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1. INTRODUÇÃO 

A SABRIL – Sociedade de Areias e Britas, Lda., apresentou, 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, à Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P. (APA) enquanto proponente do projeto, uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do “Projeto Integrado de duas Concessões Mineiras Vale do André (C-90) e 

Vale do André n.º 2 (C-99)”. 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 7 de abril de 2018, tendo o proponente declarado 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 4 alínea a), estando tipificado no Anexo I, n.º 18 “Pedreiras e minas a céu aberto numa área 

superior a 25 ha ou extração de turfa numa área superior a 150 ha.” 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, através do ofício 

S024822-202004-DAIA.DAP, de 05-05-2020, 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 Centro (CCDR Centro), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração 

Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) 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 Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro – Eng.º Nelson Martins (recursos hídricos) 

 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho (património cultural) 

 LNEG – Doutor Ricardo Ressurreição (geologia) 

 CCDR Centro – Eng.ª Leonídia Carvalho (solos e uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia, 

sistemas ecológicos e ordenamento do território) 

 DGEG – Eng.º Licínia Gamito (aspetos técnicos do projeto) 

 ARS Centro – Dr. José Luís Ruivo (Delegado de Saúde do Concelho de Pombal) (saúde humana) 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama (alterações climáticas) 

 ISA/CEABN – Arqt. Paisagista João Jorge (paisagem) 

 APA/DGA/DACAR – Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro) 

 APA/DRES/DRASC – Eng.º Jorge Santos Garcia (resíduos) 

O EIA, a que se refere a presente proposta de definição de âmbito, será apresentado em fase de projeto 

de execução. A PDA foi elaborada pela empresa RECURSO, Estudos e Projetos de Ambiente e 

Planeamento, Lda., sendo constituída por um único volume, datado de março de 2020. 

Os itens referentes aos antecedentes e à caracterização do projeto têm por base a informação 

apresentada na Proposta de Definição de Âmbito. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

O projeto tem por objetivo ampliar a área de exploração das concessões mineiras C- 90 Vale do André 

e C – 99 Vale do André 2.  

 

De seguida indicam-se os principais antecedentes deste projeto. 

 

Vale do André  

 Exploração das Pedreiras de argila e areias n.º 5578 “Vale de Nelas” e n.º 5695 “Vale de André”; 
 1999 – Atribuição da concessão de exploração do depósito mineral de caulino n.º C-90 

denominado “Vale de André”, à ARGILIS, Extração de Areias e Argilas, Lda., por um período de 

20 anos; 

 2008 - Adenda ao contrato de concessão entre a ARGILIS e a DGEG, para alteração da área do 

depósito mineral de caulino, n.º C-90 denominado “Vale de André” para 176,72 ha; 

 2008 – Autorização para instalação de um estabelecimento industrial de lavagem de areias e 

britas e preparação de caulino, ARGILIS, emitida pela Direção Regional da Economia do Centro 

(Polo 2); 

 2012 - Concessão de exploração a título provisório do estabelecimento industrial de lavagem 

de areias e prensagem de caulinos, pela Direção Regional da Economia do Centro; 

 2015  

o O estabelecimento industrial passou para a empresa SABRIL, Sociedade de Areias e 

Britas, Lda. a 28 de janeiro de 2015; 

o Alvará de obra de construção n.º 104/15, do município de Pombal com uma área de 

1.586,1 m2, para construção de edifícios de apoio à unidade industrial de lavagem de 

areias e britas e preparação de caulino, incluindo, instalações sociais, cabine de 

comando, posto de transformação e pavilhão para armazenamento de caulino; 

 2016  

o a 18 de abril é publicado o aviso de transmissão do contrato de concessão da ARGILIS, 

Extração de Areias e Argilas, Lda., para a empresa SABRIL, Sociedade de Areias e Britas, 

Lda.; 

o a 11 de julho a DGEG aprova o aditamento ao Plano de Lavra anterior e o programa de 

trabalhos para o triénio 2016-2018; 

o A União de Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze informa 

que vai interditar o trânsito de pesados no Centro de Albergaria dos Doze propondo 

que a circulação passe a efetuar-se pela estrada de Chão de Gaia, que possui um nó 

de acesso à EN350, pelo túnel que passa sob a linha de caminho-de-ferro do norte; 

o A DGEG realiza uma ação de fiscalização à Concessão Mineira C-90 “Vale do André”, 
solicitando o comprovativo da autorização para a construção do túnel que liga a área 

de exploração ao polo 1 e a sinalização do caminho público que passa sobre o túnel. 

Esclarece ainda o promotor que novas revisões do Plano de Lavra terão de ser objeto 

de EIA; 

 2017  

Alvará de construção n.º 15/17 emitido pela Câmara Municipal de Pombal para a construção 

de passagem inferior num caminho do domínio Público; 
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 2018 

o  A União de Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, informa 

a que a partir do mês de fevereiro de 2018 o trânsito a veículos pesados fica interdito 

na Praça da Igreja Velha, solicitando que as obras do acesso à exploração através do 

túnel de Chão de Gaia sejam executadas com o máximo de urgência; 

o A DGEG realiza uma ação de fiscalização à Concessão Mineira C-90 “Vale do André”, 
solicitando a planta topográfica atualizada e pronúncia sobre as alterações verificadas 

 2019 – Concedida a prorrogação do contrato de concessão C-90 “Vale do André”, até 2034.   
 

 

Vale do André n.º 2 

 2003 – Avaliação de impacte ambiental do projeto de «Concessão de Exploração Vale do André 

n.º 2 – Área de exploração “G”» com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada de 24 de julho de 2003. Esta área correspondia ao início do projeto que previa a 

realização da atividade extrativa em 9 áreas distintas (designadas por letras de A a I), num total 

de 42,1 ha. 

 

 Fonte: RNT do Pedido de Concessão de Exploraçã0 denominado "Vale do André Nº 2" (Figura 1, p. 3) 

Não tendo sido iniciada a exploração no período de 2 anos previsto no regime jurídico de AIA, 

então em vigor (n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio) verificou-se a 

caducidade da DIA; 

 2005 – Atribuição da concessão de exploração do depósito mineral de caulino n.º C-99 

denominado “Vale de André n.º 2 ”, à ARGILIS, Extração de Areias e Argilas, Lda., válido até 
2025 com a possibilidade de requerer a sua prorrogação até 2045; 
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 2016 - a 18 de abril é publicado o aviso de transmissão do contrato de concessão da ARGILIS, 

Extração de Areias e Argilas, Lda., para a empresa SABRIL, Sociedade de Areias e Britas, Lda. 

 

Estabelecimento Industrial de lavagem de Areias (Polo 1) 

 1994 – Autorização de laboração do estabelecimento industrial de lavagem de areias da 

emitida pela Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo, da SABRIL, 

Sociedade de Areias e Britas, Lda.; 

 2004 - A Direção Regional de Economia do Centro autoriza a SABRIL a proceder à alteração do 

estabelecimento industrial de lavagem, britagem e classificação de areias. À data da 

elaboração da PDA, a execução do edificado ainda não estava concluída, não tendo sido 

efetuada a vistoria final, nem emitida a respetiva licença; 

 2009 - Licença de autorização (n.º 2330/2009) de captação de água subterrânea para atividade 

industrial; 

 2010 - Alvará de obra de construção n.º 52/10, emitido pela Câmara Municipal de Pombal para 

instalação à superfície de armazenamento de combustíveis líquidos (gasóleo) para consumo 

próprio. Condicionada ao pedido de vistoria final para emissão da licença de exploração. 

 

A SABRIL solicitou à DGEG, a fusão das duas áreas de concessão, tendo em conta que as mesmas são 

contíguas, exploram os mesmos depósitos minerais e estão concessionadas à mesma empresa. De 

acordo, com informação prestada pela entidade licenciadora, a integração das concessões C-90  “Vale 

do André” e C-99  “Vale do André Nº 2” foi alvo de contrato assinado em 15 de junho de 2020. 

 

Situação atual 

Para a concessão mineira de Vale do André (C – 90), com 176,72 ha, tem um plano de lavra em vigor 

para uma área de 50,2 ha que inclui uma área de exploração com 3,3 ha, denominada “núcleo c”, o 

anexo mineiro (Polo 2) as áreas de stock de materiais. Integra ainda as áreas recuperadas ou em fase 

de recuperação que correspondem às antigas pedreiras de argilas e areias n.º 5578 “Vale de Nelas” e 
n.º 5695 “Vale de André” e aos núcleos A e B do Plano de Lavra anterior. 

Integrando, parcialmente esta área de concessão encontra-se o estabelecimento industrial (Polo 1) 

com 3,95 ha.  

Na área de concessão mineira de Vale do André n.º 2 (C – 99), com 177, 21 ha, não estão a decorrer 

trabalhos de extração. Por motivos de segurança foram efetuados apenas trabalhos de regularização 

e estabilização de taludes, numa área já intervencionada.  
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Fonte: PDA, Figura 2 Plano de lavra em vigor (p. 9) 

 

 

2. PROJETO 

2.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto localiza-se na União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, 

no concelho de Pombal, distrito de Leiria.  

A área das concessões não afeta áreas definidas nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

As povoações mais próximas são Serradinho, Casal das Figueiras, Castelo da Gracieira, Figueiredo e 

Aldeia de Cima. A mais de 300m ficam as povoações de Barrinho, Fetil, Bica, Aldeia de Baixo, Pomares, 

Gracieira, Mata Rara, Ladeira, Casal do Gaio, Junceira e Chão de Gaia. 

O acesso à área do projeto, vindo da A1, faz-se pelo IP 8 até à saída para Pombal pelo IC2/EN1. 

Sensivelmente ao km148+000 do IC2/EN1 vira-se à esquerda em direção a São Simão de Litém pela 

EN1-6. Ao km12+330 da EN1-6, vira-se à direita para a EN350 (Rua de Pombal), virando novamente à 

direita para o viaduto sob a Linha do Norte para a estrada de Chão de Gaia (km28+880 da EN305), 

onde se encontra o acesso, atualmente em construção, de entrada para a área da instalação. 
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2.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto reporta-se a um projeto de integração de  duas concessões mineiras (fusão) e ampliação da 

área de exploração através da criação de 3 novas áreas para obtenção de minerais de caulino, com 

utilização nos setores de pavimentos, revestimentos e grés porcelânico; agregados siliciosos para 

aplicação na construção civil e obras públicas e argilas vermelhas destinadas à cerâmica estrutural e 

pavimentos e revestimentos de grés. Pretende-se, assim explorar as seguintes áreas:  

o Área 1 – que corresponde à ampliação da atual área de exploração de Vale do André (núcleo 

C) em mais 25,84 ha.  

o Área 2 – com 26, 10 ha, localiza-se no limite sudoeste da concessão C-99 (Vale do André n.º 2) 

e abrange também parte da C-90 (Vale do André). Esta área inclui a área G (5,5 ha) sujeita a 

avaliação de impacte ambiental em 2003. 

o Área 3 – localiza-se no limite norte na área da concessão de Vale do André n.º 2 e tem uma 

área de 20,44 ha. 

Dentro de cada uma destas áreas serão definidas as áreas de extração e as áreas de defesa. 

