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1 Introdução 
 

 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente 

 

O presente documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) do projeto integrado de duas Concessões Mineiras 

designadas Vale do André (C-90) e Vale do André n.º 2 (C-99). 

 

O projeto consiste na ampliação da área de exploração das duas Concessões 

Mineiras.  

 

A área do 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 (ver Carta 1 

no Anexo I). 

 

O proponente do projeto é a firma Sabril – Sociedade de Areias e Britas, Lda., com 

sede em Vale do Amieiro, 3100-081 Albergaria dos Doze. O responsável é o Eng.º Luís 

Vieira, que pode ser contactado através do telefone 244.274.319 ou do e-mail 

luis.vieira@whiteminerals.pt. 

 

O projeto será sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) na 

fase de Projeto de Execução. 

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

De acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora é a Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG). 

 

 

1.3. Identificação da Autoridade de AIA 

 

A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

 

1.4. Identificação da equipa responsável pela elaboração da PDA 
 

A presente PDA foi elaborada pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda. A equipa técnica que elaborou a PDA é constituída por: 
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Técnico Função Formação 

Cláudia Almeida 
Coordenação 

Qualidade do Ambiente 
Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Lúcia Cruz Aspetos Biofísicos e Paisagem  Lic. em Eng.ª Biofísica 

Susana Marques 
Qualidade do Ambiente e 

Ordenamento do Território 
Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Ricarda Moura Geologia e hidrogeologia Lic. em Eng.ª Geológica 

Sandra Nogueira Património arqueológico Lic. em História, variante Arqueologia 

 

 

1.5. Enquadramento legal do projeto 

 

O projeto consiste na ampliação da área de exploração mineira a céu aberto, numa 

área superior a 25 ha pelo que se encontra incluído no ponto 18 do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro1, o qual estabelece o regime jurídico 

de AIA dos projetos suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente. 

 

 

1.6. Metodologia e estrutura da PDA 

 

A PDA foi elaborada ao abrigo do Art.º 12º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de 

outubro, e tendo em conta as normas técnicas definidas no Anexo III da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

A PDA tem como principal objetivo identificar as questões e áreas temáticas que se 

antecipem de maior relevância e que serão estudadas com maior detalhe no EIA. 

Apresenta uma avaliação preliminar dos efeitos prováveis do projeto no ambiente. 

São ainda descritas as metodologias que serão usadas na avaliação dos impactes 

ambientais. 

 

O relatório da PDA encontra-se estruturado nos seguintes pontos: 

- Introdução 

- Caracterização do projeto 

- Localização do projeto 

- Identificação das questões significativas 

- Proposta metodológica para a caracterização do estado atual do ambiente 

- Proposta metodológica para a identificação e avaliação de impactes 

- Planeamento do EIA 

 

 

 

 

 
1 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei 
n.º 37/2017, de 2 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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1.7. Antecedentes 

 

1.7.1. Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal, que vincula o presente projeto, foi 

publicado em 2014, pelo Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril. 

 

A avaliação ambiental do PDM de Pombal concluiu que o plano contribui de forma 

significativa para a conservação dos valores geológicos e geomorfológicos e para a 

utilização ambientalmente sustentável destes recursos, relevando-se o seu papel na 

resolução de situações de conflito de uso e na recuperação ambiental de espaços de 

exploração de recursos geológicos abandonados. Ainda assim, foram transpostas 

para o regulamento disposições para a prevenção do risco de poluição das águas 

superficiais, nomeadamente pela exploração de recursos minerais 

 

1.7.2. Anteriores procedimentos de AIA 

 

O projeto da Concessão Mineira Vale do André n.º 2 foi submetido a um 

procedimento de AIA (Processo AIA n.º 929) para a área de exploração G (ver  

Figura 1). O proponente do projeto foi a empresa Argilis – Extracção de Areias e 

Argilas, Lda. O projeto obteve a 24 de julho de 2003 uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) Favorável Condicionada. Desde essa data não foram realizados 

trabalhos na área de exploração G proposta e não foi feito qualquer pedido de 

prorrogação do prazo da DIA, pelo que a mesma caducou.  
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Figura 1 - Localização da Concessão Mineira Vale do André n.º 2 e respetivas áreas de exploração. A 

área de exploração assinalada a verde foi a selecionada para o início dos trabalhos de desmonte e a 

que foi submetida a processo de AIA. 

 

 

1.8. Antecedentes do projeto 

 

 1994 (22 de novembro) 

A Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo comunica à 

Sabril a aprovação da instalação e a autorização da laboração do estabelecimento 

industrial de lavagem de areias (Polo 1). 

 

 1999 (19 de abril) 

A DGEG atribui à Argilis, por um período de 20 anos, a concessão de exploração do 

depósito mineral de caulino, a que corresponde o n.º C-90 de cadastro e a 

denominação “Vale de André”. À data, as áreas de exploração encontravam-se 

associadas às antigas pedreiras de argilas e areias n.º 5578 “Vale de Nelas” e n.º 

5695 “Vale de André”. 
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 2004 (5 de abril) 

A Direção Regional de Economia do Centro autoriza a Sabril à alteração do 

estabelecimento industrial de lavagem, britagem e classificação de areias (Polo 1). 

A licença de exploração só poderá ser emitida após verificação do cumprimento de 

todas as disposições a que se refere o art.º. 19º do RELAI. Até à presenta data não 

foi concluída a construção de todos os edifícios propostos, razão pela qual não foi 

solicitada a vistoria final. 

 

 2005 (23 de setembro) 

A DGEG atribui à Argilis, por um período de 20 anos, a concessão de exploração do 

depósito mineral de caulino, a que corresponde o n.º CC-DM-019 (C-99) de cadastro 

e a denominação “Vale de André n.º 2”. O contrato de exploração é válido até 2025. 

O contrato permite solicitar a prorrogação do contrato de concessão até 2045. 

 

 2008 (2 de junho) 

A Direção Regional da Economia do Centro autoriza, a Argilis, à instalação do 

estabelecimento industrial de lavagem de areias e britas e preparação de caulino 

(Polo 2). Esta instalação foi referenciada no Plano de Lavra como anexo de mina. 

 

 2008 (27 de junho) 

Através de uma adenda ao contrato de concessão entre a Argilis e a DGEG, é 

alterada a área do depósito mineral de caulino, a que corresponde o n.º C-90 de 

cadastro e a denominação “Vale de André”. 

 

 2009 (26 de novembro) 

A ARH-Centro atribui à Sabril a licença de autorização (n.º 2330/2009) de captação 

de água subterrânea para atividade industrial (ver Anexo II). 

 

 2010 (9 de março) 

A CM de Pombal emite o Alvará de obra de construção n.º 52/10, em nome da Sabril, 

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

para consumo próprio. Condicionada ao pedido de vistoria final para emissão da 

licença de exploração. 

 

 2012 (12 de dezembro) 

A Direção Regional da Economia do Centro autoriza a Argilis à exploração a título 

provisório do estabelecimento industrial de lavagem de areias e prensagem de 

caulinos (Polo 2), no seguimento da vistoria realizada a 8 de novembro de 2012. O 

averbamento relativo ao Polo 2 para a empresa Sabril foi feito a 28 de janeiro de 

2015.  
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 2015 (2 de junho) 

A CM de Pombal emite o Alvará de obra de construção n.º 104/15, em nome da 

Sabril, para a construção de edifícios de apoio à unidade industrial de lavagem de 

areias e britas e preparação de caulino (Polo 2), nomeadamente instalações sociais, 

cabine de comando, posto de transformação e pavilhão para armazenamento de 

caulino. Com uma área de construção de 1.586,1 m2.  

 

 2015 (31 de julho) 

Para a CM Vale do André (C-90) foi elaborado um plano de lavra que corresponde ao 

“aditamento ao Plano de Lavra anteriormente aprovado, apresentado pela antiga 

concessionária, por forma a melhor corresponder às estratégias e perspetivas 

futuras de exploração por parte da Sabril”. “A empresa tem vindo a adquirir 

terrenos naquela zona, pretendendo agora na área da concessão mineira, criar uma 

nova área de exploração “núcleo C””. A DGEG aprovou esta revisão do Plano de 

Lavra, a 11 de julho de 2016, com a aprovação do programa de trabalhos para o 

triénio 2016-2018 (ver ofício DSMP/DMC/C-90 no Anexo II). 

 

 2016 (18 de abril) 

São publicados em Diário da República os avisos de transmissão dos contratos das 

concessões Mineiras C-90 “Vale do André” e C-99 “Vale do André n.º 2”, onde se 

torna público que a Argilis cede a sua posição contratual à Sabril. 

 

 2016 (1 de julho) 

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e 

Albergaria dos Doze, através do Ofício n.º 090/SS/2016, comunica que o trânsito de 

veículos pesados no centro de Albergaria dos Doze deixará de ser permitido. Propõe 

que o trânsito seja realizado pela estrada de Chão de Gaia, que possui um nó de 

acesso à EN350 pelo túnel que passa por baixo da linha ferroviária do norte. 

 

 2016 (5 de julho) 

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, a sinalização 

do caminho público que passa sobre o túnel e a inclusão do Polo 2 nas plantas do 

Plano de Lavra. Informa ainda que novas revisões do Plano de Lavra terão de ser 

objeto de EIA (ver Anexo II). 

 

 2017 (17 de janeiro) 

A CM de Pombal emite o Alvará de obra de construção n.º 15/17 (ver Anexo II), em 

nome da Sabril, para a construção de passagem inferior num caminho do domínio 

público, condicionada ao cumprimento das condições constantes da informação  

I-000038/DOVM/15 de 2015/04/02. 
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 2018 (3 de janeiro) 

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e 

Albergaria dos Doze, através do Oficio n.º 014/SS/2018 (ver Anexo II), informa a 

Sabril 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 através do 

túnel de Chão de Gaia à exploração sejam executadas com o máximo de urgência. 

 

 2018 (18 de abril) 

A DGEG realiza uma ação de fiscalização à Concessão Mineira C-90 “Vale do André”, 

solicitando a planta topográfica atualizada, pronúncia sobre as alterações 

verificadas e ponto de situação do EIA em curso. A DGEG informa ainda que a 

construção da estrada no exterior da Concessão, decorrendo de uma imposição da 

autarquia local, não carece da sua autorização. 

 

 2019 (2 de maio) 

A DGEG autoriza, à Sabril, a prorrogação do contrato de concessão C-90 “Vale do 

André”, até 2034. 
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2 Caracterização do projeto 
 

 

2.1. Objetivos e justificação do projeto 

 

A DGEG informou o proponente em 2016 que novas revisões do Plano de Lavra terão 

de ser objeto EIA (ver ofício DSMP/DMC/C-90 no Anexo II). O proponente pretende 

avançar para a exploração na zona norte da Concessão Mineira C-90 “Vale do André” 

e em duas áreas localizadas na Concessão Mineira C-99 “Vale do André n.º 2”, pelo 

que, considerando as vantagens técnicas na otimização dos recursos já existentes, 

justifica-se a apresentação do projeto em análise. 

