimização dos impactes.
Na página 100, é referido que “A análise proposta será essencial para determinar e planear quais os
melhores locais para a implementação das principais componentes do projeto, designadamente, as
infraestruturas e instalações industriais de apoio mineiro, tendo como objetivo, a minimização da
acessibilidade visual a partir dos pontos com maior número de recetores sensíveis, mitigando assim os
impactes visuais negativos expectáveis a gerar pela implementação do projeto, no seu todo, ou,
particularmente por algum dos seus componentes.”
De fato, o exposto, é possível assim sejam consideradas as cartas de caracterização da Situação de
Referência. A sua utilização para o planeamento e ordenamento do espaço/área da mina é a
consequência natural de toda metodologia usada e dos resultados expressos cartograficamente.
Salienta-se que é nesta perspetiva que o Projeto, ou as suas componentes, serão avaliadas quanto à
sua localização definitiva. O expresso deve traduzir-se de fato na localização das componentes do
Projeto e não constituir-se apenas como um texto sem consequência prática.
Quer, em particular, a Carta de Qualidade Visual, quer a Carta de Capacidade de Absorção Visual quer
as Bacias Visuais, das diversas componentes do Projeto, se forem efetivamente usadas a montante
como referência, e como exercício de procura do melhor local, para o planeamento e para o
ordenamento de todo o espaço da concessão, no que se refere à localização e/ou implantação das
referidas componentes, esse trabalho desenvolvido será um dos maiores e mais relevante contributo
para a minimização de impactes, fundamentalmente para os de natureza visual.
A não sê-lo, o trabalho do Consultor não será consequente, nem conclusivo nem se traduzirá em
qualquer mais-valia na minimização dos impactes associados ao Projeto, no seu todo, ou, em parte das
suas componentes.
No caso da Carta de Capacidade de Absorção é, de fato, um recurso importante para definir a
localização, a montante, da realização ou implementação do Projeto, ou das suas componentes. A sua
utilização pode contribuir, logo na fase inicial, para minimizar os impactes visuais, assim sejam
escolhidas as áreas que revelam maior capacidade de absorção visual para a localização de uma dada
componente do Projeto. Contudo, tal não deve invalidar que seja realizada a bacia visual dessa dada
componente do Projeto, em particular se a mesma tem expressão vertical. Em qualquer dos casos, a
bacia visual possibilita conhecer o impacte potencial dessa componente sobre o território definido
pela Área de Estudo, cuja noção não é dada pela Carta de Capacidade de Absorção.
Para a Fase de Exploração, quanto à apresentação de medidas mais concretas para esta fase verificase não haver propostas consequentes com as diversas situações onde as mesmas são passíveis de ter
aplicação concreta e localizada. Acresce ainda, e ao contrário do referido na página 122 da PDA, de
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que a implementação do Plano de Recuperação Paisagística (PRP desenvolvido muito sumariamente
na página 49) “… garantirá a recuperação faseada da área explorada, em articulação com o avanço da
lavra” verifica-se que tal raramente acontece, por vários motivos, e quando se verifica é muito parcial
ou marginal, pelo que, considera-se o exposto desadequado. De fato, a recuperação devia acontecer
em simultâneo com a lavra e nessa medida a minimização dos impactes seria uma realidade a curto e
médio prazo, nalgumas situações de maior exposição visual.
Nestes termos, a proposta de Lavra e de efetiva implementação do plano de recuperação paisagística
deve ser assumida a que nível a mesma ocorrerá. Salienta-se também que as áreas propostas para as
“Escombreiras” devem ser objeto de profunda reavaliação quer quanto à localização quer quanto à
área afetada assim como em relação às pargas de terra viva/vegetal.