 

Fonte: PDA, Figura 3, p. 11 

O desmonte será feito a céu aberto compreendo as seguintes operações: abertura de acessos, 

preparação e traçagem, desmatagem e colocação das terras vegetais em pargas para utilização na 

recuperação paisagística, desmonte através de meios mecânicos (giratória, pá carregadora e 

dumpers), por degraus direitos com 10m de largura avançando a lavra de cima para baixo. A espessura 

da formação produtiva é de cerca de 25m. 
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Os meios a utilizar no desmonte são mecânicos: giratória, pá carregadora e dumpers. O material 

extraído segue por camião para a para os estabelecimentos industriais (Polos 1 ou 2), de acordo com 

os materiais. O transporte é efetuado por caminhos de terra batida. O acesso do núcleo C ao Polo 1 

inclui um túnel. 

Prevê-se a continuação da utilização das duas instalações industriais existentes (Polo 1 e Polo), para 

beneficiação dos minerais extraídos. 

No Polo 1 estão instalados equipamentos de lavagem e classificação de areias e seixos, britagem, 

crivagem e classificação de areias e filtro-prensa de caulino. A beneficiação dos materiais extraídos 

consiste num processo físico de desagregação, lavagem e hidro-ciclonagem. Recorrendo à britagem 

obtêm-se a redução de calibres maiores. A filtro-prensagem permite separar o caulino. Os produtos 

resultantes são agregados minerais de origem siliciosa de granulometria controlada e caulino lavado. 

Os equipamentos que integram o estabelecimento industrial do Polo 2 são a unidade de lavagem e 

classificação de areias e o filtro-prensa para caulino. A beneficiação é feita em dois circuitos, um de 

areias e outro para os caulinos. 

O circuito das areias inicia-se com a crivagem que permite rejeitar os materiais com granulometria 

superior a 200 mm encaminhados para a britagem de agregados grossos no Polo 1 ou que serão 

utilizados na recuperação paisagística da mina. Os restantes materiais são encaminhados para um 

tambor lavador onde são desagregados por ação de bombagem de água a grande pressão. Seguem 

então para um crivo vibratório com 3 “malhas” de classificação, onde por via húmida e ação da 

vibração são obtidos os primeiros lotes de material, com granulometrias de, respetivamente, 4-17 mm, 

17-32 mm e  >32mm. Estas são encaminhados por tela transportadora para os locais de armazenagem. 

A fase mais fina com cerca de 0-4 mm é enviada para o Polo 1.  

A valorização do caulino tem início na bombagem da fração argilosa passada no último grupo de 

hidrociclones, para um tanque clarificador com 18 m de diâmetro. Através da adição de um floculante 

obtém-se o espessamento da polpa que passa então para um tanque de decantação. Encaminhada 

para um filtro-prensa a dá origem a placas de caulino que são armazenadas para expedição. A fração 

líquida é retirada e reintroduzida no processo produtivo.   

 As areias obtidas são armazenadas no exterior a aguardar expedição sendo as argilas e caulinos 

armazenados em espaço coberto.  

Existe um projeto associado que consiste na nova ligação rodoviária à mina para desviar o trânsito de 

pesados do centro de Albergaria dos Doze. Esta constitui uma exigência da União de Freguesias de 

Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, tal como foi referido no ponto referente aos 

antecedentes do projeto. 

Os Anexos mineiros, para além dos estabelecimentos industriais contemplam ainda: 

 No Polo 1 - as instalações administrativas, o parque de viaturas e máquinas, a oficina de 

manutenção, a área de stock de matérias-primas e de produto acabado, o posto de 

combustível, o posto de transformação, os armazéns cobertos e a báscula. O posto de 

combustível é composto por depósito metálico assente numa bacia de retenção, com 

capacidade para 25.000 l de combustível (gasóleo). 

 No Polo 2 - as instalações sociais, uma área de parqueamento de máquinas, um posto de 

transformação, a sala de comando e áreas de pré-stock de material de alimentação da central 

e de produtos finais para a expedição. 
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Desativação 

Nesta fase serão finalizadas as intervenções de recuperação e integração paisagística das áreas 

exploradas. 

Recuperação Paisagística 

Está prevista a recuperação paisagística de todas as áreas afetadas pela atividade extrativa, criando 

uma paisagem plenamente integrada na envolvente, assegurando o baixo custo de gestão e 

manutenção da vegetação estabelecida,  

A Recuperação Paisagística prevê o revestimento vegetal dos taludes de aterro e escavação, visando a 

proteção contra a erosão e a respetiva integração visual, a existência de zonas com qualidade visual 

junto aos caminhos públicos, permitindo ocultar elementos de degradação visual da paisagem e o 

restabelecimento da vegetação, com recurso a plantações e sementeiras de espécies autóctones e 

valorização biofísica da área através do seu enriquecimento florístico. 

Nas áreas exploradas será efetuada a modelação do terreno, a aplicação de terras vegetais, a 

implantação da rede de drenagem e a realização de sementeiras e plantações.  

Funcionamento e vida útil 

Nos trabalhos de extração laboram 4 pessoas, que se irão manter. Asseguram o funcionamento dos 

anexos mineiros, 7 trabalhadores no Polo 1 e 24 no Polo 2. 

A laboração tem lugar nos dias úteis entre as 8h00 e as 17h00 com paragem para almoço entre as 13h 

e as 14h. Podendo haver lugar a horas extraordinárias. 

Prevê-se que a fase de exploração decorra durante 15 anos na Concessão Mineira Vale do André (C-

90) e 20 anos na Concessão Mineira Vale do André n.º 2 (C-99). 
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3.1 ASPETOS GERAIS  

O documento apresentado foi elaborado de acordo com o disposto no Anexo III à Portaria n.º 

395/2015, de 4 de novembro, relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA e cumpre, 

genericamente, os seus objetivos.  

Antecedentes 

A exploração possui antecedentes relativamente às duas Concessões e antecedentes de AIA que é 

necessário detalhar/clarificar e comprovar (se possível com mais peças desenhadas). Pressupõe-se que 

apenas uma das áreas de exploração previstas e aprovadas no âmbito da Concessão Vale do André n.º 

2 (C-99) foi sujeita a AIA. Contudo, de acordo com a Fig.1 da pg. 4 deste documento foram previstas, e 

eventualmente aprovadas, 9 áreas de exploração, sobre as quais nada é referido.  

Existe alguma incongruência no que se refere à exploração da Concessão de Vale André n.º 2 (C-99). 

Na página 3 da PDA é referido que não foram realizados trabalhos na área de exploração desde essa 

data até hoje. Contudo, na página 9 escreve-se “A Concessão Mineira Vale do André n.º 2 (C-99) 

apresenta uma área de 177,21 ha, e atualmente não ocorre extração. Existe uma pequena área onde 

ocorreu no passado exploração no qual foram realizados trabalhos de regularização e estabilização de 

taludes para criar condições de segurança.” Deve, assim, clarifica-se esta situação e caracterizar a 

exploração efetuada em termos de área explorada, cota de fundo e sua representação cartográfica. 

No que se refere à concessão de “Vale do André” verifica-se, nas imagens da exploração existente e a 

ampliar sobre ortofoto (Figura 3) a existência de intervenção sobre espaços exteriores ao Plano de 

Lavra cuja revisão foi aprovada pela DGEG em 11-07-2016. Da mesma forma, observou-se uma área 

intervencionada a nascente do limite da Concessão Vale do André (C-90), a qual parece encontrar-se 

na continuidade da área explorada pela proponente dentro daquela Concessão, pelo que carece de 

informação detalhada. 

Relativamente aos dois estabelecimentos industriais (Polo 1 e Polo 2), a descrição apresentada nos 

antecedentes e ocupação atual, não deixou claro quais os equipamentos e as instalações industriais e 

de apoio que se encontram, ou não, tituladas com o adequado licenciamento industrial e urbanístico. 

 

Projeto 

A proposta de definição de âmbito (PDA) apresentada, inclui, embora sem grande detalhe, os 

elementos técnicos do projeto, apresentando a pretensão do pedido (avanço da área de exploração 

da concessão C-90  “Vale do André” para norte e a definição de duas novas áreas de exploração), a 

caracterização da substância envolvida, a sua localização, as instalações de suporte à exploração, as 

instalações, sendo que o tempo de vida do projeto não foi equacionado para a nova concessão 

resultante da integração das concessões C-90  “Vale do André” e C-99  “Vale do André n.º 2”, mas para 
cada uma delas isoladamente.   

Salienta-se ainda que o Plano de Recuperação Paisagística não evidencia claramente a metodologia de 

recuperação das áreas a explorar e o projeto não faz referência ao Plano de Segurança e Saúde.  

A proposta de desativação não inclui o desmantelamento dos Anexos Mineiros /Polos 1 e 2 mas apenas 

a recuperação das áreas intervencionadas na exploração. 
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Assim, em sede de EIA propõe-se que os elementos apresentados na PDA, apresentem maior grau de 

detalhe e que sejam complementados os seguintes aspetos:  

 Especificar qual a área da concessão resultante da fusão. Se essa área resultará da mera soma 

das duas áreas 176,72ha +177,21ha, ou haverá lugar a ampliação; 

 Indicar as reservas exploráveis das duas concessões a integrar/unificar, as reservas previstas 

explorar no âmbito das três áreas a incluir no EIA, a quantidade de minério previsto extrair 

(valor total e parcelar, por áreas de exploração), a quantidade de solos previstos armazenar 

em pargas para recuperação ambiental da área explorada, a quantidade de resíduos de 

extração previstos produzir; 

 Definir claramente quais os elementos que integram o projeto a sujeitar a AIA: 

 As áreas de exploração dentro de cada uma das três áreas de ampliação; 

 as áreas anteriormente previstas e aprovadas (não só na C-90, mas também na C-99) 

que se propõem manter, ampliar, eliminar ou recuperar (frentes de trabalho 

eventualmente abandonadas), identificando assim claramente os núcleos de 

exploração; 

  os anexos mineiros, especificando as dimensões – volume, área e altura do edificado 

e  os equipamentos presentes, identificando se as instalações industriais e de apoio se 

encontram, ou não, tituladas com o adequado licenciamento industrial e urbanístico;  

 Instalações de deposição de resíduos. 