 

O proponente efetuou um pedido na DGEG de integração das duas concessões 

mineiras por pretender avançar para norte na C-90 o que implicará a exploração na 

C-99. Acresce referir que as áreas são contíguas, as substâncias em exploração são 

idênticas e o concecionário é o mesmo. A fusão encontra-se prevista na legislação 

nacional, nomeadamente no artigo 25 do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março. 

 

2.2. Descrição do projeto 

 

O projeto consiste na ampliação da área de exploração das Concessões Mineiras Vale 

do André (C-90) e Vale do André n.º 2 (C-99).  

 

Ocupação atual 

A Concessão Mineira Vale do André (C-90) apresenta uma área de 176,72 ha e uma 

área de Plano de Lavra de 50,2 ha, onde existe um anexo mineiro (Polo 2) e uma 

área de escavação/ exploração com 3,3 ha (Núcleo C), onde ocorre extração de 

materiais. A restante área encontra-se ocupada com stock de materiais extraídos, 

área já recuperada e reflorestada, lagoas e uma área onde estão a ser desenvolvidos 

trabalhos de recuperação (ver Figura 2). A área recuperada e reflorestada 

corresponde área das antigas pedreiras de argilas e areias n.º 5578 “Vale de Nelas” e 

n.º 5695 “Vale de André” e núcleos A e B do Plano de Lavra anterior. 

 

Ainda parcialmente dentro da C-90 existe um estabelecimento industrial (Polo 1) – 

ver Figura 3. 
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Figura 2 - Área do atual Plano de Lavra na C-90. 

 

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. 
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O projeto propõe a constituição de 3 novas áreas de exploração, distribuídas da 

seguinte forma (ver Figura 3): 

1. Área 1 - corresponde à ampliação da área existente na C-90, traduzindo-se 

numa área adicional de 25,84 ha. 

2. Área 2 - localizada junto ao limite sudoeste da C-99 e que abrange também 

parte da C-90, com uma área total de 26,10 ha. 

3. Área 3 – localiza-se junto ao limite norte da C-99, com uma área de 

20,44 ha. 

 

Dentro de cada uma das áreas do projeto serão propostas áreas de escavação/ 

extração a definir no Plano de Lavra. 

 

O projeto prevê a manutenção do anexo mineiro (Polo 2) e do estabelecimento 

industrial (Polo 1) que continuarão a processar os materiais extraídos nas áreas das 

concessões. 

 

Entre as áreas de exploração propostas e o anexo mineiro (Polo 2) e o 

Estabelecimento Industrial (Polo 1) existem atualmente caminhos que serão usados 

para transportar os materiais extraídos (Figura 4). 

 

Dentro das áreas de exploração serão definidas zonas de defesa legalmente exigidas. 

 

Associadas às Concessões Mineiras encontra-se em fase de construção um acesso, 

considerado como projeto associado (ver Anexo III), que corresponde a uma ligação 

viária imposta pela Junta de Freguesia para retirar a circulação de veículos do 

centro de Albergaria dos Doze. 
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Figura 3 - Áreas de exploração propostas pelo projeto na C-90 e C-99. 
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Figura 4 – Proposta dos circuitos de circulação interna dos veículos afetos às Concessões Mineiras. 

 

No Quadro 1 apresentam-se as dimensões das áreas de exploração propostas no 

projeto para cada uma das concessões mineiras.  

 

Quadro 1 – Áreas afetas ao projeto. 

 Área (ha) 

Áreas de projeto 

1 25,84 

2 26,10 

3 20,44 

Plano de Lavra atual 50,2 

Estabelecimento industrial (Polo 1) 3,95 
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A descrição do estabelecimento industrial (Polo 1) e do anexo mineiro (Polo 2) é 

apresentada de seguida. 

 

Estabelecimento industrial (Polo 1) 

Constituído pelas instalações administrativas, infraestruturas do processo produtivo, 

parque de viaturas e máquinas, área de stock de matérias-primas e de produto 

acabado, posto de combustível, posto de transformação, armazéns cobertos e 

báscula. 

 

De acordo com o Regulamento do Licenciamento da Atividade Industrial (RELAI) 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, 11 de abril, o Estabelecimento 

Industrial de Lavagem, Crivagem e Seleção de Areias e Britas é classificado como 

pertencente ao Tipo 2, cujo processo de licenciamento consta no Processo 

n.º 2013404 da Delegação Regional do Centro do Ministério da Economia. 

 

No estabelecimento industrial é efetuado o processamento dos materiais areno-

greso-conglomerático provenientes do desmonte do Grés Belasianos, em substâncias 

comerciais. É constituído por um conjunto de infraestruturas fixas, nomeadamente: 

- Lavagem e Classificação de Areias e Seixos. 

- Britagem, Crivagem e Classificação de Britas. 

- Filtro-Prensagem de Caulino. 

 

A instalação permite o aproveitamento dos recursos geológicos desmontados, a 

partir de um processo físico de desagregação, lavagem e hidro-ciclonagem. Segue-se 

a redução de calibres maiores por britagem e a filtro-prensagem. Resultam assim 

agregados minerais de origem siliciosa de granulometria controlada e caulino 

lavado. 

 

 

Fotografia 1 - Unidade de lavagem e classificação de areias do estabelecimento industrial (Polo 1). 
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Fotografia 2 - Unidade de britagem e crivagem do estabelecimento industrial (Polo 1). 

 

 

Fotografia 3 - Unidade de filtro prensagem do estabelecimento industrial (Polo 1). 

 

Na Figura 5 é apresentado o fluxograma do processo produtivo do estabelecimento 

industrial onde são produzidas várias gamas de agregados minerais e caulino lavado. 
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Figura 5 - Fluxograma do processo produtivo que ocorre no estabelecimento industrial (Polo 1). 

 

Anexo mineiro (Polo 2) 

Nesta área é realizado o tratamento e beneficiação do material desmontado. É 

constituído por infraestruturas e equipamentos de lavagem e classificação, 
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permitindo assim obter um conjunto de matérias-primas finais, resultantes dos 

materiais extraídos no maciço desmontado (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Instalações do anexo mineiro (Polo 2). 

 

O anexo mineiro (Polo 2) é constituído por: 

- Unidade de lavagem e classificação de areias. 

- Unidade de filtro-prensagem, onde se procede ao aproveitamento do caulino. 

- Posto de transformação. 

- Sala de comando. 

- Áreas de parqueamento de máquinas. 

- Áreas de pré-stock de material de alimentação da central e de produtos finais 

prontos para a expedição. 

- Instalações sociais. 

 

O processo produtivo tem início com o material proveniente do desmonte mecânico 

o qual é colocado numa zona de pré-stock. Este material alimentará todo o circuito 

de beneficiação e tratamento, quer das areias, quer do caulino. 

 

Assim, todo o processo de beneficiação do material é iniciado com a separação do 

mesmo por via húmida em diversas classes granulométricas. 
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Todas as classes granulométricas de materiais são submetidas a processos de 

tratamento específicos, por forma a retira-los do processo produtivo, criando assim 

os lotes de produto final. 

 

Estes estágios de tratamento iniciam-se pelos referentes às granulometrias mais 

grosseiras, e irão dar origem designadamente á britagem dos agregados grossos, 

processo este que é realizado no estabelecimento industrial (Polo 1). Em paralelo 

ocorrem as restantes etapas com vista ao processamento e valorização comercial 

dos diferentes produtos.  

 

Nas granulometrias intermédias, existe um estágio de lavagem e crivagem, para a 

obtenção dos diferentes lotes de areias finas e por fim um estágio de filtro-

prensagem, de forma a valorizar o caulino, presente no material desmontado. 

 

O processo produtivo e de valorização económica do caulino, é iniciado pelo 

abastecimento do alimentador, por ação de uma pá carregadora.  

 

O primeiro estágio de separação é iniciado no crivo posicionado “à boca” de todo o 

processo, sendo assim rejeitados os materiais com granulometria superior a 200 mm 

que constituem o estéril e que servirão futuramente para ser empregues nos 

trabalhos de recuperação paisagística da mina. 

 

A fração granulométrica restante (0-200 mm) é encaminhada para um tambor 

lavador onde posteriormente por ação de bombagem de água a grande pressão é 

desagregada, constituindo este o primeiro estágio de lavagem. 

 

Seguidamente, o material lavado e desagregado, é encaminhado para um crivo 

vibratório com 3 “malhas” de classificação, onde por via húmida e ação da vibração 

inerente ao movimento do crivo, possibilita a obtenção dos primeiros lotes de 

material.  

 

Estes lotes são concentrados e stockados, através do encaminhamento por telas 

transportadoras, dando origem a produtos de diferentes granulometrias (4-17 mm, 

17-32 mm e >32mm). A fase mais fina alimenta o estabelecimento industrial 

(Polo 1). 

 

O material, que é retido na base do crivo, irá constituir a fração granulométrica  

(0-4 mm), que servirá para o estágio seguinte de tratamento, este agora mais 

intrínseco à valorização da fração caulinítica presente. O material é encaminhado 

para uma sequência de hidrociclones onde é realizada de forma sequencial a 

separação por granulometria as areias. 

 



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

18 

O estágio que levará à concentração e beneficiação do caulino inicia-se com a 

bombagem da fração argilosa passada no último grupo de hidrociclones. Esta fração 

é então encaminhada para um tanque clarificador com 18 m de diâmetro, onde é 

adicionado um floculante, que irá tornar mais espessa a polpa para o enchimento 

dos filtros-prensa. 

 

Esta polpa é retirada do tanque clarificador, por ação de bombagem, que a 

direciona para um tanque de decantação. Com auxílio de um novo ciclo de 

bombagem, a polpa argilosa é encaminhada para os filtros-prensa, iniciando-se os 

ciclos de enchimento – pressão – abertura. 

 

As placas utilizadas, neste processo de filtro-prensagem, são constituídas por 

polipropileno de dimensões 1,20 m x 1,20 m, em número de 130 unidades por filtro. 

Estas permitem a concentração da fração caulinítica (<63 micras), com a libertação 

da fase líquida, que traduz a componente “águas limpas”, as quais são 

posteriormente reintroduzidas nas várias fases do processo produtivo. 

 

Após o ciclo de filtro-prensagem se completar, é efetuada a abertura dos mesmos, 

de modo a retirar as placas de caulino formadas, que apresentam nesta fase final 

valores de humidade compreendidos entre os 22% e os 25%, do seu peso total. Estas 

placas são stockadas, em zona coberta a fim de serem expedidas. 

 

O abastecimento de energia elétrica ao anexo mineiro é efetuado a partir de um 

posto de transformação de 1.250 KWA/30 KV e respetivas instalações em média e 

baixa tensão. 

 

Na Figura 7 é apresentado o fluxograma do processo produtivo do anexo mineiro 

(Polo 2). 
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Figura 7 - Fluxograma do processo produtivo que ocorre no anexo mineiro (Polo 2). 

 

Materiais que se pretendem extrair 

Da extração que se pretende realizar nas áreas de exploração propostas resultará o 

seguinte conjunto de matérias-primas, com valorização comercial: 
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- Minerais de caulino, com aplicação na indústria cerâmica dita do “barro 

branco”, nomeadamente nos setores dos pavimentos, revestimentos e do grés 

porcelânico. 

- Vários agregados siliciosos, com granulometrias selecionadas, para a aplicação 

no setor da construção civil e obras públicas. 