3.3.11 SOCIOECONOMIA
Considera-se que a Proposta de Definição de Âmbito está em condições de ser aceite, relativamente
ao descritor socioeconomia devendo ser complementada com as seguintes condições, em sede de AIA:
•

•

•

•

•
•
•

Identificar as habitações dispersas (quintas) habitadas localizadas na área de concessão e/ou
na sua envolvente próxima e não apenas as povoações identificadas /Seixo Amarelo, Gonçalo
e Vela.
Na caraterização da situação ambiental de referência, menciona-se que a caraterização
socioeconómica apresenta maior complexidade em relação aos demais fatores. Contudo,
considera-se ser dispensável uma caraterização socioeconómica tradicional, sugerindo-se, em
contraponto, que se apresente uma análise SWOT da inserção regional/local do projeto, que
permita maximizar os impactes positivos e minimizar os impactes negativos identificados. É
igualmente proposta a avaliação do papel da indústria mineira no desenvolvimento regional e
local (que deve ser focalizada neste projeto em concreto) e das atividades económicas, dos
usos do solo e das infraestruturas afetados pela atividade mineira pretendida.
Devem ser estudados os impactes sobre o emprego e sobre a atividade económica local nas
diversas fases do projeto (como é proposto na página 113) e as formas concretas de maximizalos.
Considera-se que os impactes negativos identificados desde já ao nível da qualidade do ar, do
ambiente sonoro e da paisagem, por afetarem a qualidade de vida das populações
envolventes, são os que requerem maior atenção.
Mas os impactes sobre a saúde humana dos trabalhadores e dos habitantes da envolvente
merecem também análise, que será objeto de tratamento em descritor próprio.
Uma avaliação da pertinência e da vantagem de adoção de uma solução de transporte coletivo
dos trabalhadores deve ser realizada.
Efetuar um estudo de tráfego para se aferir as consequências do transporte. O referido estudo
deve analisar os impactes associados aos vários modos de transporte, nomeadamente,
rodoviário e ferroviário.

Por conseguinte, preconiza-se uma caraterização sintética, focalizada no objeto de estudo e
apontando impactes, medidas de maximização e de minimização. A caraterização não se deve esgotar
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em si mesma. Deve contribuir para a análise de impactes e para a adoção de medidas pertinentes
(como as genericamente referidas na página 123).
Não se prevê a monitorização socioeconómica, o que se admite como possível.

3.3.12 SAÚDE PÚBLICA
Da análise da Proposta de Definição de Âmbito e enquanto fase preliminar, prévia ao licenciamento
ou autorização, que visa selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser afetadas pelo
projeto em causa, sobre as quais o estudo de impacte ambiental deve incidir, somos de entendimento
não ser expectável que sejam gerados impactos significativos negativos na saúde humana, desde que
sejam implementados na sua totalidade os programas de monitorização propostos e as medidas de
mitigação/minimização adequadas pelo que se pronuncia favoravelmente à metodologia proposta.
Salienta-se que atendendo à transversalidade e carácter sistémico do fator “Saúde Humana”, o estudo
de impacte ambiental deverá ser muito rigoroso na identificação, caracterização e classificação de
efeitos diretos bem como a interação entre os impactes de diferentes fatores ambientais, que possam
contribuir para efeitos cumulativos e/ou indiretos.
Em especial deverá o estudo de impacte ambiental ter em atenção a preservação da saúde dos
trabalhadores da indústria em face da provável ocorrência de silicoses.

3.3.13 TERRITÓRIO
Globalmente, a PDA apresentada identifica corretamente os diversos itens a desenvolver futuramente
no EIA, nomeadamente, no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, servidões
administrativas e restrições de utilidade pública, em vigor e aplicáveis ao local da pretensão. Na
elaboração do EIA devem contudo, ser ainda tidas em conta as condições a seguir indicadas:
•