 Clarificar a situação do que se afigura serem, das Figuras 3 e 9 da PDA, áreas exploradas 

exteriores aos perímetros das concessões mineiras C-90 e C-99, nomeadamente as áreas 

contíguas à concessão C-90, localizadas a este e a sul desta; 

 Caracterizar e dimensionar a(s) instalação(ões) de resíduos finos sem valor comercial; 

 Identificar as denominações comerciais dos floculantes usados na decantação dos materiais 

argilosos, respetivas advertências de perigo, proporção relativa dos seus constituintes 

principais, quantidades usadas anualmente, e quantidades máximas armazenadas, 

descrevendo a forma de armazenamento. Apresentar as respetivas Fichas de Dados de 

Segurança; 

 Explicitar as condições de deposição das pargas de solos vegetais, indicando as medidas 

destinadas a evitar a sua dispersão e degradação enquanto se encontram armazenadas; 

 Apresentar esclarecimento quanto à necessidade de licenciamento do depósito de terras 

vegetais como instalação de resíduos, nos termos do previsto na subalínea iii) da alínea i) do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, atendendo ao período expectável de 

armazenamento temporário das terras vegetais nas pargas, que poderá atingir 15 anos 

(horizonte de projeto da exploração); 

 Apresentar as quantidades máximas utilizadas anualmente de combustíveis, óleos e outros 

lubrificantes; 

 Detalhar a lista de resíduos produzidos, com indicação de outros resíduos que, 

expectavelmente, poderão ser produzidos na exploração mineira, de acordo com a experiência 

da SABRIL, Lda., como possam ser, esteiras de borracha dos tapetes transportadores, placas 

de polipropileno dos filtro-prensa; pneus usados; baterias; filtros de óleo; absorventes e 

materiais filtrantes contaminados; embalagens metálicas e/ou embalagens plásticas, 

contaminadas ou não por resíduos de substâncias perigosas; lamas de emulsões de 
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separadores de hidrocarbonetos; lâmpadas fluorescentes; resíduos domésticos 

indiferenciados (refeitório, cozinha, instalações sociais); frações recolhidas seletivamente de 

papel e cartão, plásticos, metais e vidro; e resíduos hospitalares provenientes do posto de 

primeiros socorros; 

 Apresentar as capacidades máximas e condições de armazenamento de substâncias e misturas 

perigosas, como sejam os óleos e outros consumíveis usados nas oficinas ou em outras áreas 

da exploração mineira; 

 Indicar a existência de eventuais separadores de hidrocarbonetos, respetivas capacidades e 

características construtivas. Estes, e as respetivas redes drenantes, deverão ser também 

identificados em planta; 

 Clarificar se os dois Polos existentes efetuam apenas a beneficiação de material extraído das 

duas concessões ou materiais com outra procedência. Nesse caso, especificar qual o volume 

de tráfego de pesados, associado; 

 Especificar se se encontra em elaboração um novo e único plano de lavra, ainda que com vários 

núcleos de exploração, fruto da integração das duas Concessões; 

 Identificar de forma clara dos acessos internos e externos da mina (traçado e características 

técnicas); 

 Especificar a gestão de resíduos nos termos do Decreto-Lei nº 10/2010 de 4 de fevereiro com 

as alterações previstas no Decreto-Lei nº 31/2013 de 22 de fevereiro; 

 Verificar a aplicabilidade do regime de prevenção de acidentes graves nos termos do n.º 2 do 

art.º 15 e de acordo com as especificações do anexo IV do Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de 

fevereiro alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013. de 22 de fevereiro, se aplicável; 

 Apresentar o Plano de Segurança e Saúde para cumprimento do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 

de novembro; 

 Apresentar o 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: 

 Apresentar o Plano de Lavra em conformidade com o disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.° 

88/90, de 16 de Março, podendo complementarmente ser adaptado o conteúdo material 

expresso 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; 

 Comprovar a viabilidade económica do projeto, indicando a quantidade de substâncias a 

produzir anualmente e desenvolvimento das áreas de exploração (sequencialmente ou em 

simultâneo); 

 Estudar a viabilidade de integrar os dois polos industriais num único anexo mineiro. 

 Apresentar a planificação da vida útil, desativação e encerramento da mina para a nova 

concessão resultante da integração.   
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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, pretende-se com a presente apreciação 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 (com as alterações posteriormente introduzidas), 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, seja 

suficiente e adequada. 

 

3.2 APRECIAÇÃO ESPECÍFICA – FATORES AMBIENTAIS 

Para cada um dos fatores foi analisada a adequação da proposta metodológica apresentada para a 

elaboração do EIA tendo sido identificados, sempre que pertinentes, aspetos a densificar ou outras 

vertentes a abordar. 

 

3.2.1 GEOLOGIA 

Após a apreciação da documentação, consideram-se adequadas as propostas metodológicas para a 

caracterização ambiental dos descritores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, bem como 

para a avaliação dos respetivos impactes e medidas de minimização 

 

3.2.2 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A PDA do Projeto Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2, numa primeira análise, 

considera o descritor alterações climáticas de forma adequada. 

Dada a tipologia de projeto em causa considera-se que a mesma não apresenta, em princípio, impactes 

significativos no âmbito deste descritor.  

Apresentam-se, no entanto, alguns aspetos de relevância relacionados com as Alterações Climáticas 

que devem ser abordados no EIA. 

 

 A Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

56/2015, de 30 de julho, contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2020), que constituem os instrumentos centrais das políticas de mitigação e de 

adaptação em AC, respetivamente. 

 De referir que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) que explora a viabilidade de trajetórias que 

conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e 

estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia 
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e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os 

resíduos e águas residuais.  

 Há a salientar que foi aprovado, na generalidade, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 

2030), pelo comunicado do Conselho de Ministros de 19 de dezembro de 2019, que estabelece 

para 2030 uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no 

consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do 

setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação 

identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais 

medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

 É de destacar também que foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 

Climáticas (P-3AC), pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os 

trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de 

implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove 

linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra 

inundações, entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de 

minimizar os impactes das Alterações Climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas o 

referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos 

a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

 

Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

 A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade 

de calcular as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) que ocorrem direta ou 

indiretamente nas diversas fases do projeto e que as mesmas sejam analisadas numa 

perspetiva de mitigação às Alterações Climáticas. Adicionalmente, devem ser tidos em conta 

todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente 

emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

 O estudo identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes da execução do projeto 

como um dos impactes associados à circulação de veículos pesados e ao funcionamento dos 

equipamentos móveis a utilizar na fase de exploração. E identificou a perda do potencial de 

sequestro de carbono pela remoção do coberto vegetal das áreas a intervencionar. 

 Para a caracterização do balanço de carbono o proponente menciona que será considerado o 

uso atual do solo apresentado na Carta de Ocupação do Solo de 2015 (COS2015) e a estimativa 

das emissões de poluentes atmosféricos apresentados no relatório “Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho 2015” de APA (2017) para além de outra bibliografia. 

 A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da 

implementação de medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto a ter em conta 

para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE.  

 O proponente propôs como uma das medidas a aplicar na fase de desativação a adequada 

implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), com recurso a 

espécies autóctones e de baixo custo de gestão e manutenção da vegetação estabelecida, o 

que se considera relevante.  

 

Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

 No relatório afirma-se que para a análise do clima far-se-á uso dos valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima das Concessões Mineiras, a Estação climatológica de 

Leiria (aeródromo) para o período 1971-2000. Serão ainda consultados os dados da 
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caracterização climática constante no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

de Pombal (2018-2027).  

 Concorda-se com a abordagem que é referida no relatório que “será avaliada a influência das 

Alterações Climáticas sobre o projeto, através da análise de vulnerabilidades do território e a 

consequente adaptação necessária do projeto para as minimizar”. 
 No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das 

vulnerabilidades do projeto às mesmas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, 

os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos 

importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade 

dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo 

em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro para a 

identificação das vulnerabilidades do projeto. 

 

Sugere-se a consulta da informação constante no Portal do Clima (www.portaldoclima.pt), bem como 

de outros trabalhos disponíveis, designadamente as Estratégias e Planos Locais de Adaptação para 

o/os município/os/CIM (Comunidades Intermunicipais), onde o projeto esteja inserido ou que 

apresentem similaridades com o município em causa em matéria de vulnerabilidades climáticas. 

(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395). 

 

 

 

3.2.3 RECURSOS HÍDRICOS 

O projeto encontra-se na Orla Ocidental Meso cenozoica, sobre as massas de água aquífero de Ourém 

e Orla Ocidental Indiferenciada da Bacia Hidrográfica do Mondego. 

A rede hidrográfica do local é constituída por linhas de água com caráter temporário. Parte desta rede 

já se encontra alterada em consequência da atividade da indústria extrativa. 

De um modo geral concorda-se com a definição de âmbito da avaliação ambiental referida na 

documentação analisada (capítulos 6.3 e 6.4), dado que a principal alteração sobre os Recursos 

Hídricos esperada, do ponto de vista quantitativo, prende-se com a alteração do binómio escorrência 

superficial / infiltração no solo. Do ponto de vista qualitativo podem ocorrer alterações significativas 

dos Recursos Hídricos, em resultado das atividades extrativas a desenvolver e da alteração da dinâmica 

dos escoamentos tanto superficiais como subterrâneos. Deste modo refere-se que os impactes a 

analisar devem debruçar-se não somente sobre a ampliação a efetuar, mas também sobre os impactes 

cumulativos. 

Nesta proposta de definição de âmbito devem ainda ser tidos em atenção os seguintes assuntos: 

 A documentação refere (pág. 35/119) que não se prevê qualquer tipo de encharcamento das 

frentes de trabalho, porque o nível freático não deverá ser intercetado e a litologia apresenta 

um elevado grau de infiltração. Na pág. 82/119 refere-se que a exploração implica o 

desenvolvimento de depressão causada pela lavra, levando à criação de lagoas artificiais. 

Não é referida a cota de fundo da escavação, assim como as cotas do terreno após a execução 

do PARP nem a cota do nível freático, que o EIA deve apresentar. No EIA deverá ser clarificada 

a ocupação que terá este espaço após a fase de recuperação paisagista e as caraterísticas 

hidrogeológicas do local. Desta análise deve ser possível concluir qual a vulnerabilidade à 

poluição do aquífero existente no local, durante e após a exploração. 

http://www.portaldoclima.pt/
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395
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 Na pág. 35/119 é referido que no período de chuvas intensas, se necessário fazem-se valetas 

para encaminhar a água para a zona da exploração. Estas águas poderão ser bombadas. No 

entanto não é referido o local de destino, nem o modo de fazer esta bombagem, não sendo 

portanto referidas as possíveis consequências resultantes desta ação. No EIA este tema deverá 

ser adequadamente tratado. 

 A carta da REN deve ter as tramas/cores em consonância com legenda, de modo a permitir a 

sua leitura, o que não acontece com a tipologia Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do 

Solo. 

 É referido que o esgoto doméstico das instalações sociais e administrativas é conduzido para 

duas fossas estanques. Deverá ser mencionada a manutenção que é dada a este sistema, 

incluindo o destino final dado ao referido efluente líquido. De acordo com legislação vigente, 

preferencialmente deve dar-se encaminhamento dos esgotos domésticos para a rede pública 

de drenagem. O EIA deve fornecer informação sobre a opção tomada. 

 Relativamente aos esgotos industriais é referido que não é produzido qualquer efluente 

líquido no processo de tratamento e beneficiação dos materiais extraídos, dado funcionar em 

circuito fechado. O EIA deve fornecer informação sobre as purgas deste circuito fechado. 

 Deve ser mencionada a origem da água a utilizar no processo industrial, respetivo volume 

assim como a avaliação de impactes associada. 

 

3.2.4 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

Sobre as metodologias gerais propostas, mas ainda não detalhadas, para a caracterização do solo e 

uso do solo e para a análise e avaliação de impactes do projeto no solo e afetação dos usos pelo 

projeto, nada há a referir. 

Contudo, de acordo com a PDA a área de estudo corresponde às áreas das Concessões e a sua 

envolvente mais próxima, abrangendo um raio de cerca de 1km, pressupondo-se que aquele raio ou 

faixa de 1Km será medido a partir dos limites daquelas duas Concessões. No entanto, não foram 

apresentados os critérios para a sua definição, não estando ainda clara a área de estudo proposta. 

Considera-se que esta deverá abranger as explorações ou outras atividades industriais eventualmente 

existentes na envolvente, abrangendo ainda as explorações/frentes de trabalho abandonadas e ainda 

eventuais explorações já previstas e autorizadas que não se encontram em atividade, relativamente 

às quais poderão ocorrer impactes cumulativos significativos, pois só o projeto integrado irá propor 

núcleos de exploração com áreas muito extensas, cuja totalidade da área, só dos núcleos, é superior a 

100 ha. 