- Argilas Vermelhas, que tal-qual são aplicadas na indústria da cerâmica 

estrutural, como o caso do fabrico de telhas e acessórios, bem como no setor 

de pavimento e revestimento de grés. 

 

Nesta fase não existe uma estimativa das reservas, as quais serão calculadas após a 

definição das áreas de escavação a definir dentro de cada um dos núcleos de 

exploração previstos no projeto. O cálculo dos volumes será efetuado utilizando o 

Software de Topografia e Geodesia denominado Data Geosis. Este Software faz o 

cálculo do volume entre superfícies, através de secções transversais e também por 

formas mais precisas como a comparação entre duas superfícies (base da camada da 

argila e o topo da formação arenosa), onde o cálculo é executado por integração 

matemática.   

 

2.2.1. Fase de funcionamento 

 

Neste ponto é efetuada a descrição das atividades previstas para cada um dos 

núcleos de exploração propostos no projeto. 

 

As fases de desenvolvimento da exploração são apresentadas esquematicamente no 

diagrama apresentado na Figura 8 e que a seguir se descrevem. 
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Figura 8 - Diagrama do ciclo de produção. 

 

O desmonte far-se-á preferencialmente com condições atmosféricas favoráveis, 

estas motivam ainda que os trabalhos se façam em várias fases. Como tal, 

seguidamente descrevem-se as etapas do desenvolvimento da exploração: 

 

Preparação e traçagem 

Em qualquer exploração a céu aberto a fase de preparação e traçagem, é em 

primeira análise materializada por colocar os materiais a explorar a descoberto, 

criando frentes livres para o avanço. Descrevem-se de seguida as atividades que 

serão desenvolvidas: 

 

Desmatagem e arregaçamento das terras vegetais - Os terrenos de cobertura, são 

utilizados na recuperação das áreas a reconstituir, sendo depositados em pargas 

junto á exploração, de modo a poderem ser utilizados à medida que vão sendo 

abandonadas áreas de exploração 

 

Descubra das camadas arenosas - Consiste na retirada dos terrenos de cobertura que 

as cobrem, e o transporte dos mesmos para locais já explorados, tratando-se de uma 

operação a realizar preferencialmente durante os meses de Inverno. 
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Abertura de acessos – Realizados para facilitar o desmonte, após a abertura destes, 

ficam assim criadas as frentes livres por onde este se iniciará. 

 

Desmonte 

O desmonte seguirá o modelo composto, conjugando o desenvolvimento por degraus 

direitos de cima para baixo, com o desenvolvimento por avanço longitudinal. 

 

No fim da exploração formar-se-á uma depressão escavada, onde é definida a cota 

base, a profundidade máxima atingida e o número de degraus. 

 

O perfil dos degraus da frente terá uma inclinação menor ou igual a 45º. A altura e 

largura média destes serão de 10 m, por forma a garantir a segurança dos 

trabalhadores que manobram o equipamento e tendo em vista o melhor 

aproveitamento do jazigo e a possibilidade de se proceder a uma melhor 

seletividade das zonas a desmontar, relativamente à qualidade e alterações que o 

jazigo possa apresentar.  

 

A formação produtiva presente nestas concessões mineiras de matriz argiloarenosa e 

siliciosa apresenta as seguintes características: 

- Unidade greso-conglomerática, com elevada percentagem de fração argilosa. 

- Espessura média da unidade produtiva com cerca de 25 m, dependendo do seu 

desenvolvimento vertical e topografia local. 

- Material a desmontar com fraca coesão. 

- Nível freático abaixo das cotas de exploração. 

- Relevo que permite a evolução do desmonte preferencialmente em flanco de 

encosta. 

 

Na adoção da altura dos degraus, também será tida em conta a execução do plano 

ambiental e de recuperação paisagística, de forma a minimizar os efeitos negativos 

resultantes desta atividade no final da exploração, e para que esta não venha a pôr 

em causa a sua execução.  
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Fotografia 4 - Desmonte na frente de exploração. 

 

Depósitos temporários de inertes 

As terras de cobertura, bem como algum material que não tenha valor comercial, 

serão utilizados na recuperação paisagística do terreno. Os depósitos serão 

constituídos na área de exploração em locais a definir.  

 

Remoção, carga e transporte 

Após o desmonte do material, iniciam-se as operações de remoção, carga e 

transporte (Fotografia 5). 

 

Os materiais serão carregados por escavadoras giratórias para camiões, com 

capacidade para 25 t, que transportarão para o anexo mineiro (Polo 2) ou para a 

instalação industrial (Polo 1) consoante os materiais. 
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Fotografia 5 - Carga e transporte na frente do desmonte. 

 

Os camiões irão circular em pistas de terra batida que ligarão a área de extração ao 

anexo mineiro e ao estabelecimento industrial (ver Figura 4). No interior da área de 

extração existirão rampas de acesso até às frentes de exploração, com largura 

mínima de 5 m, sendo que as rampas a criar de acesso ao interior da corta terão no 

máximo 10º de inclinação. Os acessos às frentes de exploração serão determinados 

em função do avanço e das condições locais existentes, sendo construídos nos 

patamares entre bancadas, mas sempre com ligação às rampas principais. 

 

Na concessão mineira C-90 o acesso entre a área de extração e o estabelecimento 

industrial (Polo 1) passa num túnel existente. 
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Fotografia 6 - Túnel existente no acesso entre a área de extração da C-90 e o estabelecimento 

industrial (Polo 1). 

 

As operações de transporte, responsáveis pela emissão de níveis de poeiras 

significativos, são acompanhadas, nos períodos seco e/ ou mais ventoso, por ações 

de rega dos acessos com água proveniente das lagoas, de forma a minimizar este 

impacte. 

 

 

Fotografia 7 - Veículo utilizado na rega dos acessos. 

 

Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos 

O tratamento e beneficiação decorrem no anexo mineiro e no estabelecimento 

industrial existente na área do projeto (ver Figura 3). 

 

Os materiais extraídos são submetidos a um processamento industrial por via húmida 

(lavagem) de forma a obter-se o caulino. O fluxograma do processo que ocorre no 
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Polo 1 ou no Polo 2 encontram-se nas Figura 5 e Figura 7 anteriormente 

apresentadas. 

 

Armazenamento e expedição 

Os produtos finais obtidos (caulino, areia e argilas) são armazenados em pilhas, 

separados por tipo de produto, numa área coberta da instalação industrial, no caso 

dos caulinos e argilas, e no exterior no caso da areia. 

 

A expedição dos produtos será efetuada pelo carregamento dos camiões de clientes 

ou da própria empresa através de pás carregadoras de balde frontal, transpondo os 

produtos das pilhas de stock para as básculas dos camiões (Fotografia 8). Esses 

camiões, seguindo as vias de acesso internas, vão para a báscula rodoviária para 

pesagem e depois para o exterior em direção aos locais de consumo. 

 

 

Fotografia 8 - Armazenamento e expedição dos produtos. 

 

Prevê-se que a circulação dos veículos que saem do anexo mineiro ocorra através do 

acesso que se encontra em construção no limite este da C-90, para a estrada de 

Chão de Gaia, tal como descrito no ponto 3.1 (ver Figura 10). 

 

Implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

A integração e recuperação paisagística terão um caráter contínuo, pois todos os 

trabalhos (preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e 

revitalização biológica) são implementados ao longo da vida da exploração.  
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2.2.2. Equipamentos, anexos, meios humanos, rendimento gerado e período de 

laboração 

 

Equipamentos 

Os equipamentos produtivos adstritos às atividades de extração e transporte, serão 

essencialmente constituídos por: 

- 1 Retroescavadora (giratória). 

- 1 Pá carregadora. 

- 2 Dumpers. 

 

O equipamento que realizará o desmonte e a movimentação de material extraído 

será do tipo móvel, com rodas ou com lagartas.  

 

Os trabalhos de reparação, manutenção e lubrificação dos equipamentos móveis são 

realizados na oficina existente dentro do estabelecimento industrial (Polo 1), sobre 

pavimento impermeável. Os óleos usados são armazenados em recipientes 

adequados, aguardando a recolha por uma empresa especializada. 

 

Instalações anexas 

As instalações anexas encontram-se no estabelecimento industrial (Polo 1) e no 

anexo mineiro (Polo 2) que se localiza na Concessão Mineira C-90. Fazem parte das 

instalações anexas, as instalações sociais e administrativas, oficina de manutenção, 

básculas de pesagem, posto de transformação e posto de abastecimento de 

combustíveis. 

 

 

Fotografia 9 - Instalações sociais. 
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Fotografia 10 - Instalações administrativas e báscula. 

 

No estabelecimento industrial (Polo 1) existe um depósito metálico com capacidade 

para 25.000 l de combustível para abastecimento dos equipamentos. Esse depósito 

está montado sobre bacia em betão impermeabilizada, com capacidade para 

retenção de derrames acidentais. O posto de abastecimento possui equipamento de 

sinalização e combate de incêndios (Fotografia 11). 

 

 

Fotografia 11 - Posto de abastecimento de combustível instalado no estabelecimento industrial 

(Polo 1). 

 

A oficina de manutenção corresponde a um armazém de construção metálica com 

pavimento impermeável, onde são executadas as reparações dos equipamentos 

móveis. Este espaço está munido de peças, ferramentas e materiais consumíveis e 

outros instrumentos de apoio a verificações e reparações em equipamentos 

(Fotografia 12).  
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No caso de avarias que necessitem de uma intervenção no local são tomadas todas 

as medidas preventivas, nomeadamente através da colocação de tabuleiros 

metálicos na parte inferior do local intervencionado, com vista a impedir quaisquer 

derrames de óleos ou combustível.  

 

 

Fotografia 12 - Oficina de manutenção. 

 

Mão-de-obra 

O quadro de pessoal previsto e necessário para levar por diante os trabalhos afetos à 

exploração será de 4 trabalhadores, o que corresponde à manutenção dos atuais 

postos de trabalho. 

 

Associado ao funcionamento do anexo mineiro (Polo 2) existem 7 trabalhadores e ao 

estabelecimento industrial (Polo 1) existem 24 trabalhadores. 

 

O horário normal de laboração é das 8h00 às 17h00, com 1 hora de almoço em geral 

das 13h00 às 14h00 durante os dias úteis da semana, podendo em alguns casos haver 

horas extraordinárias.  

 

2.2.3. Fase de desativação 

 

Após o término da exploração mineira, será realizada a desativação da exploração. 

As intervenções previstas terão como objetivo a preparação da área com adequadas 

condições de segurança e enquadramento com o meio envolvente. 

 

Na área de extração os únicos equipamentos utilizados na recuperação paisagística 

são móveis e serão removidos após os trabalhos finais de recuperação para outras 

áreas extrativas em laboração. 
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Os recursos humanos afetos ao núcleo de exploração serão integrados em potenciais 

futuras áreas de exploração. 

 

Na fase desativação encontrar-se-ão a decorrer os trabalhos destinados a finalizar os 

trabalhos de recuperação. Prevê-se que estes trabalhos se prolonguem 2 meses para 

lá do término da fase de funcionamento, uma vez que haverá medidas que só 

poderão começar a ser implementadas após finalizados todos os trabalhos de 

recuperação. 