•

•

•

Apresentar os extratos das cartas de ordenamento, REN, RAN e outras condicionantes,
publicadas com o PDM em vigor, à escala adequada, fornecidos e autenticados pelo Município
da Guarda, nas quais deverá ser indicada a implantação dos diversos componentes da
pretensão;
Indicar o traçado, à escala adequada e descrição completa da intervenção referente ao acesso
viário previsto, denominado “Acesso Este”, a estabelecer a partir da EN18, incluindo-se nesta
descrição a “passagem” no atravessamento da ribeira de Avereiro;
Efetuar o enquadramento da pretensão no âmbito do Regime Jurídico da REN, relativamente
às diversas componentes do projeto, incluindo a demonstração da não afetação significativa
da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do sistema biofísico e dos valores naturais em
presença, conforme refere o Anexo I do RJREN, bem como, a demonstração do cumprimento
dos requisitos aplicáveis referidos na Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
Localizar e avaliar a eventual interferência do projeto com a conduta de abastecimento de
água a Coruche (Aguiar da Beira) e à Vela (Guarda) das Águas do Vale do Tejo, S.A .
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3.3.14 RESÍDUOS E IMPACTES AO NÍVEL DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO
Os elementos abaixo indicados, relativos à caracterização do ambiente afetado e previsão e
avaliação de impactes, e à proposta de metodologia para obtenção das medidas de
minimização, ao nível da contaminação do solo, deveriam ter sido propostos na PDA, e
deverão ser contemplados na concretização do EIA.
No que se refere aos resíduos:
•

•
•

•

•

•

•

•

Deverá ser identificada, em planta, a localização prevista para as escombreiras de estéreis,
para as instalações de resíduos onde serão colocadas as cerca de 55 000 t/ano de rejeitados
da lavaria, a oficina, os armazéns, o laboratório e o posto médico.
Identificar a relação entre as atuais e as futuras áreas de deposição de resíduos de extração, e
indicar as quantidades que se encontram atualmente armazenadas.
O processo de neutralização e desidratação dos rejeitados antes da “deposição em
escombreira” deverá ser clarificado, assim como a forma como será determinado que estes se
encontram efetivamente inertes. Do mesmo modo deverá ser especificado o destino a dar às
águas ácidas resultantes deste processo.
Embora se encontre indicada a área relativa às pargas, não é indicado o volume de terras de
cobertura a armazenar. Deverá, no EIA, ser apresentado o balanço dos volumes a recuperar
comparativamente aos volumes de materiais de cobertura (resultantes da desmatação e
decapagem), escombros (estéreis) e rejeitados a obter.
O Plano de Deposição e de Gestão de Resíduos, a constar do EIA deverá conter a descrição
pormenorizada e o dimensionamento das instalações destinadas à eliminação dos resíduos de
extração, indicando nomeadamente as características morfológicas dos locais selecionados, a
volumetria estimada (área a ocupar, volume e altura máxima previstas), as quantidades de
resíduos a receber e suas características físico-químicas (concentrações em metais e outras
substâncias contaminantes como sejam os reagentes utilizados na lavaria, teor de humidade,
granulometria), a metodologia de deposição e as medidas de proteção ambiental a
implementar de forma a evitar a dispersão de partículas e poeiras, a infiltração de escorrências
ou águas lixiviantes e o controlo de deslizamentos ou desmoronamentos (sistemas de
impermeabilização, de controlo de águas pluviais, de drenagem de escorrências) e a
metodologia de encerramento preconizada.
Deverá ainda ser objeto de clarificação o tipo de instalações de resíduos a implementar, uma
vez que tanto é referido estas serem temporárias, sendo os resíduos usados na recuperação
ambiental; como é dito que alguns depósitos serão temporários (fora das cortas), não sendo
indicado o seu posterior destino, e outros definitivos (dentro das cortas), neste caso
afigurando-se que a recuperação da corta será parcial.
A listagem dos resíduos não mineiros não inclui os resíduos que venham a ser produzidos nas
áreas sociais (refeitório, balneários e instalações sanitárias), laboratório, posto médico e
escritórios, nem os resíduos de borracha dos tapetes transportadores.
Se for(em) implantado(s) separador(es) de hidrocarbonetos, este(s) deverá(ão) ser
localizado(s) em planta e as lamas provenientes da sua manutenção constar do Quadro 14 –
“Principais resíduos não mineiros gerados pela atividade da mina” e ser indicado o seu destino
final.
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•

•

Igualmente deverão ser devidamente identificados os locais de armazenamento dos resíduos
perigosos não mineiros.
Deverá ser indicada a densidade média dos resíduos mineiros (escombros e rejeitados).