Também ao nível dos impactes instalados, e dos impactes esperados com a contribuição do projeto 

para o aumento da degradação do solo (e consequente contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas), deverá igualmente ser abordada além da atual, também a correta gestão de resíduos 

industriais e de resíduos de extração, e respetivas medidas concretas de minimização a pôr em prática 

na área de projeto (onde se inclui o anexo mineiro Polo 2) e sua eventual articulação com a gestão de 

resíduos afeta ao estabelecimento industrial Polo 1, enquanto projeto associado. 

 

3.2.5 QUALIDADE DO AR 

No que se refere à metodologia proposta na PDA para a abordagem do fator ambiental “Qualidade do 
ar ambiente”, considera-se que a mesma não permite a caracterização completa das diferentes 

vertentes, nomeadamente a caracterização da situação de referência, a avaliação dos impactes 
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ambientais, a definição de medidas de minimização e o acompanhamento da situação futura. Assim, 

o EIA deverá incluir os seguintes elementos: 

1. Uma avaliação da atividade desenvolvida e a desenvolver com a implementação do projeto 

integrado em apreciação, em termos de registos anuais de recursos extraídos, dos materiais 

sujeitos aos processos de lavagem, britagem, prensagem e armazenamento dos materiais 

extraídos (t/ano); do tráfego associado, referindo o número de veículos/dia em circulação no 

interior da concessão mineira associado às diversas atividades nela desenvolvidas e de veículos 

pesados de transporte de material para o exterior; dos percursos rodoviários usados, a 

considerar o novo acesso, com indicação do tipo de pavimento; das áreas desmatadas (m2), 

mencionando a área removida diariamente (área com potencial de erosão pelo vento);  

2. Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar ambiente da área 

envolvente da concessão mineira e respetiva contextualização do projeto a nível regional, será 

necessário proceder à caraterização da Zona Centro Litoral, zona definida em termos da 

qualidade do ar, onde se insere o projeto, recorrendo aos dados da rede nacional da qualidade 

do ar, e ainda, à caraterização das emissões atmosféricas associadas às fontes fixas;  

3. Identificação, em planta, dos recetores sensíveis mais próximos e indicação da distância em 

linha reta dos mesmos à unidade industrial; 

4. Apresentação das estimativas das emissões difusas associadas a cada atividade da concessão 

mineira, na situação atual e futura (considerando as alterações propostas com o projeto em 

apreço);  

5. Apresentação de estimativas das emissões difusas associadas ao tráfego rodoviário na 

exploração e na área envolvente desta, na situação atual e na situação futura;  

6. Avaliação dos impactes na qualidade do ar para a situação futura, considerando os contributos 

dos diversos parâmetros avaliados; 

7. Apresentação de medidas, objetivas e concretas, de minimização dos impactes negativos na 

qualidade do ar;  

8. Apresentação de um plano de monitorização da concentração no ar ambiente de partículas 

em suspensão PM10, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, na sua atual redação. A seleção dos locais de amostragem deve ter em consideração 

a localização dos recetores sensíveis mais próximos da concessão mineira e a dispersão das 

poeiras resultantes da laboração da exploração atendendo à direção predominante do vento. 

3.2.6 AMBIENTE SONORO 

Na sequência da análise da PDA verificou-se que a mesma é incipiente para um projeto que será 

apresentado em fase de projeto de execução, não seguindo as diretrizes da APA relativas a este fator 

ambiental.   

Esta apreciação não exclui a hipótese de, durante o processo de AIA, serem alterados ou ajustados 

aspetos que se demonstrem relevantes para uma avaliação rigorosa dos impactes do projeto. 

A descrição do projeto deve caracterizar com detalhe a exploração atual e futura. 

A caracterização da situação de referência, por recurso a medições acústicas, não deverá estar limitada 

a 3 pontos recetores: 

 deve demonstrar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (RGR) pela exploração atual, 

incluindo pontos recetores expostos a ruído do Polo Industrial 1 (em plena exploração), ruído 

da expedição de material, e ainda recetores mais expostos a cada uma das frentes de trabalho 

atuais as quais deverão ser devidamente caracterizadas (cota, profundidade de exploração) e 
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localizadas em cartografia à escala adequada; para a caracterização do ruído residual, deve ser 

cessada toda a atividade da mina caracterizando todos os patamares relevantes do ruído 

residual que ocorram durante o horário de laboração atual das minas; 

 deve abranger obrigatoriamente pelo menos 1 ponto em cada uma das seguintes povoações: 

• Vale de Pomares ou Chão de Gaia (caracterizar habitações potencialmente mais 

exposta à Área de Exploração Proposta 1); 

• Castelo da Gracieira e Fetil (Rua Central) (caracterizar habitações potencialmente 

mais expostas à Área de Exploração Proposta 2); 

• Figueiredo e Aldeia de Cima (caracterizar habitações potencialmente mais exposta 

à Área de Exploração Proposta 3). 

Toda a informação deve ser representada em cartografia com escala não inferior a 1:10 000.  

A avaliação de impactes deve basear-se nas “Nota Técnica para avaliação do factor ambiental Ruído 

em AIA de Pedreiras e Minas a céu aberto” (APA, Dez. 2010) com as devidas adaptações das normas 
de medição (NP EN ISO 1996: 2019) e de cálculo (NP EN ISO 9613:2014).  

O modelo de simulação deve considerar os equipamentos nas frentes de trabalho em cada uma das 

três Áreas de Exploração Propostas, na situação mais emissora (cotas mais superficiais e a distância 

mais próxima dos recetores potencialmente mais expostos), considerando a laboração do Polo 

Industrial 1, Anexo Mineiro 2, e restantes frentes de trabalho. O equipamento deve ser simulado como 

fonte sonora pontual (com indicação do nível de potência sonora e respetivas horas de laboração), e 

o Polo Industrial 1 e Anexo Mineiro 2 como fontes sonoras em área, com indicação do nível de potência 

sonora/m2 considerado e horas de laboração.  

Pode ser relevante simular diferentes cenários em função do plano de lavra e das quantidades de 

produção, devendo pelo menos ser simuladas as situações mais críticas. 

Deve ser apresentado quadro resumo dos resultados para cada recetor sensível estudado, 

discriminando os níveis sonoros do ruído particular e do ruído ambiente da fase de exploração. 

Em função dos resultados da avaliação, devem ser apresentadas medidas de minimização específicas 

e adequadas ao conhecimento do projeto, que é apresentado em fase de Projeto de Execução, bem 

como programa de monitorização. 

 

3.2.7 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O projeto não se encontra integrado em nenhuma área classificada para a conservação da natureza, 

nomeadamente em Área Protegida ou Rede Natura 2000 (Zona de Proteção Especial e Zona Especial 

de Conservação), referindo a PDA que a 5,8Km para nordeste do limite mais próximo situa-se o Sítio 

da Rede Natura 2000 de Sicó/ Alvaiázere. 

A PDA informa, no entanto, que poderão ocorrer impactes significativos na componente dos recursos 

biológicos (flora e fauna) decorrentes das atividades de remoção do coberto vegetal e da própria 

presença da exploração. São identificadas as principais componentes analíticas a realizar no EIA, numa 

área de estudo alargada a uma zona envolvente de cerca de 1Km, como área de influência indireta do 

projeto. 

A PDA propõe ainda uma metodologia de base qualitativa para a avaliação dos impactes sobre o 

descritor sistemas ecológicos, identificando também algumas potenciais medidas de minimização. 
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A descrição das componentes dos sistemas ecológicos baseia-se no facto das áreas serem descritas 

como territórios com uma intervenção antrópica intensa (e.g. exploração florestal com espécies de 

crescimento rápido), ou motivada diretamente pela(s) explorações existentes. Considera-se, no 

entanto, relevante a seleção dos sistemas ecológicos enquanto fator ambiental a integrar e a analisar 

em sede de EIA. 

Os referenciais metodológicos para a situação de referência, assim como para a identificação e análise 

dos impactes seguem o disposto e utilizado comummente neste tipo de estudos. Também as medidas 

de minimização elencadas aplicam-se genericamente a este tipo de explorações. 

Assim considera-se que: 

9. Atendendo às características das massas minerais exploradas, deverão ser intensificadas as 

observações in situ no sentido de se ter uma informação útil à identificação de impactes 

significativos. Esta intensificação das observações de campo, devem ter particular incidência 

sobre frentes de trabalho já abandonadas, com paredes expostas ou depressões ocupadas 

atualmente por massas de água ou formações naturais que venham a ser identificadas; 

10. A área de estudo deve ser ajustada, entre outros aspetos, a eventuais explorações existentes 

na envolvente relativamente às quais poderão ocorrer impactes cumulativos significativos; 

11. A descrição do projeto nomeadamente no que diz respeito aos materiais explorados e 

transformados deve ser detalhada, clarificada, devidamente zonada e esta informação de ser 

harmonizada com as opções de recuperação ambiental (faseada); 

12. As intervenções de reabilitação ambiental, nomeadamente na componente da utilização dos 

recursos biológicos, devem ser devidamente harmonizadas com os resultados da situação de 

referência e dos impactes identificados, assim como, com as medidas de minimização 

adotadas para alguns dos impactes ambientais; 

13. A situação da atividade atual instalada deve ser pormenorizadamente descrita e a situação de 

referência deve ter em consideração as medidas, e a sua eficácia, impostas pelo anterior Plano 

de Recuperação Paisagística. 

14. As medidas de minimização apresentadas são generalistas para este tipo de atividade, pelo 

que deverão ser melhoradas e ajustadas aos resultados obtidos no âmbito da realização do 

EIA. 

15. Por fim sugere-se que a designação de projeto seja devidamente ponderada e eventualmente 

alterada, atendendo ao conceito estabilizado para este tipo de projetos no âmbito do regime 

jurídico do aproveitamento de depósitos minerais naturais e da Lei de Bases da revelação e do 

aproveitamento dos recursos geológicos. 

 

3.2.8 PATRIMÓNIO 

O Património Arqueológico é um dos fatores ambientais que constam na Proposta Metodológica de 

Caracterização do Ambiente Afetado (ponto 5.11.). Para este efeito será efetuada uma pesquisa de 

dados nos sítios on-line do Património, como o SIPA - Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico, o Portal do Arqueólogo, bem como a consulta do PDM de Pombal. Será ainda 

estabelecido contacto com o arqueólogo do município onde se localiza o projeto objeto de estudo. 

Posteriormente será realizada a prospeção arqueológica nas áreas a intervir.  

Quanto à avaliação de impactes, segundo a PDA, será “avaliada a interferência com eventuais achados 

arqueológicos identificados durante a prospeção do terreno e/ou referências bibliográficas 

consultadas. Qualquer probabilidade de contexto de valia patrimonial/ arqueológica existente, será 
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detetada e avaliada durante a fase de acompanhamento de desmatagem e descubra do solo. 

(pág.85)”. Deverão ser avaliados os impactes cumulativos do projeto face à atividade mineira em 

curso. 

Considera-se a proposta metodológica apresentada na PDA para a caracterização do ambiente afetado 

(ponto 5), para a previsão e avaliação de impactes ambientais (ponto 6) e (ponto 7) na generalidade 

adequada no que concerne ao fator patrimonial, sendo corretos os procedimentos a realizar na 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.  

Quanto à estrutura preconizada para o EIA a elaborar (ponto 8.1) 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 deverá integrar um arqueólogo. Para qualquer 

esclarecimento o arqueólogo responsável pela vertente patrimonial do referido EIA deverá consultar 

a Circular “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 

Ambiental”, que se encontra acessível no sítio da internet da DGPC 

(http://www.patrimoniocultural.pt/) 

 

3.2.9 PAISAGEM 

Durante a análise efetuada verificou-se existirem algumas questões cuja metodologia se considera 

estar muito confusa ou que não foi devidamente exposta.  