 

Nesta fase prevêem-se os seguintes trabalhos: 

- Finalização dos trabalhos de recuperação e integração paisagística das áreas 

exploradas. 

- Remobilização dos equipamentos móveis associados à atividade de extração no 

final de todos os trabalhos de recuperação paisagística. 

- Remoção da sinalização existente no local, respeitante à atividade extrativa.  

- Colocação de placas de sinalização que alertem para a proibição de vazar terras 

ou outros resíduos nas áreas exploradas. 

 

2.2.4. Drenagem 

 

Dadas as características do depósito não se prevê qualquer tipo de encharcamento 

das frentes de escavação, até porque o nível freático não deverá ser intercetado, e 

a litologia apesenta um elevado grau de infiltração.  

 

No período de chuvas intensas sempre que seja necessário será prevista a realização 

de valetas de reunião, sendo criada, sempre que necessário, uma zona na 

exploração de modo a recolher todas as águas, que poderão ser bombeadas e/ou 

utilizadas no período mais seco, para a rega dos caminhos de circulação de modo a 

evitar a produção de poeiras. 

 

2.2.5. Alternativas do projeto 

 

A área do projeto corresponde a um local de ocorrência da matéria-prima. Trata-se 

de um recurso natural com uma ocorrência restrita e de grande interesse económico 

que conduz a que as alternativas do projeto em relação à sua localização sejam 

muito restritas. 

 

A exploração é, em termos técnicos, bastante simples, pelo que não se apresentam 

alternativas aos métodos propostos. 
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2.2.6. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

 

A implementação das medidas de recuperação paisagística pretende proporcionar o 

restabelecimento do equilíbrio biológico das áreas afetas à exploração, através da 

reposição de solos, das plantações programadas e da garantia das condições de 

circulação das águas superficiais. 

 

O PARP deverá prever a recuperação faseada com o objetivo de proporcionar uma 

revitalização biológica mais eficaz, uma vez que à medida que a exploração se 

desenvolve a área afetada tenderá a diminuir. A recuperação englobará diversos 

tipos de ações com as quais é pretendido: 

- O revestimento vegetal dos taludes de aterro e escavação, visando a proteção 

contra a erosão e a respetiva integração visual. 

- Garantir zonas com qualidade visual junto aos caminhos públicos, permitindo 

ocultar elementos de degradação visual da paisagem. 

- O restabelecimento do elenco vegetal, pelo recurso a plantações e sementeiras 

de espécies autóctones. 

- Valorização da área do ponto de vista biofísico através do seu enriquecimento 

florístico. 

- A recuperação paisagística de todas as áreas afetadas pela atividade extrativa, 

no sentido de criar uma paisagem plenamente integrada na envolvente. 

- Assegurar o baixo custo de gestão e manutenção da vegetação estabelecida, 

garantindo a permanência de uma paisagem equilibrada.  

 

O PARP incidirá sobre as áreas de exploração. As medidas de recuperação ambiental 

e paisagística a desenvolver no respetivo PARP, deverão prever as seguintes ações: 

- Modelação do terreno. 

- Aplicação de terras vegetais. 

- Instalação da rede de drenagem. 

- Sementeiras. 

- Plantação. 

- Medidas de manutenção e conservação. 

 

2.2.7. Faseamento da recuperação ambiental e paisagística  

 

A integração e recuperação paisagística têm sempre um caráter contínuo, pois todos 

os trabalhos (preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e 

revitalização biológica) são para concretizar ao longo da vida da exploração. 
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2.3. Programação temporal estimada das fases funcionamento e desativação 

 

A duração da fase de funcionamento, que corresponde à exploração, deverá ser de 

15 anos na Concessão Mineira Vale do André (C-90) e 20 anos na Concessão Mineira 

Vale do André n.º 2 (C-99). 

 

2.4. Principais ações ou atividades de funcionamento e desativação 

 

Durante a fase de funcionamento as principais ações são: 

• Preparação da área de extração. 

• Desmonte. 

• Depósito temporário de inertes. 

• Remoção, carga e transporte. 

• Tratamento e beneficiação dos materiais extraídos. 

• Expedição do produto final. 

• Operações de recuperação paisagística. 

• Manutenção de máquinas e viaturas 

 

Durante a fase de desativação, a principal atividade será: 

• Encerramento das áreas de exploração. 

 

Projeto associado 

Como projeto associado refere-se a construção de um acesso entre a área do atual 

Plano de Lavra da Concessão Mineira Vale do André e a estrada do Chão de Gaia, a 

qual possui um nó de acesso à estrada Nacional EN350, pelo túnel que passa por 

baixo da linha ferroviária do norte. Por imposição da Junta de Freguesia a 

construção do referido acesso, que se encontra em curso, tem a sua conclusão 

prevista para o final de 2020. O atravessamento da povoação de Albergaria dos Doze 

será entretanto interdito aos veículos afetos ao projeto.  

 

No Estudo de Impacte Ambiental este novo acesso será considerado como sendo o 

acesso viário à área do projeto.  

 

 

2.5. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

Na fase de funcionamento são utilizados e produzidos: 

- Areia caulinífera. 

- Argila. 

- Areia. 

- Energia elétrica. 

- Gasóleo.  

- Floculante. 
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- Óleos e lubrificantes. 

- Água proveniente da rede pública para abastecimento das instalações sociais 

existentes no Polo 1 e no Polo 2 . 

 

A água para o processo de tratamento e beneficiação do caulino e para a rega dos 

caminhos é proveniente de uma captação subterrânea. Na instalação é realizada a 

recirculação das águas industriais. 

 

Na desativação são utilizados: 

- Gasóleo. 

- Eletricidade. 

- Água. 

 

 

2.6. Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Na fase de funcionamento são produzidos: 

- Resíduos. 

- Águas residuais. 

- Poeiras. 

- Ruído. 

 

Na fase de desativação serão gerados: 

- Resíduos. 

- Poeiras. 

- Ruído. 

 

2.6.1. Efluentes líquidos 

 

Na área do projeto existem diversos processos que originam a produção de efluentes 

líquidos que se descrevem de seguida.  

 

Unidades de classificação/ lavagem  

O efluente líquido gerado nas unidades de classificação/ lavagem é submetido a um 

processo de clarificação através de decantação obtida por adição de um floculante, 

realizado num tanque de decantação metálico circular munido de pás rotativas. A 

água clarificada é direcionada para um tanque de águas limpas e reintroduzida no 

ciclo produtivo, constituindo assim um circuito fechado. As “lamas” produzidas na 

decantação constituem a matéria prima – o caulino, que depois é conduzido para o 

filtro prensa. 

 

Na unidade filtro-prensagem/ secagem, as águas obtidas após o tratamento e 

beneficiação do caulino são também dirigidas para o tanque de águas limpas. 
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As perdas de água são compensadas pela água captada. 

 

Assim, não é produzido qualquer efluente no processo de tratamento e beneficiação 

dos materiais extraídos. 

 

Instalações sociais e administrativas 

O efluente doméstico com origem nas instalações sociais e administrativas é 

conduzido a duas fossas estanques. 

 

2.6.2. Resíduos 

 

Fase de funcionamento 

Estima-se que cerca de 1,7% do material escavado é rejeitado e constituído por finos 

naturais que constituem resíduos mineiros (LER 01 01 02 e LER 01 04 12). Estes 

resíduos serão armazenados na área designada por depósito temporário de estéreis e 

posteriormente serão utilizados no processo de recuperação paisagística. 

 

Relativamente aos resíduos não mineiros gerados pela atividade industrial, prevê-se 

que em termos quantitativos se mantenham os valores registados nos últimos anos. 

Prevê-se assim a produção dos seguintes resíduos2: 

- Metais (LER 20 01 40): 12,7 t/ano. 

- Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação (LER 13 02 08): 3,6 t/ano. 

- Veículos em fim de vida (LER 16 01 04): 2,17 t/ano. 

- Outros resíduos não especificados de manutenção de veículos (LER 16 01 99): 

3,4 t/ano. 

 

Fase de desativação 

Nesta fase decorrerá a desativação da exploração, prevendo-se a produção de 

resíduos que resultam das operações de manutenção das máquinas e veículos. 

 

2.6.3. Emissões gasosas 

 

As emissões de poluentes resultam da circulação de veículos e equipamentos 

envolvidos nas atividades de desmonte e transporte materiais (camiões, pá 

carregadora, escavadora, dumpers). A circulação de veículos e equipamentos é 

responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego 

rodoviário pesado, nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 

(NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão.  

 

 
2 As quantidades apresentadas correspondem às quantidades enviadas a operador de gestão de resíduos no ano de 2018, 
segundo o Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR). 
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Na área do projeto, à semelhança do que acontece em explorações deste tipo, o 

principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão, associada à extração 

e às atividades de recuperação. 

 

Quanto à origem das emissões, as poeiras produzidas podem resultar do próprio 

processo ou de emissões fugitivas. As fontes de emissão de partículas com origem no 

processo são passíveis de ser confinadas e controladas. As emissões fugitivas 

envolvem geralmente a ressuspensão de partículas, pelo efeito do vento e/ou 

circulação de máquinas. As emissões de fontes de processo devem ser consideradas 

como fontes fugitivas, a menos que estejam completamente confinadas ou sujeitas a 

ventilação forçada. A magnitude das emissões depende de vários fatores, 

nomeadamente:  

- Granulometria do material a processar. 

- Humidade à superfície do material a processar. 

- Quantidade de material processado. 

- Tipo de equipamento utilizado. 

- Práticas de operação. 

- Fatores climáticos e topográficos. 

 

Os fatores climáticos (vento, temperatura e humidade) afetam a emissão não 

controlada de partículas, sendo esperado que as maiores emissões estejam 

associadas aos períodos secos do ano, quando se verificam as maiores taxas de 

evaporação. 

 

Relativamente às atividades realizadas na exploração, as que originam maiores 

emissões de poeiras são: 

- Preparação do desmonte. 

- Desmonte. 

- Carga e transporte. 

- Expedição. 

- Beneficiação dos materiais. 

 

2.6.4. Ruído 

 

Na fase de funcionamento as principais fontes de ruído correspondem ao 

funcionamento dos meios mecânicos associados às atividades de desmonte, carga e 

transporte do material, lavagem, classificação, britagem e expedição dos produtos. 
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3 Localização do projeto 
 

 

3.1. Localização do projeto 

 

As Concessões Mineiras Vale do André (C-90) e Vale do André n.º 2 (C-99) localizam-

se no concelho de Pombal, na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém 

e Albergaria dos Doze (ver Figura 9 e Carta 1 do Anexo I), no distrito de Leiria. 

 

No Quadro 2 indica-se a distância do projeto às povoações3 mais próximas (ver 

Figura 9). 

 

Quadro 2 – Distância das povoações mais próximas ao limite das Concessões Mineiras. 