No que à contaminação dos solos se refere:
•
•

•

•

•

•

O EIA deve indicar as capacidades máximas de armazenamento e as quantidades máximas de
substâncias perigosas a utilizar anualmente.
O EIA deve avaliar os impactes no solo resultantes de eventuais fugas ou derrames de
hidrocarbonetos (combustíveis, óleos lubrificantes ou hidráulicos, que possam ocorrer
durante o abastecimento ou a manutenção dos equipamentos móveis ou a circulação do
camião cisterna que abastecerá os equipamentos, e nos reservatórios de combustível (caso
existam) ou de ácido sulfúrico. Deverá o EIA indicar as medidas de prevenção de fugas e
acidentes que envolvam as substâncias perigosas e de limitação das suas consequências e
especificar as “regras rígidas de proteção ambiental” destinadas a prevenir derrames durante
o abastecimento de combustível por camião cisterna aos equipamentos móveis.
A relevância desta avaliação é fundamentada pela confirmação na PDA de que há “alteração
da permeabilidade do maciço rochoso como consequência da utilização de explosivos nas
frentes de desmonte”, o que facilitará a mobilidade dos contaminantes.
Deverão ser mencionadas as medidas de minimização de impactes previstas implementar,
como condições de impermeabilização e outras, nas áreas de armazenamento ou manipulação
de substâncias, misturas ou resíduos perigosos, nomeadamente oficinas e armazéns de
consumíveis da mina (incluindo óleos e lubrificantes), armazenamento de minério junto à
lavaria e instalações de britagem e armazenamento de minério tratado, de forma a diminuir
impactes significativos ao nível da contaminação dos solos.
Descriminar a metodologia de definição das medidas de minimização a adotar em caso de uma
eventual fuga ou derrame de substâncias ou produtos perigosos (combustíveis ou óleos de
lubrificação, por exemplo).
O EIA deverá prever a monitorização da qualidade do solo, antes do início da atividade nas
áreas de ampliação, para confrontação com a situação existente aquando do encerramento da
mina, de forma a verificar-se se desta resultou a contaminação do solo, e serem tomadas as
devidas medidas de remediação, se necessárias.

3.3.15 PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADO DA POLUIÇÃO
Esta análise recai sobre o preconizado no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Diploma REI), no
que se refere à prevenção e o controlo integrados da poluição proveniente da atividade, e ao
estabelecimento de medidas adequadas ao combate da poluição, designadamente mediante a
utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), destinadas a evitar ou, quando tal não for
possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do
ruído e a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente
no seu todo, devendo ser adotadas medidas preventivas.
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O projeto enquadra-se na categoria 5.7 “Resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento e
armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras, nos termos previstos nos
números anteriores, e em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
e no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro” do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
agosto (PCIP) e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro.
Nesse sentido, após a análise da Proposta de definição de âmbito, considera-se que o EIA apresentar
pelo requerente, deverá conter a seguinte a informação:







Identificação dos resíduos gerados durante a fase de exploração (escombros, rejeitados, lamas
e outros resíduos contendo substâncias perigosas e etc.,) bem como, a classificação,
quantificação (t/dia) e destino final.
Indicação das melhores técnicas disponíveis (MTD), estabelecidas no Documento de
Referência - Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings
and Waste-Rock in Mining Activities - BREF MTWR e bem como, a aplicação de MTD
transversais, nomeadamente, Reference Document on the General Principles of Monitoring,
Comissão Europeia (JOC 170, de 19 de Julho de 2003).
Explicitação, análise e calendário de implementação das várias medidas a tomar com vista à
adoção das diferentes MTD a contemplar na instalação, decorrentes dos BREF aplicáveis;
Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deverá ser
apresentada a respetiva fundamentação, tomando por base, nomeadamente, as
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas
ambientalmente equivalentes.
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4