No que se refere ao Projeto, em si mesmo, não se considera que esteja todo definido quanto à 

abordagem das várias áreas já perturbadas e como toda a evolução se desenvolverá para futuro. Falta 

também justificar a razão da existência de áreas fora dos limites da concessão e o que está previsto 

para as mesmas no presente e em termos de recuperação paisagística futura. Há inclusivamente áreas 

consideradas como sendo de stocks, mas cuja expressão aparenta abandono e colonização pela 

vegetação. 

Também no que se refere às várias estruturas ou componentes do Projeto existentes (instalações 

industriais: lavaria, britagem e stocks), não estão devidamente caracterizados quanto às suas 

dimensões – volume, área e altura.  

 

Definição da Área de Estudo 

Em relação a esta questão em particular, o texto indica-nos na página 67 que a Área de Estudo 

corresponderá a uma “(…) área inserida num raio de 4 km em relação à área de implantação do 

projeto.” Contudo, não é referido a que corresponde a “área do projeto” nem foi apresentada qualquer 
imagem ou figura que pudesse ser elucidativa quanto ao proposto. Embora se concorde com o raio de 

4km proposto não é possível compreender, com a devida certeza, como se configura a forma dessa 

área e como a mesma inclui as diversas componentes do Projeto. A Área de Estudo é definida com 

base em todas as componentes do Projeto, ou seja, os 4km serão sempre contados a partir do limite 

de cada uma das componentes, que, neste caso se encontram dispersas, dando origem a um buffer e 

não a uma figura geométrica regular. Estes aspetos não estão referidos e, metodologicamente, deveria 

ser referido que o critério do raio de 4km é o da acuidade visual. 

http://www.patrimoniocultural.pt/
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No presente caso, dado ter havido, perturbação de áreas fora do “Limite de Concessão Mineira” e do 
atual Plano de Lavra, tal como acontece com uma área a poente de Stock, com o Estabelecimento 

Industrial (Polo 1) e, com a Área de Escavação – Núcleo C, os referidos 4km deverão ser estabelecidos 

considerando os extremos mais exteriores destas áreas, ou seja, não pode ser considerado como “área 

de implantação do projeto” o “Limite de Concessão Mineira”. 

 

Caracterização da Situação de Referência 

Avaliação Estrutural da Paisagem 

É referido, na página 68 e 69 que na delimitação e caracterização das Unidades e Subunidades de 

Paisagem será tido como referência principal o primeiro nível hierárquico as unidades de paisagem 

definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004), o que se considera adequado.  

Inclusivamente, é já identificado, na página 67, esse mesmo primeiro nível ou o nível superior (GUP K 

- Grandes Unidades de Paisagem dos “Maciços calcários da Estremadura”) e o segundo nível (UP67 
“Maciço calcário Coimbra-Tomar”): 

“A área das concessões mineiras insere-se no GUP K - Grandes Unidades de Paisagem dos “Maciços 
calcários da Estremadura”, na unidade de paisagem UP67 “Maciço calcário Coimbra-Tomar”, mesmo 

na zona de transição, a sul, com a unidade de paisagem UP 60 “Beira Litoral – Leiria – Ourém – Soure”, 
da qual já apresenta algumas características (Abreu et al., 2004).” 

Contudo, a identificação dos referidos níveis hierárquicos é com base na “A área das concessões 

mineiras (…)” o que não reflete necessariamente a Área de Estudo com 4km. A Área de Estudo pode, 
ou não, intercetar outras unidades.  

Face ao exposto, será com a sobreposição da Área de Estudo às unidades de paisagem definidas para 

Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004) que se poderá conhecer, efetivamente, quais as 

unidades em causa e que deverão ser expressas graficamente na Carta de Unidades de 

Paisagem/Subunidades de Paisagem a apresentar no Estudo de Impacte Ambiental como cartografia 

autónoma à Escala 1: 25.000 e sobre a Carta Militar. 

Por fim, nada é referido quanto à realização de uma caracterização e/ou descrição das diferentes 

unidades e subunidades de Paisagem. Embora seja uma prática corrente, não é referido se tal será 

realizado. Considera-se que a caracterização deve ser realizada, a relação de hierarquia deve ser 

evidente e a par destas devem ser apresentadas as “Orientações para a sua gestão”. 

 

Avaliação Cénica da Paisagem 

Esta avaliação compreende 3 parâmetros: Qualidade Visual (QVP); Capacidade de Absorção Visual 

(CAV) e Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP). 

A elaboração de qualquer um dos 3 parâmetros acima referidos não pressupõe que se suportem ou se 

baseiem nas Unidades de Paisagem e/ou Subunidades de Paisagem. Do expresso na página 69 “A 

classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes níveis de qualidade visual 

e capacidade de absorção visual das SUP definidas (…)” depreende-se que a abordagem basear-se-á 

nas Unidades de Paisagem e/ou Subunidades de Paisagem, sendo que não se considera correto ou 

adequado em termos metodológicos. 
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Ainda na mesma página 69 é referido, mais taxativamente, que “A QVP será avaliada de modo a refletir 

a variabilidade espacial de cada uma das SUP (…)” O que a Carta de Qualidade Visual a apresentar 

deve refletir são as características visuais dentro de todo o território definido pela Área de Estudo 

espacialmente contínua e não de acordo com outros limites, como as Subunidades de Paisagem (SUP), 

ou seja, deve refletir sim, a variabilidade espacial dos valores em presença, positivos ou negativos. 

Regista-se no exposto uma abordagem muito confusa dos conceitos. 

 

No caso do parâmetro Capacidade de Absorção Visual (CAV) de novo se regista no texto apresentado 

na página 69, uma abordagem metodológica que remete para a sua elaboração com base nas 

Subunidades de Paisagem (SUP). Esta abordagem não se considera como correta ou adequada.  

Logo de seguida é apresentado um quadro onde é elencado o tipo de observadores, depreendendo-

se que serão considerados na elaboração deste parâmetro, mas surge, em parte, de forma 

contraditória ao expresso no texto anterior. 

Por fim, no parágrafo seguinte, a metodologia é expressa de forma mais coerente e precisa, 

configurando a metodologia em uso. No entanto, nada é referido quanto à ponderação, ou peso, entre 

Observadores Permanentes e Temporários e de como, estes últimos, no caso das vias serão 

considerados em função da hierarquia das vias existentes: N; EN; Ruas principais; ruas secundárias. 

Também nada é referido quanto a abordagem a considerar no caso dos miradouros, caso sejam 

relevantes. 

Tal como acima referido, regista-se haver uma abordagem confusa aos conceitos e à metodologia 

preconizada.  

No que se refere ao parâmetro Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) apenas será possível uma 

pronúncia mais adequada com a apresentação da Carta que expressa graficamente este parâmetro, 

pois este resulta do cruzamento dos dois anteriores. No entanto a Matriz de Sensibilidade Visual 

apresentada na página 70, revela-se adequada. 

 

Identificação, Caracterização e Avaliação de Impactes 

 O texto introdutório que consta nas página 81 e 82, sobretudo na página 81, revela-se excessivamente 

confuso quanto aos procedimentos metodológicos e, nalguns casos, não se compreende a pertinência 

do expresso.  

É referido na página 82 que serão realizadas bacias visuais das povoações e das diversas componentes 

do projeto – áreas e equipamentos. Para as áreas é proposto realizar a bacia visual aplicando a cada 

área uma “malha” de pontos de forma a cobrir toda a área em causa assim como os vértices do 

polígono que a delimita. E, depreende-se, que a cada ponto será atribuída uma cota altimétrica que 

resulta de adicionar 2m à da cota original do terreno (ou alterada) de forma a permitir a correta 

formação, em ambiente informático, da bacia visual de cada um desses pontos. No caso das estruturas 

será considerado o ponto mais alto da sua altura, que, naturalmente, será somado ao da cota do 

terreno.  

Depreende-se também do exposto que a bacia visual de cada componente será apresentada em 

separado. Por fim, depreende-se também que serão realizadas bacias visuais a partir de algumas 

povoações. 
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Globalmente, o exposto, no que se refere à elaboração das bacias visuais das componentes do projeto 

parece configurar-se como adequado. Mas, fica por definir se são consideradas todas as componentes 

do projeto ou, no caso de não serem, quais serão as consideradas. 

Medidas de Minimização 

São apresentadas algumas medidas, algumas generalistas, ou pouco relevantes, face ao contexto. As 

que se considera serem mais relevantes não são geograficamente alocadas às situações que tal o 

exigiriam.  

É ainda feita uma referência ao PARP, na página 82, mas que apenas aponta para uma “Adequada 

implementação do PARP”. Em termos de Paisagem deveria ter havido mais cuidado e precisão na 

identificação de situações concretas, na exposição dos objetivos e nas soluções realmente válidas e 

viáveis, mesmo tendo em consideração a fase de avaliação a que a PDA corresponde. 

Contudo, há algum avanço sobre o PARP, dentro da descrição do Projeto, na página 31. São referidos 

alguns objetivos gerais e particulares, são definidas algumas das áreas que serão objeto de 

recuperação (pese embora não estarem identificadas cartograficamente) e a intenção de utilizar 

espécies autóctones, sendo que também é referido que serão consideradas sementeiras e plantações. 

Quanto ao faseamento é referido, ainda na página 31, que “A integração e recuperação paisagística 

têm sempre um caráter contínuo (…). Embora não se tenha essa leitura, para toda a área da mina, dado 

existirem várias situações que não foram objeto de quaisquer medidas de minimização e de 

recuperação/integração paisagística, ou se foram, não foram mantidas de forma eficaz. Importa 

estabelecer metas a curto e médio prazo e essas não estão propostas nem em cronograma, nem em 

cartografia. Não se revela nunca suficiente expor por texto o que deve ter sempre uma apresentação 

cartográfica. O faseamento terá de considerar intervenções em diferentes tempos e com horizontes 

temporais bem definidos. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA A ELABORAÇÃO DO EIA 

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 caracterização da situação de referência 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. 

 

1. Definição da Área de Estudo  

A delimitação da área de estudo é um dos princípios básicos de qualquer fator ambiental. No caso do 

fator ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal que é o da acuidade 

visual. O valor que lhe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente aceite 

e considerado numa vasta tipologia de Projetos, situa-se entre os 3 e os 4km, podendo ser superior no 

caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, o proponente refere que irá 

adotar uma Área de Estudo (buffer) com um raio de 4km. Contudo, importa referir que raio que venha 

a ser considerado deve ser contado a partir do limite das diferentes áreas de projeto previstas 
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existirem na referida área. Ou seja, 4km para cada lado dos limites mais exteriores de cada uma das 

componentes do Projeto, áreas ou não. 