Povoação Distância ao centro da povoação (m) 

Serradinho 66,4 (a SE) 

Casal das Figueiras 96,1 (a NW) 

Castelo da Gracieira 100,6 (a W) 

Figueiredo 118,3 (a NE) 

Aldeia de Cima 129,2 (a NE) 

Barrinho 336,1 (a N) 

Fetil 429,8 (a W) 

Bica 449,1 (a NW) 

Aldeia de Baixo 475,7 (a N) 

Pomares 503,3 (a N) 

Gracieira 520,2 (a SW) 

Mata Rara 592,1 (a N) 

Ladeira 621,9 (a SW) 

Casal do Gaio 689,5 (a NW) 

Junceira 693,2 (a NE) 

Chão de Gaia 756,9 (a E) 

 

O acesso à área do projeto, vindo de norte pela autoestrada A1, pode ser realizado 

tomando a saída 10 em direção ao IC8/Figueira da Foz/Pombal, continuando no IC8 

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 do projeto (ver Figura 10). 

 
3 A metodologia utilizada para o cálculo da distância às povoações consistiu em determinar a distância entre o limite das 
Concessões Mineiras e o centro da respetiva secção estatística, aqui entendida como a “unidade territorial 
correspondente a uma área contínua de uma única Freguesia com cerca de 300 alojamentos destinados à habitação. De 
acordo com a densidade de alojamentos familiares, a secção estatística classifica-se em: a) concentradas: todas as 
subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; b) dispersas: todas as subsecções estatísticas da 
secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões e/ou isolados; c) mistas concentradas: a maior parte 
das subsecções estatísticas da secção são constituídas por quarteirões; d) mistas dispersas: a maior parte das subsecções 
estatísticas da secção são constituídas por lugares não divididos em quarteirões ou isolados” (INE, 2019). 
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Figura 9 – Imagem aérea das Concessões Mineiras e envolvente. 

 

Para quem vem de sul, na autoestrada A1 toma-se a saída 8 em direção à Batalha e 

segue-se em direção a norte pela EN357. No cruzamento com a EN113, vira-se à 



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

38 

direita e 440 m a seguir vira-se à esquerda em direção a Vale Tacão/ Sirois pela 

EM1255. No cruzamento no final da EM1255, vira-se à direita e segue-se para 

nordeste até à ER349 até ao cruzamento com a EN350. Continua-se na EN350 até ao 

km28+880, onde se vira à esquerda para o viaduto sob a Linha do Norte para a 

estrada de Chão de Gaia (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Acesso à área do projeto. 

 

As Concessões Mineiras encontram-se maioritariamente ocupadas por floresta de 

produção de eucalipto. Restante área corresponde a território artificializado 

decorrente da exploração de inertes principalmente na C-90. 

 

Na envolvente imediata, para além da floresta de produção de eucalipto, verifica-se 

a ocorrência de ocupação urbana de pequena dimensão intercalada com espaços 

agrícolas com sistemas culturais e parcelares complexos. A este, a contornar a área 

das Concessões Mineiras, localiza-se a Linha ferroviária do Norte (Figura 9). 

 

Destaca-se ainda a presença de duas parcelas de território artificializado decorrente 

da exploração de inertes: uma mais pequena a norte da área de exploração n.º 2 

prevista; e outra junto do limite norte da C-99, que corresponde à pedreira 

n.º 5716, de acordo com a base de dados da DGEG. 
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3.2. Identificação de áreas sensíveis 

 

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). 

 

As áreas classificadas mais próximas do projeto são o Sítio da Rede Natura 2000 de 

Sicó/ Alvaiázere localizado a 5,8 km a nordeste do projeto (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Áreas classificadas para a conservação da natureza mais próximas da área do projeto. 

 

 

3.3. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor 

 

Os IGT em vigor no concelho de Pombal são os identificados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – IGT em vigor no concelho de Pombal. 

IGT Enquadramento legal 
Vigência na área 

do projeto 

IGT nacionais e regionais   

Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro Em vigor 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho - 

Plano Nacional da Água (PNA) Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro Em vigor 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro 

Em vigor 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste 

(RH5) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro 

- 

Programa de Orla Costeira de Ovar – 

Marinha Grande 

RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto - 

Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral (PROF CL) 

Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro 

Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de abril 

Em vigor 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações 

(PGRI) da Região Hidrográfica do Vouga, 

Mondego e Lis (RH4) 

RCM n.º 51/2016, de 20 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 de 

novembro 

- 

IGT municipais   

Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril 

Declaração n.º 77/2015, de 20 de abril 

(1ª Retificação) 

Declaração n.º 86/2015, de 24 de abril (1ª Correção 

Material) 

Aviso n.º 15686/2017, de 29 de dezembro 

(1ª Alteração por Adaptação) 

Aviso n.º 12533/2019, de 6 de agosto (2ª Alteração) 

Aviso n.º 16625/2019, de 17 de outubro (3ª Alteração 

por Adaptação) 

Em vigor 

Fonte: Adaptado de SNIT (consultado em outubro de 2019). 

 

Na área do projeto vigora o PDM de Pombal e o PROF CL. Estes são os únicos IGT em 

vigor que vinculam diretamente os particulares, uma vez que as disposições de 

outros IGT são transpostas para os planos municipais de ordenamento do território. 

Assim, e nesta fase, são estes os IGT analisados nos pontos seguintes. 

 

3.3.1. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

 

Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que, em linha com a 

Estratégia Nacional para as Florestas, assumem a visão para as Florestas Europeias 

2020, que considera “Um futuro onde as florestas sejam vitais, produtivas e 

multifuncionais. Onde as florestas contribuam efetivamente para o desenvolvimento 

sustentável, por via da promoção e incremento dos bens e serviços providos pelos 

ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o 

desenvolvimento económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma 

economia verde, providenciar meios de subsistência, mitigação das alterações 

climáticas, conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade da água e 
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combate à desertificação, é realizado em benefício da sociedade” (Preâmbulo da 

Portaria n.º 56/2019). 

 

A área do projeto localiza-se na área de vigência do Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), aprovado pela Portaria 

n.º 56/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 16/2019, de 12 de abril. 

 

A área do projeto não se insere em nenhuma área definida como floresta modelo, 

nem está incluída em corredor ecológico. A área do projeto insere-se na sub-região 

homogénea Gândaras Sul. 

 

Os PROF vinculam, direta e imediatamente, os particulares relativamente: à 

elaboração dos planos de gestão florestal; às normas de intervenção nos espaços 

florestais; e aos limites de área a ocupar por eucalipto. Ficam excluídas destas 

disposições as normas com incidência territorial urbanística (Decreto-Lei 

n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de 

janeiro). Assim, nos espaços florestais inseridos na área do projeto devem ser 

cumpridas as normas estabelecidas para a sub-região homogénea onde se insere: 
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3.3.2. Plano Diretor Municipal de Pombal 

 

O PDM de Pombal foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 10 de 

abril de 2014, pelo Aviso n.º 4945/2014, tendo sido posteriormente alterado e 

corrigido pelos diplomas identificados no Quadro 3 e que se resumem no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Resumo das alterações ao PDM de Pombal. 

 Dinâmica Resumo 

Declaração 

n.º 77/2015, de 20 de 

abril 

1ª retificação Procede à retificação do Regulamento do PDM: do lapso gramatical 

constante do ponto i), da alínea c), do n.º 1, do artigo 35.º; e de lapso 

constante da alínea a) do n.º 2 do artigo 65.º. 

Declaração 

n.º 86/2015, de 24 de 

abril 

1ª correção 

material 

Procede à correção material do Regulamento do PDM determinada por 

incongruência entre este e a Planta de Ordenamento, bem como da 

Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo (1.01C), 

para acerto da cartografia determinada por incorreção de cadastro. 

Aviso n.º 15686/2017, 

de 29 de dezembro 

1ª alteração 

por adaptação 

Procede à compatibilização do PDM com o Programa da Orla Costeira 

Ovar-Marinha Grande e atualizá-lo face às servidões e restrições de 

utilidade pública entretanto entradas em vigor. 

Aviso n.º 12533/2019, 

de 6 de agosto 

2ª alteração Procede à alteração do Regulamento do PDM com vista à sua adequação 

ao Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas 

(RERAE), consistindo na introdução do art. 48º-B – Regularizações no 

âmbito do RERAE. 

Aviso n.º 16625/2019 3ª alteração 

por adaptação 

Adaptação à revogação dos Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 

tendo-se procedido à alteração por adaptação da Planta de 

Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, eliminando-se a 

delimitação dos referidos Planos e retificado as respetivas legendas, bem 

como, à alteração da redação dada ao art. 4º do Regulamento, 

eliminando o seu n.º 2. 

 

Considere-se ainda que já foi iniciada a alteração à 1ª revisão do PDM de Pombal, 

com vista à sua adequação ao novo regime jurídico dos IGT e ao PROF do Centro 

Litoral, conforme tornado público no Aviso n.º 12105/2019, de 26 de julho. 

 

Pela análise da Planta de Ordenamento do PDM de Pombal (Figura 1 do Anexo I), as 

Concessões Mineiras abrangem as seguintes categorias de uso do solo: 

 

Solo Rural - Espaço florestal de produção 

- Espaço florestal de conservação 

- Espaço agrícola de produção 

- Espaço de recursos geológicos 

- Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal – Tipo II 

- Espaço afeto à atividade industrial 

Solo Urbano - Espaço urbano de baixa densidade 

 

Os Espaços de Recursos Geológicos correspondem às áreas destinadas à exploração 

imediata ou potencial de recursos naturais geológicos. Nestes admitem-se as 

instalações de apoio e complementares da atividade extrativa, nomeadamente a 
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indústria anexa e transformadora, bem como a edificação necessária e indispensável 

para o funcionamento da atividade de exploração dos recursos minerais e ou 

hidrogeológicos e a instalação de paióis de apoio à atividade extrativa. Ainda assim, 

a atividade de exploração de recursos minerais não pode comprometer a vocação ou 

os usos dos espaços envolventes, designadamente dos Aglomerados Urbanos, 

Aglomerados Rurais e Áreas de Edificação Dispersa ou outras áreas de especial 

sensibilidade ecológica, ambiental e paisagística. 

 

Nos Espaços Florestais de Produção e nos Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal (Tipo II) admite-se a exploração de recursos geológicos, desde que 

observadas as condições definidas no art. 123º: 

 
 

No Quadro 5 apresenta-se a verificação do cumprimento das alíneas do n.º 2 do 

art. 123º, que estabelecem as condições cumulativas em que é admitida a 

exploração de recursos geológicos. Pela análise do Quadro 5 e da Figura 12 verifica-

se que apenas a área de exploração n.º 2 prevista apresenta zonas onde não são 

cumpridas todas as condições impostas pelo art. 123º do Regulamento do PDM de 

Pombal. 

 

Quadro 5 – Verificação do cumprimento do art. 123º do Regulamento do PDM de Pombal. 

Alíneas do n.º 2 do art. 123º Verificação 

a) Se localizem a mais de 100 metros de 

Aglomerados Urbanos, de Aglomerados 

Rurais e de Áreas de Edificação Dispersa; 

Na Figura 12 representa-se um buffer de 100 m em torno 

dos aglomerados e área de edificação dispersa existentes 

na envolvente. 
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Alíneas do n.º 2 do art. 123º Verificação 

b) Se localizem a pelo menos 50 metros das 

linhas de água integradas na REN; 

Não aplicável. 