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

A Participação Pública em AIA consiste numa “formalidade essencial do procedimento de AIA que
assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública”,
conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redação.
Uma vez que não foi solicitada a realização de Consulta Pública, o Estudo de Impacte Ambiental a
apresentar deverá contemplar uma auscultação de entidades e cidadãos interessados, nomeadamente
câmara municipal e juntas de freguesia de Gonçalo e Vela, a e residentes nos lugares mais próximos,
designadamente, as quintas dispersas existentes em redor da área da área de exploração da Mina caso
se encontrem ainda habitadas: Quinta do Lagar, Quinta da Cabana, Quinta do Ribeiro de Anho Quinta
da Costa, Quinta do Sítio dos Moinhos, Quinta do Sítio da Porqueiras Quinta da Laje, Quinta da Tapada
Nova, Quinta da Ministra.
Devem ser contactadas as entidades cujos serviços serão eventualmente interferidos: EDP e Águas do
Vale do Tejo, S.A. (conduta de abastecimento de água a Vela (Guarda) sugerindo-se ainda a inclusão
da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela como relevante para a participação pública
no processo e para o desenvolvimento do EIA. Deve ser disponibilizada informação indicado o prazo
para elaboração do plano de lavra e do estudo e a estrutura deste último, de forma que não se
levantem objeções.
Deverá ainda ser feito um levantamento de existência de eventuais questões levantadas pela
população decorrentes do funcionamento atual da mina.
O EIA deverá, ainda, descrever a metodologia adotada, os resultados e a forma como foram
contempladas e analisadas as questões colocadas nessa auscultação.
Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão completa
quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possa atingir os objetivos dessa
participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à AIA e que este
procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este documento é
disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem de apresentar a informação de forma
sistematizada, organizada e suficientemente completa para que possa servir o seu objetivo.
O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em linguagem
não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo alargado de
interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de
AIA. Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é
fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão
reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido.
Na elaboração do RNT deverão ser seguidos os requisitos estabelecidos nos “Critérios de boa prática
para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” APAI/APA,
2008 (disponível para consulta no sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., em
http://www.apambiente.pt).
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CONCLUSÃO

Um dos principais objetivos do procedimento de Definição do Âmbito previsto no Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com a redação atual, é o planeamento antecipado do EIA, de acordo com o
estabelecido no anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. A PDA deve, assim, ser
elaborada com o rigor necessário ao caso concreto, de forma a permitir uma pronúncia eficaz da
Comissão de Avaliação, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do
projeto.
No presente caso, verifica-se que a PDA foi elaborada em conformidade com a estrutura indicada no
Anexo III à Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, relativamente às normas técnicas para a
elaboração da PDA.
A informação disponibilizada permite entender, genericamente, o objetivo do projeto (produção de
concentrados de lítio e feldspato), a sua localização e o tempo de vida estimado para o projeto. No
entanto, o facto do projeto de execução se encontrar ainda em desenvolvimento levou à existência de
indefinições e informação em falta que terá de ser colmatada em sede de EIA.
Já a situação de referência, no que se refere à caracterização da Mina em atividade, foi pouco
detalhada quer, em termos de antecedentes, quer na apresentação fatual da situação atual (áreas
exploradas, quanto à sua expressão espacial, quer na sua dimensão em planta e/ou em profundidade
de cada uma das cortas), forma de desmonte, tratamento prévio ao envio para a unidade industrial de
pastas cerâmicas, área e volume de escombreiras e pargas, áreas já exploradas e recuperadas ou em
fase de recuperação) entre outros aspetos.
A metodologia apresentada para a identificação e avaliação de impactes, incluindo métodos e modelos
de previsão e critérios a adotar para classificação dos impactes significativos e ponderação global dos
impactes foi, genericamente, considerada correta, embora a caracterização dos impactes deva ser
densificada. Foram identificados ao longo do parecer, especificamente para os diversos fatores
ambientais, alguns aspetos metodológicos e de conteúdo a incluir e/ou aperfeiçoar na elaboração do
EIA.
Face ao exposto, considera-se que, em termos metodológicos, a PDA poderá servir de orientação à
elaboração do EIA. No entanto e atendendo a existência de algumas lacunas de informação e
indefinições relativas ao projeto de execução, o futuro estudo que vier a ser apresentado deverá dar
cumprimento às demais orientações propostas ao longo do presente parecer, sem prejuízo de outras
questões que possam surgir em função do projeto de execução a apresentar.

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 212
Ampliação da Mina de Alvarrões

39

Parecer da Comissão de Avaliação
Janeiro de 2019

ANEXO I

Localização do Projeto
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