2. Cartografia 

Tendo em conta a omissão deste tema de forma detalhada na metodologia apresentada na PDA, 

relembra-se, apenas, que: 

i. Toda a cartografia deve ser apresentada à Escala 1: 25 000, sob a base da Carta Militar, de 

forma translúcida. 

ii. Os limites da área de estudo devem sempre ter representação gráfica, devendo os mesmos 

situar-se sempre dentro da área útil das cartas temáticas. 

iii. Todas as componentes do Projeto (incluindo os complementares) deverão ser graficamente 

sobrepostas a toda a cartografia, mas de forma, a que não comprometam a leitura da 

informação gerada e das referências da carta militar. 

iv. A informação atrás descrita deve ser produzida utilizando as metodologias que se considerem 

mais adequadas; estas devem ser tais que garantam no entanto o detalhe – temático e espacial 

– adequado à escala 1:25.000 na globalidade da área analisada, ou a uma escala maior, se 

necessário, em locais onde eventualmente seja necessário um maior detalhe. 

v. Toda a cartografia deve ser objeto de análise crítica expressa através de texto, gráficos, tabelas 

ou outros assim como de quantificação de áreas existentes e afetadas. 

vi. Deve garantir a adequada legibilidade tendo também em consideração a Consulta Pública. 

vii. A cartografia a apresentar deve procurar ser realizada em folhas únicas, que não impeçam a 

leitura do conjunto e não dificultem a Consulta Pública.  

 

3. Caracterização da Situação de Referência 

3.1 Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades de Paisagem 

Na sua elaboração deve ser sempre considerado como primeiro nível hierárquico, as unidades de 

paisagem definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004). Outras unidades que 

sejam delimitáveis, noutro nível e tendo em consideração a escala de trabalho, devem ser 

consideradas e suportadas em critérios coerentes e uniformes. As unidades e subunidades de 

paisagem utilizadas devem ser descritas e a relação de hierarquia deve ser evidente. Devem ainda ser 

apresentadas as orientações para a sua gestão. 

 

3.2 Carta de Qualidade Visual  

Na sua elaboração deve ser utilizada uma metodologia de avaliação mais objetiva, espacialmente 

contínua ou seja, tendo o pixel do modelo digital de terreno usado como unidade mínima de análise, 

de forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial da paisagem, através dos elementos 

componentes da paisagem – tipos de relevo, uso do solo, valores e intrusões visuais - que determinam 

valores cénicos distintos, para que possa traduzir convenientemente a sua expressão.  

Quer os valores visuais quer as intrusões visuais, sempre que tenham expressão gráfica, devem refletir-

se cartograficamente pela classificação atribuída e não como mera sobreposição de elementos gráficos 

à carta base. Elementos com expressão mais linear, como uma linha de água, deverão ser 

representados de forma expressiva como uma área e não como uma linha, caso tenham expressão à 

escala de trabalho.  
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A carta deve refletir informação mais atualizada possível caso da COS mais recente e deve ainda ser 

atualizada com base no orto mais recente. Toda a superfície gráfica dentro da Área de Estudo deve ser 

classificada segundo as classes de qualidade visual que venham a ser adotadas. 

A carta deve ser acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro 

dentro da Área de Estudo e as classes de Qualidade Visual adotadas devem ser quantificadas em 

unidade de “ha”. 

 

3.3 Carta de Absorção Visual 

Na elaboração deste parâmetro ou carta devem ser seguidas as seguintes orientações: 

a) Esta carta é independente da localização ou tipologia do projeto.  

b) Visa a caracterização do território delimitado pela Área de Estudo na Situação de Referência, 

ou seja, sem Projeto. 

c) Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas. 

d) Deverão ser considerados um conjunto de pontos de observação, representativos da presença 

humana no território em análise – Observadores Permanentes e Observadores Temporários – 

aos quais deverá ser atribuído determinado peso ou ponderação. 

e) Aos Observadores Permanentes deverão corresponder as povoações ou casas isoladas, se 

pertinente, existentes dentro do buffer considerado; 

f) Aos Observadores Temporários deverão corresponder as vias rodoviárias, ferroviárias, 

miradouros, rotas/vias turísticas e outras pertinentes. 

g) Nas vias rodoviárias, ou outras, a sua distribuição deve ser ao longo destas em função da 

frequência de observadores temporários e da escala de trabalho; o afastamento de pontos 

deve ser mantido segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de hierarquia das vias 

em causa, ou seja, deverá ser diferente para cada uma delas, e que deve ser exposto na 

metodologia. 

h) Os referidos pontos considerados na análise deverão ser assinalados graficamente na carta; 

i) Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio de 4km) à altura média 

de um observador comum; 

j) Os ângulos a considerar são sempre, e apenas, o vertical definido entre os +90º e os -90º 

(formando, portanto, 180º) e o horizontal numa amplitude de 360º. 

k) A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de 

observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do 

Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação); 

l) O resultado obtido para cada ponto/pixel do MDT deverá ser a informação/somatório do 

número de bacias visuais que se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. A carta 

expressará assim graficamente para cada pixel/área, de quantos pontos de observação o 

mesmo é visível e essa informação, é que determina se essa área está visualmente muito ou 

pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respetivamente; 

m) A carta deve ser acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da expressão deste 

parâmetro dentro da Área de Estudo e as componentes do Projeto devem ser descritas quanto 

à classe em que se inserem. 
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3.4 Carta de Sensibilidade Visual 

É um parâmetro síntese que é obtido a partir do cruzamento das duas cartas anteriores (Carta de 

Qualidade Visual e Absorção Visual), de acordo com a matriz habitualmente utilizada para a 

Sensibilidade, devendo ser considerada a apresentada na PDA.  

A carta deve ser acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da expressão deste parâmetro 

dentro da Área de Estudo e as componentes do Projeto devem ser descritas quanto à classe em que 

se inserem. 

 

4. Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes 

4.1. Identificação de Impactes 

A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes estruturais, funcionais e visuais. As 

diversas componentes e áreas do Projeto devem ser objeto de avaliação individualizada ainda que 

possa/deva existir uma apreciação de conjunto. 

 

4.1.1 Impactes estruturais/funcionais 

Deverá ser realizada a identificação e descrição/caracterização das situações ao nível 

estrutural/funcional da Paisagem. São entendidos como impactes estruturais e funcionais todas as 

situações que configurem: alterações de curso das linhas de água, desmatações, desflorestação, 

impermeabilizações, alteração de morfologia (aterros e escavação). Cada componente e/ou cada área 

a afetar do Projeto deve ser avaliada individualmente em relação à natureza destes impactes. 

 

4.1.2 Impactes visuais 

O objetivo desta avaliação é determinar, para cada componente ou área do Projeto, a expressão do 

seu impacte visual sobre todo o território que constitui a Área de Estudo. A mesma, recorre à 

cartografia que permite a visualização e atesta, na situação mais desfavorável (sem considerar a 

ocupação do solo natural ou edificada) a expressão do impacte visual potencial sobre a área de estudo.  

A metodologia recorre à geração de bacias visuais, sobre o Modelo Digital do Terreno, utilizando neste 

caso um raio de 4km, como proposto, e à cota mais desfavorável da componente e/ou área do Projeto 

em causa.  

A avaliação do impacte visual através das bacias visuais é uma avaliação técnica mais objetiva e não é 

de todo substituível pelo entendimento subjetivo expresso meramente apenas sob a forma de um 

texto, gráficos, perfis ou fotografias, sendo, no entanto, considerados todos como meios de 

informação complementares, ilustrativos e úteis.  

Deverão ser elaboradas as seguintes bacias visuais: Área 1; Área 2; Área 3; Polo 1; Área fora do limite 

da Concessão entre outras componentes que possam ser consideradas pertinentes. 

A metodologia pressupõe que seja feita uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados 

expressos graficamente na cartografia. Assim, devem ser quantificados o número de observadores 

potenciais e povoações, assim como as áreas (ha) das classes de qualidade visual mais elevadas dada 

a afetação da sua integridade visual. 
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4.1.3 Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos devem ser identificados e apresentados na Carta de Impactes Cumulativos a 

elaborar na qual deve constar a representação gráfica dos Projetos de igual e diferente tipologia 

existentes ou previstos, que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo, como áreas 

industriais, espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas. 

 

 

4.1.4  Impactes Residuais 

Deverão ser identificadas as componentes do Projeto e as situações não passíveis de aplicação de 

medidas de minimização e as que, mesmo após a sua aplicação, revelam ainda a existência de impactes 

que possam ser percecionados visualmente e de forma negativa. 

 

4.2 Avaliação e Classificação de Impactes 

Cada componente do Projeto deve ser avaliada individualmente, relativamente aos impactes 

estruturais, funcionais, visuais e residuais que lhes possam estar associados. Devem ser classificados, 

para cada fase, de acordo com todos os parâmetros que constam da legislação (DL n.º 197/2000, 

atualizado pelo DL n.º 197/2005), nomeadamente no que respeita à sua Magnitude e Significância.  

 

5. Medidas de minimização: 

As medidas de minimização devem ser entendidas para pelo menos 3 momentos ou fases: Conceção 

do Projeto, Execução e Exploração.  

 

5.1 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

Relativamente à recuperação paisagística expõem-se algumas orientações que devem ser seguidas na 

elaboração do Plano de Recuperação Ambiental Paisagística (PRAI): 

i. O Projeto deve ser apresentado como Projeto de Execução, como documento autónomo, 

composto pelas adequadas e necessária peças escritas e desenhadas. Nas peças escritas 

devem constar: Memória Descritiva, Mapa de Quantidades e Plano de Manutenção 

acompanhado do respetivo cronograma temporal. Nas peças desenhadas devem constar: 

Plano Geral; Plano de Modelação Final; Plano de Sementeira; Plano de Plantação; Cortes e 

Perfis assim como qualquer outra peça necessária à exposição da proposta ao nível da 

pormenorização. 

ii. A vegetação a propor deve apenas contemplar espécies autóctones. 

iii. Os exemplares a plantar deverão apresentar diferentes dimensões consoante a sua 

localização. As dimensões (altura e DAP/PAP) deverão ser discriminadas. 

iv. O tratamento do espaço não deve obedecer a uma lógica de homogeneidade quer da 

modelação do relevo quer das plantações e das espécies.  

v. A proposta deve aproveitar o potencial da diversidade “natural” local, criada com a 
exploração, devendo traduzir-se em diferentes abordagens ao nível das espécies a propor para 
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os diferentes locais com base em critérios como a: exposição solar (sombra/luz); linhas de água 

ou de escorrência natural potencial; lagoas e margens; criação de clareiras; natureza do solo e 

declives/áreas planas. A avaliação a realizar terá em consideração os referidos critérios. 

vi. Deve ser elaborada uma carta zonamento que identifique e delimite as áreas em função do 

seu potencial das orientações referidas na alínea anterior. Para cada área a proposta de 

vegetação deve ser diversa e em consonância com o seu potencial. 

vii. Deve prever uma fase de recuperação e integração autónoma, devidamente 

desagregada/segregada das demais para ser realizada no curto prazo. 

 

3.2.10 SOCIOECONOMIA 

A equipa que formulou a PDA deve ser complementada, no futuro EIA, por técnico que assegure a 

socioeconomia. 

No capítulo “Identificação das questões significativas”, a PDA descreve a socioeconomia como um fator 
relevante (página 56), sendo apontadas razões para tal: “geração de emprego, atividade económica, 

rendimento, transporte”. 

No que se refere à “Proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado”, os aspetos 
socioeconómicos (referidos nas páginas 73 e 74 do documento), é mencionado que a caraterização 

abordará a população, a evolução e estrutura da população ativa, a estrutura da atividade económica, 

as atividades económicas por setor, as características das vias de acesso e o tráfego atual e previsto. 