No interior das Concessões Mineiras e envolvente 

imediata (50 m) não existem linhas de água integradas 

em REN (ver Figura 9 do Anexo I). 

c) Se localizem a mais de 50 metros de 

depósitos de água para abastecimento 

público, de nascentes e captações de água; 

Na Figura 12 representa-se um buffer de 50 m em torno 

dos reservatórios e captações indicados no PDM de 

Pombal e disponibilizados pela APA/ARH-Centro4. 

Não existem nascentes de água no interior das 

Concessões Mineiras, nem na envolvente imediata (50 m). 

d) Se localizem a mais de 100 metros de 

espaços públicos e outras infraestruturas de 

interesse municipal existentes; 

Na Figura 12 representa-se um buffer de 100 m em torno 

de: 

[espaços públicos]: 

- rede rodoviária principal e ferroviária 

[infraestruturas de interesse municipal]: 

- condutas adutoras existentes 

- condutas adutoras propostas 

- rede rodoviária proposta 

- linhas elétricas de média tensão 

e) Se localizem em área não abrangida por 

perímetros de proteção de captações ou 

nascentes de água; 

Não aplicável. 

As Concessões Mineiras não abrangem perímetros de 

captação, nem nascentes de água. 

f) Sejam objeto de estudo de impacte 

ambiental,no âmbito do regime jurídico 

específico, que avalie os impactes e defina 

as necessárias medidas de minimização e 

compensação a adotar. 

No âmbito do procedimento de AIA, cuja presente PDA 

faz parte integrante, é dado cumprimento a esta alínea. 

 

 
4 Informação fornecida pela Entidade na sequência de um pedido de informação apresentado em julho de 2017. 
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Figura 12 - Implantação territorial das condições em que é admitida a exploração de recursos geológicos nas 

categorias de uso do solo abrangidas pelo art. 123º do PDM de Pombal. 

 

Para o Espaço Afeto à Atividade Industrial, o projeto apresenta o estabelecimento 

industrial (Polo 1). Estas áreas correspondem a áreas destinadas à instalação de 

atividades diretamente ligadas ao aproveitamento e transformação de produtos 

provenientes do setor primário, cuja localização exige a proximidade da matéria-

prima. Neste espaço são ainda admitidas unidades de armazenagem quando 
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complementares da atividade principal e instalações de apoio ao pessoal de 

segurança e vigilância. Embora seja admitida a componente industrial não extrativa, 

a exploração de recursos minerais não é considerada compatível com este espaço. 

 

Nos Espaços Agrícolas de Produção e nos Espaços Florestais de Conservação, não é 

admitida a exploração de recursos geológicos, salvo nas áreas delimitadas na 

“Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo” como espaço de 

recursos geológicos. Estas categorias são periféricas nas áreas das Concessões 

Mineiras, convergindo apenas na área do Plano de Lavra atual (ver Figura 1 do 

Anexo I). 

 

O Espaço Urbano de Baixa Densidade destina-se predominantemente ao uso 

habitacional, na tipologia unifamiliar, podendo acolher outros usos desde que 

complementares ou compatíveis com o uso dominante. A exploração de recursos 

minerais não é considerada compatível com este espaço. Esta categoria está 

presente na Concessão Mineira de Vale do André n.º 2, sem intervenção prevista no 

âmbito deste projeto (ver Figura 1 do Anexo I). 

 

A Planta de Ordenamento do PDM de Pombal demarca ainda Estrutura Ecológica 

Municipal nas Concessões Mineiras (ver Figura 2 do Anexo I), nomeadamente Áreas 

Complementares do Tipo I e do Tipo II. Nas áreas complementares do tipo I (bem 

como nas áreas fundamentais, mas que não ocorrem na área de estudo) não são 

admitidas ações e ou atividades de exploração de recursos geológicos, salvo nas 

áreas delimitadas na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, 

como espaço de recursos geológicos. Estas áreas ocorrem marginalmente nos 

extremos nordeste e sudeste das Concessões Mineiras, condicionando a área de 

exploração n.º 3 prevista. As ações a desenvolver nas áreas complementares – tipo II 

devem contribuir para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, 

salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as espécies autóctones, 

bem como as características do relevo natural. 

 

As Concessões Mineiras estão totalmente integradas em áreas com potencial para a 

exploração de Areias, Argilas e Argilas Especiais (LNEG) (ver Figura 5 no Anexo I). 

Apresenta ainda uma área significativa com elevada suscetibilidade de movimento 

de massa em vertentes, que corresponde a Áreas Complementares - Tipo II da 

Estrutura Ecológica Municipal. De acordo com o art. 14º do Regulamento do PDM, 

nestas áreas não existem restrições à exploração de recursos minerais. 

 

 

3.4. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Pombal, com base em 

bibliografia de referência e em bases de dados disponíveis on-line, as servidões 



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

47 

administrativas e restrições de utilidade pública existentes nas Concessões Mineiras 

são: 

- Domínio Público Hídrico. 

- Pedreiras. 

- Reserva Agrícola Nacional. 

- Recursos florestais: perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal. 

- Reserva Ecológica Nacional. 

- Abastecimento de Água. 

- Rede elétrica. 

 

De acordo com a informação enviada pela APA/ARH-Centro em agosto de 2017, não 

existem captações de água públicas na área das Concessões Mineiras. 

 

A rede ferroviária encontra-se a mais de 61 m do limite sudeste da C-90, quando a 

zona de defesa é de 50 m, pelo que não existem condicionamentos ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

A rede rodoviária classificada (estrada regional, estrada e caminho municipal) 

encontra-se a mais de 62 m do limite norte da C-99, quando a zona de defesa é de 

50 m, pelo que não existem condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. Os 

caminhos florestais no interior das Concessões Mineiras não se encontram 

classificados, funcionando apenas como serventia aos proprietários dos terrenos, 

que terá ser mantida com a execução do projeto. 

 

Na área do projeto não existem outras servidões administrativas ou restrições de 

utilidade pública, considerando a lista constante em DGOTDU (2011) e DGT (2019). 

 

3.4.1. Domínio Público Hídrico 

 

As linhas de água presentes na área de estudo foram demarcadas com base na Carta 

Militar, à escala 1:25.000, do IGeoE (2016). Trata-se de linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis, pelo que têm uma faixa de servidão de 10 m para cada 

lado do seu leito (ver Figura 13). 
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Figura 13 - Linhas de água e respetiva faixa de servidão na área do projeto. 

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativa 

ao Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da água) e no Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio. Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não 

esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água, implicará a solicitação de 

licenciamento à entidade licenciadora que avaliará o respetivo impacte e o título 

mais adequado. A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de 
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licenciamento dos recursos hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através 

dos Departamentos de Administração de Região Hidrográfica (artigo 8.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 

junho). 

 

Uma vez que existem linhas de água demarcadas nas áreas de exploração previstas, 

terá que ser solicitada a respetiva licença para utilização do Domínio Público Hídrico 

à APA/ARH-Centro, caso haja sobreposição com as áreas de escavação a propor pelo 

Plano de Lavra. 

 

3.4.2. Pedreiras 

 

A constituição de servidões relativas a massas minerais (pedreiras) segue o regime 

previsto na Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

 

De acordo com o n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, o prédio no 

qual se localize uma pedreira pode ser onerado por uma servidão administrativa em 

razão do interesse económico da exploração, nos termos definidos em diploma 

próprio. A respetiva servidão administrativa é constituída por ato do membro do 

Governo responsável pela área da geologia, o qual identifica os prédios sobre os 

quais a mesma incide e estabelece as restrições necessárias à execução dos 

trabalhos, sendo este ato antecedido da audiência prévia dos interessados (n.º 1 e 2 

do art.º 54º). 

 

As Concessões Mineiras em estudo estão atribuídas ao proponente do presente 

projeto, bem como as pedreiras n.º 5587 e n.º 5695 identificadas na Figura 7 do 

Anexo I. Contudo, a Concessão Mineira C-99 abrange uma pedreira licenciada com o 

n.º 5716, que é propriedade de uma entidade distinta (DGEG, 2019). Ainda assim, e 

uma vez que esta pedreira se encontra a mais de 500 m de qualquer área de 

exploração prevista no âmbito deste projeto, conclui-se não haver qualquer 

condicionamento ao desenvolvimento do mesmo. 

 

3.4.3. Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

A área de RAN nas Concessões Mineiras encontra-se representada na Figura 8 do 

Anexo I, onde se verifica que apenas abrange uma área muito periférica junto ao 

limite sudoeste da Concessão Mineira (C-90). 

 

O regime da RAN é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. Nas áreas abrangidas 

pela RAN são interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 
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Uma vez que o projeto não prevê qualquer intervenção na área incluida em RAN, 

conclui-se que não existe condicionamento ao desenvolvimento do projeto. 

 

3.4.4. Recursos florestais 

 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei 

n.º 76/2017, de 17 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de 

janeiro, e o regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por 

incêndios encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

 

Áreas de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal 

Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos 

edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade (n.º 2 do art. 16º do 

SNDFCI na sua atual redação). 

 

Nas Concessões Mineiras existem áreas de perigosidade alta e muito alta (ver 

Figura 10 do Anexo I). No entanto, no âmbito deste projeto não está prevista a 

realização de qualquer edificação, nem a ampliação de edifícios existentes, pelo 

que não constituem condicionamentos ao projeto. 

 

Redes de defesa da floresta contra incêndios 

As redes de defesa da floresta contra incêndios concretizam territorialmente, de 

forma coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia 

do planeamento de defesa da floresta contra incêndio, e integram as redes de faixas 

de gestão de combustível, o mosaico de parcelas de gestão de combustível e a rede 

viária florestal, rede de pontos de água, rede de vigilância e deteção de incêndios e 

rede de infraestruturas de apoio ao combate (n.º 1 e n.º 2 do art. 12º). 

 

O SNDFCI estabelece que as redes de defesa da floresta contra incêndios, e os 

terrenos necessários à sua execução, inscritas nos PMDFCI podem, sob proposta das 

câmaras municipais, ser declaradas de utilidade pública, nos termos e para os 

efeitos previstos no Código das Expropriações, mediante despacho do membro do 

Governo responsável pela área das florestas. As redes primárias de faixas de gestão 

de combustível devem ser declaradas de utilidade pública, ficando qualquer 

alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo do ICNF 

(art. 14º). As Concessões Mineiras não intercetam redes primárias de faixas de 

gestão de combustível. 
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Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos 

em espaços classificados em PMOT como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam 

proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (entre outras): a realização de 

obras de construção de quaisquer edificações; o estabelecimento de quaisquer novas 

atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte 

ambiental negativo (n.º 1 do art. 1º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro). 

 

Nas Concessões Mineiras em estudo não estão demarcadas áreas ardidas nos últimos 

10 anos, de acordo com os dados disponibilizados pelo ICNF5 (ver Figura 10 do 

Anexo I). 

 

3.4.5. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

A Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro, aprovou a delimitação da REN para o 

concelho de Pombal. A área de REN nas Concessões Mineiras encontra-se 

representada na Figura 9 do Anexo I. 

 

O Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) é o que consta no Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto. A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, aprova 

a revisão das orientações estratégicas nacionais e regionais previstas no RJREN. 

 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os 

objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. A REN visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e 

processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que 

asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas. 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração 

e de recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de 

erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo 

para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza. 

 
5 http://geocatalogo.icnf.pt/. 
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d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda 

Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia 

de riscos naturais. 