Dispensa-se uma extensa caracterização 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. No que se refere à avaliação do 

papel da indústria mineira no desenvolvimento regional e local, considera-se que esta deve ser 

focalizada neste projeto em concreto. Por conseguinte, preconiza-se uma caracterização sintética, 

focalizada no objeto de estudo e direcionada para os impactes e as medidas de maximização e de 

minimização. A caracterização não se deve esgotar em si mesma. Deve contribuir para a análise de 

impactes e para a adoção de medidas pertinentes. 

Quanto à metodologia para a avaliação de impactes, devem ser estudados os impactes sobre o 

emprego e sobre a atividade económica local nas diversas fases do projeto (como se preconiza nas 

páginas 84 e 85 da PDA) e as formas concretas de maximizá-los. Considera-se que os impactes 

negativos ao nível dos recursos hídricos, da qualidade do ar, do ambiente sonoro, da paisagem e em 

resultado do aumento previsível do tráfego, por afetarem a qualidade de vida das populações 

envolventes, são os que requerem maior atenção. 

A PDA propõe-se ainda estudar os impactes cumulativos, embora não descreva as atividades 

potencialmente geradores desta necessidade. 

A única alternativa a considerar no EIA é a inexistência do projeto, por razões aceitáveis (cfr. página 86 

da PDA). 

Nada se prevê quanto à monitorização socioeconómica, que se admite venha a ser dispensável. 

Não são apresentados os grupos relevantes para a participação pública no processo e para o 

desenvolvimento do EIA (sugerindo-se, em ambos os casos, a inclusão da Comunidade Intermunicipal 

da Região de Leiria). 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Julho de 2020 

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 216 28 

Projeto integrado de duas Concessões Mineiras Vale do André (C-90) e Vale do André n.º 2 (C-99) 

3.2.11 RESÍDUOS E IMPACTES AO NÍVEL DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO 

Relativamente à informação direta ou indiretamente relacionada com a caracterização dos resíduos e 

com o solo, na vertente da sua qualidade e avaliação de impactes ao nível da contaminação, considera-

se que os elementos propostos constar no EIA deverão ser densificados. 

Relativamente à metodologia para avaliação dos impactes, referir que apesar dos Resíduos serem 

considerados, no subcapítulo 4.3, um fator ambiental relevante, a PDA não identifica os riscos 

ambientais deles resultantes (subcapítulo 4.4) não apresenta proposta para a sua caracterização 

(capítulo 5), metodologia para avaliação dos impactes por estes causados (capítulo 6), nem estes 

constam no Planeamento do EIA (capítulo 8) como elemento para caracterização do ambiente afetado, 

situação a clarificar no EIA. Se a opção passar por não serem os Resíduos um fator ambiental, o fator 

ambiental Solos e uso do solo deverá, a exemplo da metodologia utilizada para o fator ambiental 

Recursos hídricos (subterrâneos), avaliar os efeitos sobre o solo resultantes da deposição temporária 

de resíduos, das medidas de gestão de resíduos e do tratamento de efluentes, e propor medidas de 

minimização adequadas. 

 

3.2.12 TERRITÓRIO 

A 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal foi publicada sob o Aviso n.º 4945/2014, do 

Município de Pombal, no Diário da República 2ª Série, n.º 70 de 10 de abril. 

Este Plano encontra-se atualmente em vigor com a sua 1.ª Alteração (de natureza regulamentar), 

publicada pelo Aviso n.º 17757/2019, do Município de Pombal, no Diário da República, 2ª série, n.º 

215, de 8 de novembro. 

A PDA descreve as anteriores alterações sofridas por este Plano, mas sobre a alteração em causa, 

identificou apenas o respetivo anúncio em Diário da República sobre o início desse procedimento. 

Analisando o teor da PDA, verifica-se que o Ordenamento do Território não consta como um dos 

assuntos analisados no item 5 – Proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado e no 

item 6 – Metodologia para avaliação de impactes. 

No entanto, o mesmo documento contém, nos itens 3.3.2 e 3.4, a análise das áreas das Concessões e 

das novas áreas a explorar face à 1ª Revisão do PDM de Pombal e respetivas disposições 

regulamentares, bem como face às Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

identificadas, onde se destaca a Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Apesar da referida análise ser de carácter generalista procurou demonstrar a compatibilidade das 

novas áreas de exploração pretendidas, com as disposições regulamentares da 1ª Revisão do PDM de 

Pombal e Servidões identificadas, tendo desde logo concluído que a Área 2 e a Área 3 não se 

conformam na sua totalidade com as disposições regulamentares. 

A Estrutura do EIA, apresentada no item 8.1, não contempla o Ordenamento do Território na 

caracterização do ambiente afetado, nem nos impactes ambientais. Contudo, propõe-se para o 

Ordenamento do Território um capítulo autónomo, com o mesmo destaque que os atrás citados, o 

que se aceita. 

Assim, deve aquele capítulo conter e/ou identificar adequadamente os capítulos e anexos onde se 

encontram as informações relativamente a: 
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a) Fornecimento da listagem de coordenadas da poligonal do Plano de Lavra existente, do 

Estabelecimento Industrial (Polo 1) e das novas áreas de exploração pretendidas, no sistema 

de referência ETRS89, em ficheiros Excel ou em shapefiles devidamente identificados; 

b) Apresentação do projeto em todas as plantas de ordenamento e de condicionantes em que se 

desdobram a Planta de Ordenamento e de Condicionantes da 1ª Revisão do PDM de Pombal, 

à escala 1:25.000, de resto como já efetuado na PDA; 

c) Informação sobre as áreas exploradas/intervencionadas fora da área do Plano de Lavra e a 

nascente do limite da Concessão C-90; 

d) Descrição dos equipamentos e instalações de apoio do Estabelecimento Industrial (Polo 1) e 

do Anexo Mineiro (Polo 2), incluindo: áreas de implantação e de construção, de 

impermeabilização, altura de fachadas e número de pisos (acima e abaixo da cota de soleira), 

bem como os respetivos licenciamentos (de atividade e urbanísticos) e plantas de implantação 

devidamente legendadas; 

e) Verificação caso a caso, da compatibilidade das novas áreas de exploração pretendidas com as 

disposições regulamentares da 1ª Revisão do PDM de Pombal inerentes a cada uma das 

Plantas da Planta de Ordenamento, indicando a solução a adotar para a compatibilização com 

aquelas disposições, nomeadamente: 

i. da Área 2 com o Art.º 123º do Regulamento; 

ii. com o nº 2 e do nº 5 do Art.º 10º quanto à inserção em Áreas Complementares do 

Tipo I e do Tipo II da Estrutura Ecológica Municipal; 

iii.  com a alínea c) do Art.º 14º, quanto à inserção em área com Elevada Suscetibilidade 

de Movimentos de Massa em Vertentes; 

f) Verificação caso a caso, da compatibilidade das novas áreas de exploração pretendidas com as 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas indicando 

nomeadamente, a forma de cumprimento das servidões relativas aos Recursos Hídricos e às 

linhas elétricas de média tensão e respetivos apoios; 

g) No que se refere à REN, e de acordo com a delimitação aprovada para o Município de Pombal 

pela Portaria n.º 38/2015 de 17 de fevereiro, no âmbito da 1ª Revisão do PDM, e constante da 

Planta de Condicionantes /Reserva Ecológica Nacional, as novas áreas a explorar, inserem-se 

em REN, na tipologia “Áreas com riscos de erosão”. Àquela tipologia corresponde atualmente 

a categoria de áreas inseridas em REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, de 

acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime 

Jurídico da REN (RJREN), na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto. 

Deverá, pois, ser efetuado no EIA: 

i. i) o enquadramento da mina perante o RJREN, quer no que se refere à atividade 

extrativa propriamente dita, quer no que se refere aos equipamentos e instalações 

auxiliares/anexos de mina, do Anexo mineiro (Polo 2) caso aquelas não se encontrem 

licenciadas na sua totalidade; 

ii. ii) a demonstração da não afetação significativa da estabilidade ou do equilíbrio 

ecológico do sistema biofísico e dos valores naturais em presença, a que se refere o 

Anexo I do RJREN; 
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iii. iii) o cumprimento dos requisitos aplicáveis da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 

dezembro, relativamente à atividade extrativa, fornecendo em planta a rede de 

drenagem perimetral, bem como demonstrado o cumprimento dos requisitos 

referentes aos equipamentos e instalações auxiliares/anexos de mina, do Anexo 

mineiro (Polo 2) caso aquelas não se encontrem licenciadas na sua totalidade. 

h) Ainda relativamente à REN e ao novo caminho projetado para acesso à área da exploração, 

referido como projeto associado, informa-se que caso o mesmo cruze área condicionada, 

deverá a sua execução ser precedida de procedimento de comunicação prévia junto da CCDRC. 

i) No que se refere à Perigosidade de incêndio florestal, chama-se a atenção que, embora tenha 

sido apresentado o extrato da Planta de Condicionantes/ Perigosidade de incêndio florestal e 

áreas percorridas por incêndios, publicada com a 1ª Revisão do PDM de Pombal, em 2014-04-

10, encontra-se agora em vigor o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) de Pombal, um plano de 3ª geração, vinculativo, publicado pelo Município sob o 

Edital n.º 462/2019 no Diário da Republica, 2ª série, n.º 64, de 1 de abril, o qual é visível no 

Geoportal do Município e poderá ser diferente da planta apresentada. 

 

3.2.13 SAÚDE HUMANA 

Após análise à documentação considerou-se que: 

 Quanto aos aglomerados populacionais que vão estar expostos aos impactes, devem ser 

implantados cuidados de forma a minimizar as consequências dos trabalhos a realizar, 

nomeadamente no que diz respeito à emissão de poeiras com origem no desmonte, 

beneficiação dos materiais extraídos e transporte, evitando situações de risco, assegurando a 

vigilância sanitária desses mesmos aglomerados populacionais; 

 Quanto à produção de ruído, com origem no desmonte, beneficiação dos materiais extraídos 

e transporte dos mesmos, recomenda-se que sejam considerados os aspetos referentes à 

caracterização acústica — níveis sonoros e fontes de ruído, e análise da suscetibilidade ao 

ruído da zona envolvente. As medidas de minimização devem incidir sobre a circulação de 

veículos, escolha dos acessos à área da exploração e ao rigoroso cumprimento dos limites de 

emissão sonora; 

 Quanto aos recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, devem ser adotadas medidas de 

eliminação e minimização de riscos de contaminação e poluição; 

 Quanto às condições de trabalho dos colaboradores, estas devem ser garantidas, tendo em 

atenção a legislação existente para o efeito; 

 Devem ser adotados e cumpridos todos os mecanismos de defesa, na salvaguarda da saúde 

pública. 

 

3.2.14 PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 

Da descrição do projeto refere-se a utilização de um floculante, desconhecendo-se se trata de uma 

substância perigosa, na aceção do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.  

Assim, no EIA deve ser indicada a existência de substâncias perigosas, na aceção do Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de agosto e indicadas as quantidades máximas passíveis de estarem presentes no 

estabelecimento e as respetivas fichas de dados de segurança. 
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Aconselha-se a consulta do Guia para a verificação do enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015, 

de 5 de agosto, que está disponibilizado no site da APA em Instrumentos > Prevenção de acidentes 

graves > Verificação da aplicabilidade. 
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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. 

O promotor solicitou a realização do procedimento de consulta pública pelo que a Proposta de 

Definição do Âmbito (PDA) do Projeto integrado de duas concessões mineiras: Vale do André (C-90) e 

Vale do André nº 2 (C-99) foi, nos termos do artigo 12.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 de dezembro, sujeito a um 

procedimento de consulta pública que decorreu por um período de 15 dias úteis, de 20 de maio a 9 de 

junho de 2020. 

Durante este período foram recebidas duas exposições provenientes de Câmara Municipal de Pombal 

e de uma cidadã a título individual. 

A Câmara Municipal de Pombal sublinha, desde logo, a sua preocupação em promover um equilíbrio 

entre a indústria extrativa, a proteção dos sistemas aquíferos e linhas de água, o ambiente e as 

populações locais, com vista à salvaguarda da qualidade de vida dos cidadãos que residem na 

envolvente das áreas a explorar.  

Considera, assim, esta entidade, designadamente pelas implicações em fatores ambientais vários e 

pelas reclamações que a exploração mineira C-90 tem induzido: proximidade à povoação de Vale de 

Pombares; incumprimento das zonas de defesa; falta de vedação, proteção e sinalização das lagoas 

existentes; desaparecimento de água dos poços ser de emitir parecer desfavorável às explorações:  

a) pequena área definida na Estrutura Ecológica Municipal – complementar – área 

complementar tipo I, na parte existente fora da área de espaço de recursos geológicos, 

localizada na área proposta para exploração numerada com o nº 3 na PDA;  

b) pequena área localizada na área proposta para exploração numerada com o nº 2 na PDA, 

sita fora da área de espaço de recursos geológicos, tendo em consideração o cumprimento do 

definido no art.º123 do regulamento do PDM de Pombal para as outras classes de espaços 

abrangidas. 
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e parecer favorável para as restantes áreas propostas para a exploração no projeto, desde que 

salvaguardados os condicionalismos que a seguir se detalham:  

 Cumprimento integral do PDM de Pombal bem como de toda a legislação ambiental e demais 

legislação complementar em vigor; 

 Implementação de todas as medidas de minimização de impactes de modo a salvaguardar os 

valores ambientais em presença, promovendo a valorização e proteção biofísica e paisagista 

das áreas em questão, a salvaguarda e proteção dos recursos hídricos e dos ecossistemas 

locais, e a qualidade do ar; 

 Implementação de todas as medidas adequadas e necessárias à garantia e salvaguarda da 

segurança de trabalhadores e terceiros, por quaisquer trabalhos decorrentes da atividade da 

empresa, nas áreas de projeto; 

 Execução de todos os trabalhos, de acordo com critérios de gestão ambiental responsáveis, 

avaliando, prevenindo e minimizando todos os impactes que possam ser causados, 

particularmente nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

 Tendo em conta a localização das áreas e os impactes expectáveis, os planos de monitorização 

devem garantir um controlo regular da qualidade do ar, designadamente a concentração e 

dispersão das partículas de PM10, dos valores de emissão de ruído, do nível freático e da 

qualidade da água; 

 Na Estrutura Ecológica Municipal – complementar, na área complementar tipo I, na área 

abrangida pela mesma, onde poderão desenvolver-se atividades, deverá ser tida em 

consideração a sua função no equilíbrio ecológico, que deverá ser restabelecido; e na área 
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complementar tipo II, na área abrangida pela mesma, onde poderão desenvolver-se 

atividades, deverá ficar devidamente salvaguardado o descrito no ponto 5, do art.º 10º do 

regulamento do PDM de Pombal; 

 Dada a existência de Estrutura Ecológica Municipal no interior da área abrangida pelo espaço 

de recursos geológicos e sendo esta passível de atividade extrativa, deverão obrigatoriamente 

ser implementadas todas as medidas de minimização de impactes da atividade, de modo a 

salvaguardar os valores ambientais em presença, promovendo a valorização e proteção 

ecológica, biofísica e paisagística da área em questão, na dicotomia exploração/recuperação 

paisagística; 

 Na área inserida em REN deverá ser, integralmente, respeitado o respetivo regime jurídico e 

solicitado parecer à comissão da REN; 

 Atendendo à existência de áreas que apresentam suscetibilidade de ocorrência de 

movimentos de massa em vertentes, deverá ficar devidamente salvaguardado o regime 

específico estipulado no art.º 14 do PDM; 

 Deverá ser dado cumprimento integral de todas as zonas de defesa referentes a prédios 

rústicos existentes, bem como a todos os caminhos públicos que existam nas proximidades da 

área e/ou a ladeiam e/ou a atravessem, devendo ser devidamente protegidos e 

salvaguardados, bem como todas as serventias existentes e caminhos municipais; 

 A recuperação paisagística e ambiental das áreas de lavra devem ser efetuadas de forma 

faseada, à medida que vão sendo libertadas áreas de extração; 

 Todas as linhas de água devem ser salvaguardadas e protegidas em todos os domínios; 

 No desenvolvimento do EIA deverá ser tida em consideração a execução da carta piezométrica 

abrangendo as áreas propostas para exploração. Deverá ser, também, feita uma avaliação 

correta da localização/profundidade de interseção do nível freático relativamente às cotas da 

formação produtiva em todas as áreas (existem reclamações na povoação de Vale de 

Pombares relativamente aos recursos hídricos, nomeadamente as águas dos poços estarem a 

desaparecer com a atividade extrativa desenvolvida na concessão mineira C-90) sendo a 

informação requerida fundamental, bem como a monitorização do nível freático;  

 Na recuperação paisagística e ambiental da área de lavra, deve-se ter em atenção a 

reconstrução, de forma cuidada, da rede de drenagem natural em toda a área afeta aos 

núcleos extrativos existentes nas concessões mineiras e que venham a ser aprovadas para as 

três áreas propostas para exploração no interior das concessões mineiras; 

 Todos os trabalhos de exploração a ser executados devem ser efetuados de acordo com os 

critérios de boas práticas da indústria extrativa e de acordo com critérios de gestão ambiental 

responsáveis, avaliando e prevenindo todos os impactes que possam ser causados localmente, 

e de forma particular em todas as zonas de defesa; 

 Não é permitida a plantação de eucaliptos nem de outras espécies de crescimento rápido, na 

recuperação paisagística e ambiental das áreas intervencionadas pela lavra (art.º 76 do PDM 

de Pombal); 

 Deverão ser exploradas e propostas medidas de minimização de impactes adequadas a cada 

descritor definido na PDA, tendo em consideração os impactes cumulativos, relativos às três 

áreas propostas para a exploração do projeto; 

 Deve ter-se em atenção o cumprimento integral a todas as medidas de minimização de 

impactes, provenientes da exploração, tendo em conta a salvaguarda e proteção de recursos 

hídricos e dos ecossistemas locais, bem como a qualidade do ar e da água; 

 No referente à qualidade do ar, na fase de funcionamento, a empresa deverá acionar e 

reforçar todos os mecanismos de controlo de emissão de poeiras, no interior das áreas de 
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lavra, acessos e vias de circulação, de modo a reduzir ao máximo a emissão das mesmas e o 

seu impacte na população próxima e na paisagem, nomeadamente através de aspersão 

regular e controlada da água, sempre que as condições atmosféricas o exijam em todos os 

acessos e vias de circulação das áreas extrativas; 

 No EIA deve ser referenciado os trabalhos de recuperação ambiental e paisagística já 

efetuados nos núcleos extrativos existentes até à data no interior das duas concessões 

mineiras, bem como dos trabalhos a serem executados nas áreas de exploração e ainda não 

recuperadas, com a apresentação dos métodos e propostas a utilizar na recuperação do 

espaço intervencionado; 

 Só é permitido o licenciamento da ampliação de uma área extrativa, caso já tenha sido iniciada 

a recuperação paisagística e ambiental da área explorada; 

 Aquando do funcionamento das zonas de extração das explorações todas as áreas afetas à 

lavra devem ser devidamente vedadas e colocada sinalização adequada nos locais e 

zonas/acessos envolventes, por questões de segurança; 

 A empresa deve tomar todas as medidas adequadas e necessárias à garantia e salvaguarda da 

segurança de trabalhadores e terceiros, por quaisquer trabalhos decorrentes da atividade da 

empresa, nas zonas de lavra das três áreas propostas para a exploração; 

 Efetuar a reposição e garantir zonas de defesa que permitam a devida proteção dos caminhos 

públicos existentes, nomeadamente nas situações existentes nas áreas de lavra atual da 

concessão mineira C-90; colocar sinalização de perigo no caminho e na bordadura da 

escavação, nos vários locais em que se justifique; colocar vedação de segurança em toda a 

bordadura do talude de escavação existente 

 Todos os terrenos privados existentes no interior das concessões mineiras têm de ter um 

acesso livre, independente e seguro, a partir do caminho público existente, sem quaisquer 

condicionamentos na livre circulação de acesso aos mesmos, pela existência de áreas 

condicionadas; 

 As lagoas existentes no interior das duas concessões mineiras deverão ser devidamente 

protegidas com vedação adequada e colocada sinalização de vários perigos, nomeadamente o 

que identifique as mesmas e o risco de afogamento; 

 Deverá ser devidamente salvaguardada a conduta adutora que atravessa a área proposta para 

exploração definida como nº 2 na PDA. 

Cristina Rosado manifesta uma posição desfavorável ao projeto que não só induzirá a destruição de 

um património ambiental de 25 hectares com uma cratera a céu aberto que depois irá “enterrar o lixo 

da europa”. 

 

Resumo Não Técnico 

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 
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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). 

 

5. CONCLUSÃO 

Um dos principais objetivos do procedimento de Definição do Âmbito previsto no Decreto-Lei n.º 151-

B/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. Para que tal seja efetivo, a PDA 

deve 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. 

No entanto, no que se refere ao seu conteúdo a PDA apresenta algumas lacunas e insuficiências. Uma 

vez que o projeto será apresentado em fase de projeto de execução a informação deveria apresentar 

maior detalhe, o que não se verificou. Refira-se a título exemplificativo, a ausência de informação 

sobre a área da concessão após a integração/fusão das Concessões, as reservas exploráveis, as reservas 

previstas explorar no âmbito das três áreas a incluir no EIA, a quantidade de minério previsto extrair 

(valor total e parcelar, por áreas de exploração), a quantidade de solos previstos armazenar em pargas 

para recuperação ambiental da área explorada, a quantidade de resíduos de extração previstos 

produzir. Aspetos essenciais para se determinar/ponderar a significância dos impactos associados ao 

projeto. 

No que se refere aos fatores ambientais a metodologia proposta nem sempre se revelou adequada, 

designadamente, nos fatores ambiente sonoro, qualidade do ar e paisagem. Acresce ainda o facto do 

Plano de Recuperação Paisagística não evidenciar claramente a metodologia de recuperação das áreas 

a explorar e o projeto não fazer referência ao Plano de Segurança e Saúde.  

No âmbito da consulta pública realizada, salienta-se a pronúncia desfavorável do município de Pombal 

sobre a exploração de duas pequenas parcelas que integram as áreas de ampliação, identificadas na 

PDA como 2 e 3: 

 área definida na Estrutura Ecológica Municipal – complementar – área complementar tipo I, 

na parte existente fora da área de espaço de recursos geológicos, localizada na área proposta 

para exploração numerada com o nº 3 na PDA;  

 área localizada na área proposta para exploração numerada com o nº 2 na PDA, sita fora da 

área de espaço de recursos geológicos, tendo em consideração o cumprimento do definido no 

art.º123 do regulamento do PDM de Pombal para as outras classes de espaços abrangidas, 

Na elaboração do Projeto de execução (Plano de Lavra) deve ser tida em conta esta inviabilização. 

http://www.apambiente.pt/
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