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que 

ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em 

REN e os elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no 

regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

O sistema da REN identificado nas Concessões Mineiras é “áreas com risco de 

erosão” (ver Figura 9 do Anexo I), que de acordo com o RJREN em vigor se denomina 

“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

 

De acordo com o RJREN, novas explorações de recursos geológicos ou ampliação de 

explorações existentes são usos considerados compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN. No sistema da REN em presença, estes usos estão sujeitos 

a comunicação prévia. 

 

3.4.6. Abastecimento de água 

 

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime 

previsto pelo Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de outubro de 1944 conjugado com o 

regime geral de constituição de servidões que resulta do Código das Expropriações 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro. A servidão constitui-se por 

despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, sob proposta da 

entidade interessada nas pesquisas, nos estudos ou nos trabalhos de abastecimento 

de água. 

 

Nas Concessões Mineiras ocorrem e estão projetadas infraestruturas de 

abastecimento de água (ver Figura 4 no Anexo I), nomeadamente: 

- Dois reservatórios existentes. 

- Uma captação de água afeta ao processo industrial. 

- Condutas adutoras existentes e propostas. 

 

No concelho de Pombal, por força da aplicação do art. 123º do Regulamento do 

PDM, as condutas adutoras têm uma servidão de 100 m e os reservatórios e captação 

têm uma servidão de 50 m (ver Quadro 5), tal como representado na Figura 12. 

 

Para além disso, o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, que aprova o regime 

jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), estabelece que as 
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áreas de extração devem respeitar as respetivas zonas de defesa que, no caso de 

condutas é de 20 m e no caso de captações é de 50 m. 

 

Verifica-se portanto que apenas na área n.º 2 prevista existe condicionamento ao 

desenvolvimento do projeto, face à servidão estabelecida pelo art. 123º do 

Regulamento do PDM de Pombal. 

 

3.4.7. Rede elétrica - linha de média tensão 

 

O regime das servidões administrativas de linhas elétricas é objeto de legislação 

complementar a aprovar pelo ministro responsável pela área da energia, sob 

proposta da DGEG. Até à entrada em vigor dessa legislação, mantêm-se em vigor as 

disposições do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, na matéria 

relativa à implantação de instalações elétricas e à constituição de servidões (por 

força do art. 75.º do Decreto-Lei 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 215-B/2012, de 7 de novembro). 

 

As Concessões Mineiras são parcialmente atravessadas por duas linhas elétricas de 

média tensão, nos limites noroeste e sudeste, sendo esta última afeta ao 

abastecimento da instalação do proponente. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, que aprova o regime jurídico da 

pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), as áreas de extração devem 

respeitar a zona de defesa de postes elétricos de média tensão, que corresponde a 

30 m. 
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4 Identificação das questões significativas 
 

 

4.1. Princípios e definições 

 

A previsão dos efeitos do projeto no ambiente será efetuada para cada fator 

ambiental. Para tal será efetuada a comparação entre a situação ambiental de base 

(situação de referência) com as condições que resultam da implementação do 

projeto proposto, identificando as alterações prevista nos meios recetores. 

 

Para efetuar a avaliação de impacte ambiental existe um conjunto de princípios e 

conceitos que serão analisados, nomeadamente: 

- Enquadramento do projeto ao nível local e regional. 

- A significância dos efeitos no ambiente. 

- Âmbito espacial da análise. 

- Programação temporal do projeto. 

 

Definição da significância do efeito no ambiente 

A identificação da significância dos efeitos de um projeto no ambiente tem como 

principal função informar a população potencialmente afetada, entidades com 

competências e decisores. Um impacte de elevada significância corresponde a um 

efeito que quer por si só ou combinado com outros fatores deve ser tido em conta 

no processo de tomada de decisão em consonância com os critérios usados para 

outros projetos avaliados pelas autoridades. 

 

A significância de um impacte corresponde à combinação de dois fatores: 

- A dimensão e magnitude do impacte (por exemplo a proximidade do projeto da 

população residente). 

- A sensibilidade ou importância do que será afetado pelo projeto (como por 

exemplo habitats raros ou protegidos, ou usos sensíveis às variações no ambiente 

sonoro). 

 

A magnitude e sensibilidade são fatores chave na avaliação da significância do 

impacte, no entanto é importante ter ainda em conta na avaliação a probabilidade 

do impacte ocorrer e a sua duração. 

 

Minimização dos efeitos no ambiente 

A função da avaliação de impacte ambiental não se deve restringir apenas à 

identificação, avaliação e descrição dos impactes associados ao projeto. À medida 

que os impactes são identificados a equipa técnica, conjuntamente com a equipa do 
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projeto, procurará soluções e medidas por forma a prevenir, reduzir e sempre que 

possível mitigar os impactes negativos identificados. 

 

Assim, as medidas de minimização serão desenvolvidas e sempre que possível 

incorporadas no Plano de Lavra. 

 

Âmbito espacial do EIA 

A avaliação de impacte ambiental incide sobre a área proposta para o projeto, bem 

como toda a área que se considera influenciada por este, e que varia de fator para 

fator, e que será denominada área de estudo. Este limite corresponde à área que 

será usada de forma permanente pelo projeto, a natureza do local e a forma como 

os impactes esperados introduzem alterações espaciais. No entanto, a significância 

do efeito pode variar para além dos limites físicos da área de implantação do 

projeto.  

 

O âmbito espacial da avaliação de impacte ambiental terá também em conta os 

efeitos potenciais da implementação do projeto em outros projetos ou atividades 

como seja: 

- Projetos que ocorram como consequência da implementação do projeto. 

- Atividade que existam ou cessem a sua atividade como consequência da 

implementação do projeto. 

- Potenciais efeitos cumulativos com outros projetos. 

 

Âmbito temporal 

A escala temporal da avaliação dos impactes ambientais diz respeito à duração dos 

impactes potenciais e a sua relação com a duração nomeadamente da fase de 

funcionamento e desativação. 

 

4.2. Identificação das ações ou atividades com potenciais impactes 
significativos 

 

Nos Quadro 6 e Quadro 7 são identificadas as ações do projeto associadas à fase de 

funcionamento e desativação que se consideram serem suscetíveis de provocar 

impactes significativos. 

 

Quadro 6 – Ações do projeto e atividades suscetíveis de provocar impactes na fase de funcionamento. 

Ações Atividades 

Preparação do 

desmonte 

- Corte e remoção da vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas a intervencionar. 

- Remoção de vegetação que constituí cortinas arbóreas que funcionem como barreira 

visual e de barreira à passagem de poeiras para as áreas envolventes. 

- Operações de remoção dos solos e terra vegetal. 

- Constituição de depósitos temporários de terras vegetais. 

- Constituição de depósitos temporários de estéreis. 

- Circulação de máquinas e viaturas em áreas não pavimentadas. 
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Ações Atividades 

- Escavação com intervenção ao nível do solo/ subsolo. 

Desmonte e 

constituição de 

depósitos temporários 

- Criação na área de exploração de taludes e degraus. 

- Constituição na área de exploração de depósitos temporários de materiais (pargas). 

- Circulação de máquinas e viaturas em áreas não pavimentadas. 

Remoção, carga e 

transporte 

- Circulação de máquinas e viaturas em áreas não pavimentadas e em acessos entre a área 

de exploração e o acesso mineiro (Polo 2) e estabelecimento industrial (Polo 1). 

Expedição do produto 

final 

- Circulação de viaturas que saem da área do projeto para a rede viária tendo como 

destino os clientes finais dos materiais produzidos. 

Operações de 

recuperação 

paisagística 

- Constituição de cortinas arbóreas. 

- Transporte de estéreis das áreas de depósito para as áreas que se pretendem recuperar. 

- Transporte de terras vegetais dos locais de depósito para as áreas a recuperar. 

- Plantações e sementeiras. 

Tratamento e 

beneficiação dos 

materiais extraídos 

- Circulação de viaturas entre a área de exploração e as instalações. 

Manutenção de 

máquinas e viaturas 

- Circulação de viaturas entre a área de exploração e as instalações. 

 

Quadro 7 – Ações do projeto e atividades suscetíveis de provocar impactes na fase de desativação. 

Ações Atividades 

Encerramento da área 

de exploração 

- Colocação de vedação. 

- Finalização dos trabalhos de recuperação paisagística. 

- Remoção da sinalização existente no local relativa à atividade de extração. 

- Remoção de todos os equipamentos móveis da área de exploração. 

- Colocação de placas de sinalização. 

 

 

4.3. Identificação dos potenciais impactes significativos 

 

Os fatores ambientais relevantes, decorrentes dos impactes nas fases de 

funcionamento e desativação do projeto, são: 

1. Geologia, geomorfologia e recursos minerais - modificação do relevo; alteração 

das características geológicas; utilização de um recurso geológico. 

2. Solo e capacidade de uso - remoção da vegetação e do solo. 

3. Recursos hídricos – remoção do solo e alteração do escoamento superficial. 

4. Hidrogeologia – desmonte. 

5. Qualidade do ar – emissão de poeiras com origem no desmonte, beneficiação dos 

materiais extraídos e transporte. 

6. Ruído – desmonte, beneficiação dos materiais extraídos e transporte. 

7. Resíduos – manutenção de viaturas e equipamentos. 

8. Recursos biológicos (flora e fauna) – remoção do coberto vegetação, presença da 

exploração. 

9. Paisagem – remoção da vegetação, presença da exploração. 

10. Socioeconomia – geração de emprego, atividade económica, rendimento, 

transporte. 

11. Património arqueológico – remoção do solo e desmonte. 
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12. Clima e alterações climáticas: remoção da vegetação e solo, consumo de 

combustíveis fósseis. 

13. Saúde humana – produção de poeiras e ruído. 

 

 

4.4. Identificação de riscos ambientais 

 

A análise de riscos visa a verificação dos possíveis riscos do projeto sobre o 

ambiente, bem como os efeitos dos riscos naturais, mistos e tecnológicos sobre o 

projeto. 

 

Para a análise de riscos será utilizada a informação constante no Plano Municipal de 

Emergência da Proteção Civil do concelho de Pombal. 

 

Entende-se como risco a “probabilidade de ocorrência de um processo perigoso e a 

respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, 

expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou 

indiretos” (ANPC, 2009). Os riscos presentes num determinado local podem ser de 

origem natural, humana ou mistos (ANPC, 2009): 

- Riscos naturais: resultam do funcionamento dos sistemas naturais. 

- Riscos tecnológicos: resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não 

planeados, decorrentes da atividade humana. 

- Riscos mistos: resultam da combinação de ações continuadas da atividade 

humana com o funcionamento dos sistemas naturais. 

 

Neste ponto será realizada a análise dos riscos do projeto sobre o ambiente e os 

riscos naturais, tecnológicos e mistos sobre o projeto. 

 

 

4.5. Aspetos que possam constituir condicionantes ao projeto 

 

Nesta fase não são conhecidos condicionantes ao projeto. 

 

Contudo, será analisado o uso programado pelos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor na área das Concessões Mineiras e verificadas as servidões administrativas 

e restrições de utilidade pública existentes na área de implantação do projeto e que 

possam condicionar o seu desenvolvimento. 
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4.6. Populações e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados 
pelo projeto 

 

As populações potencialmente mais afetadas pelo projeto serão os habitantes dos 

aglomerados populacionais mais próximos, que se encontram identificados no 

Quadro 2. 

 

Destaca-se também a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de Freguesia de 

Albergaria dos Doze, enquanto entidades locais responsáveis pelo ordenamento do 

território onde se localiza as Concessões Mineiras em estudo. 
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5 Proposta metodológica de caracterização 
do ambiente afetado 

 

 

5.1. Geologia, geomorfologia e recursos minerais 

 

A área das concessões mineiras insere-se na unidade morfoestrutural da Orla 

Mesocenozóica Ocidental que, conjuntamente com o seu prolongamento para 

“offshore”, corresponde a uma bacia sedimentar que se começou a diferenciar no 

Triásico: a Bacia Lusitaniana. 

 

De acordo com a Carta Geológica 23-C, Leiria (SGP, 1968), na área das concessões 

mineiras afloram formações do Cretácico: “Cenomaniano Inferior, Albiano, Aptiano 

e Neocomiano” (C1-2). São também intercetadas pequenas áreas onde afloram 

formações do Jurássico: Kimmeridgiano Inferior – “Complexo de Vale de Lagares” 

(J3
bc), que se prolonga a norte. No vale dos principais cursos de água, rio Arunca e 

rio Vergado, ocorrem “Aluviões” (a). 

 

Dada a importância das matérias-primas minerais existentes no concelho de Pombal, 

o LNEG demarcou áreas potenciais e áreas complementares (Município de Pombal, 

2014). A Área Potencial para Areias, Argilas e Caulinos, onde se insere a área das 

concessões, abrange os depósitos do Cretácico Inferior que de uma forma comum, 

nesta região, apresentam potencialidades para exploração de caulinos, tendo como 

subprodutos as areias para a construção civil e argilas comuns. 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência das concessões 

mineiras serão considerados os seguintes aspetos: 

- Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo. 

- Geologia, litologia e formações geológicas locais. 

- Tectónica e sismicidade. 

- Recursos e monumentos geológicos e geomorfológicos. 

 

Área de estudo 

A área de estudo para a geomorfologia e geologia será a área das concessões 

mineiras e a sua envolvente mais próxima. Será também realizado um 

enquadramento de âmbito regional. 
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Situação de referência - metodologia geral 

A caracterização da geomorfologia e da geologia será realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Carta geológica de Portugal, folha 23-C (Leiria), à escala 1:50.000, e respetiva 

notícia explicativa (SGP, 1968). 

- Carta Militar n.º 286, à escala 1:25.000, do IGeoE (2016). 

- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Mondego (CCDR-C, 2001). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4A) 

(APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

- Revisão do PDM de Pombal – estudos de caracterização (Município de Pombal, 

2013 e 2014). 

- Plano de Lavra da exploração. 

- Carta neotectónica de Portugal continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e 

Ribeiro (1988).  

- Carta de isossistas de intensidade máxima, do Instituto de Meteorologia (1997). 

- Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 

(RSAAEP), publicado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. 

- Zonamento sísmico considerado na NP EN 1998-1 (2009). 

- Base de dados da DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia e do LNEG - 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

 

Realizar-se-á um reconhecimento de campo, de modo a completar os dados e a 

validar as interpretações. 

 

5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

A área de estudo encontra-se inserida na massa de água do sistema aquífero de 

Ourém (O15), a sul, e parcialmente na Orla Ocidental Indiferenciada da Bacia do 

Mondego, a norte.  

 

O sistema aquífero de Ourém (O15) é um sistema poroso, multicamada, 

predominantemente confinado a semi-confinado, que ocupa uma área de cerca de 

316 km2. A formação aquífera mais importante são os Arenitos do Carrascal 

(Complexo detrítico do Cretácico). No entanto, os depósitos detríticos mio-plio-

quaternários e os calcários do Cenomaniano superior podem ser também explorados, 

isoladamente ou em conjunto com os arenitos cretácicos.  

 

A unidade hidrogeológica do Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego 

(O02) está contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego, principalmente no que é 

considerado o Baixo Mondego, com uma área de 330 km2. É uma massa de águas 

subterrâneas dominada pela ocorrência de calcários, margas, arenitos e argilas, 

massas evaporíticas e intercalações calco-dolomíticas, por norma compostas em 

formação muito espessas, algumas com boa aptidão hidrogeológica.  



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

61 

Aspetos a analisar 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto serão 

considerados os seguintes aspetos: 

- Unidades hidrogeológicas e massas de água subterrânea. 

- Sistemas aquíferos locais (caracterização, principais formações aquíferas e 

direções do escoamento subterrâneo). 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Pontos de água. 

- Qualidade da água subterrânea. 

 

Área de estudo 

A área de estudo para a hidrogeologia é a área das concessões mineiras, bem como a 

sua envolvente mais próxima, com particular relevância para a área abrangida pelas 

massas de água subterrâneas presentes. 

 

Situação de referência - metodologia geral 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos será realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização 

INAG-SNIRH e Almeida et al. (2000). 

- Carta geológica de Portugal, folha 23-C (Leiria), à escala 1:50.000, e respetiva 

notícia explicativa (SGP, 1968). 

- Carta Militar n.º 286, à escala 1:25.000, do IGeoE (2016). 

- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Mondego (CCDR-C, 2001). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4A) 

(APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

- Revisão do PDM de Pombal – estudos de caracterização (Município de Pombal, 

2013 e 2014). 

- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

Em relação aos furos e captações licenciados serão analisados os dados fornecidos 

pela APA/ARH-Centro. Procedendo-se também à verificação de poços existentes na 

envolvente. 

 

5.3. Recursos hídricos superficiais 

 

A área das concessões insere-se na margem esquerda do rio Arunca (afluente da 

margem esquerda do rio Mondego), abrangendo a cumeada que separa este curso de 

água da sub-bacia do rio Vergado, localizada a este. A rede de drenagem é pouco 

expressiva, constituída apenas por cursos de água com carater temporário. Parte da 

drenagem já se encontra alterada pela presença da indústria extrativa. 
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Existem também lagoas artificiais resultantes de antigas e das atuais explorações de 

caulino. 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto, serão considerados 

os seguintes aspetos: 

- Bacia e sub-bacia hidrográfica. 

- Massas de água superficial. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água superficial. 

- Fontes de poluição. 

 

Área de estudo 

A análise da drenagem superficial na área de estudo será realizada em dois níveis de 

detalhe distintos, sendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas de análise: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico da bacia 

e sub-bacia hidrográfica e das massas de água superficiais da área onde se insere 

o projeto. 

- Escala da área da propriedade, onde se encontra implantado o projeto, para a 

análise do escoamento superficial local. 

 

Situação de referência - metodologia geral 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais será realizada através da recolha 

de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis 

Integradas na Região Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua 

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

- Cartas Militares n.º 240, 250, 262, 273, 274, 285 e 286, à escala 1:25.000, do 

IGeoE. 

- Imagem de satélite do Google Earth e do Bing Maps. 

- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

No trabalho de campo, para além da verificação das linhas de água existentes, serão 

ainda identificados os seguintes elementos: 

- Leitos das linhas de água incluindo os leitos de cheia. 

- Alterações de leitos e margens de linhas de água. 

- Atravessamentos de linhas de água. 

- Tipo de usos e vegetação ripícola. 

- Potenciais fontes de poluição. 
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5.4. Solo e uso do solo 

 

Na área das concessões mineiras ocorrem predominantemente solos podzolizados – 

“podzóis não hidromórficos, com surraipa de materiais arenáceos pouco 

consolidados” (Ppr). Marginalmente são intercetados os “solos litólicos, húmicos, 

câmbicos” (Mvl), a sudeste e a sul; os “solos de baixas – coluviossolos” (Sbl), a sul; 

os “solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos” (Pato), a noroeste; e 

os “solos calcários” (Ptco), a norte. 

 

Em relação à capacidade de uso do solo, o solo presente na área das concessões 

mineiras insere-se predominantemente na classe F - utilização não agrícola 

(florestal). Marginalmente são intercetados solos da classe A – utilização agrícola, na 

parte sul e sudeste, e solos do complexo C+F na parte norte.  

 

Na área das concessões é intercetada uma pequena mancha de RAN, junto ao limite 

sul.  

 

Na área das concessões predomina o uso florestal (floresta de produção com 

eucalipto e algum pinheiro bravo) e a área de extração de inertes existente.  

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização do solo serão analisados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo/ unidade pedológicas. 

- Aptidões e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

Área de estudo 

A área de estudo corresponde às áreas das concessões mineiras e a sua envolvente 

mais próxima, abrangendo um raio de cerca de 1 km. 

 

Situação de referência - metodologia geral 

Para a identificação e caracterização do solo e uso do solo ocorrentes na área de 

estudo realizar-se-á uma recolha de dados bibliográficos e cartográficos da região, 

nomeadamente: 

- O solo será caracterizado com base na Carta dos Solos, apresentada no sítio 

EPIC WebGIS Portugal6. 

- A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos será realizada 

com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente 

(IA, 2004), e nas suas principais características físicas e químicas. Será ainda 

 
6 http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/wms/epic. Apresentado pelo projeto LEAF - Linking Landscape, 
Environment, Agriculture and Food (ex-Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista "Prof. Caldeira Cabral"), Instituto 
Superior de Agronomia. 
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verificada a correspondência com as áreas classificadas como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

- A ocupação do solo na área de estudo será analisada com base na carta de 

ocupação do solo de 2015 (COS2015), complementada pela consulta de imagens 

de satélite das plataformas Google Maps, Bing Maps e da ESRI e pelo trabalho de 

campo. 

 

 

5.5. Sistemas ecológicos 

 

As áreas classificadas mais próximas das concessões são o Sítio Sicó/ Alvaiázere 

(PTCON0045), localizado a cerca 5,7 km a este. 

 

Os principais biótopos identificados na área das concessões mineiras, são os biótipos 

florestal e artificial (área de extração). 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização dos sistemas ecológicos na zona de influência do projeto serão 

considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas do Sistema nacional de Áreas Classificadas (SNAC)7 - constituído pela Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a 

Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais assumidos pelo estado português, nomeadamente os Sítios Ramsar 

e as Reservas da Biosfera. 

- Recursos biológicos – biótopos/ habitats e espécies da flora e fauna: 

- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 

- Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais (biótopos/ 

habitats).  

- Espécies da flora e da fauna presentes e ou potencialmente presentes. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

Área de estudo 

A área de estudo em relação aos recursos biológicos é a área de influência direta, 

que corresponde à área de implantação do projeto, e a área de influência indireta e 

que abrange a sua envolvente mais próxima num raio de cerca de 1 km, a partir do 

limite das concessoes. 

 

Situação de referência - metodologia geral 

Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área do projeto 

ou na sua zona de influência, será consultada bibliografia e legislação específica e a 

 
7 O SNAC foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 242/2015, de 15 de outubro. 
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cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), com a delimitação das áreas classificadas de Portugal8 integradas no SNAC.  

 

A caracterização dos recursos biológicos (biótopos/ habitats, flora e fauna) será 

realizada em três fases: 

 

Fase 1: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e 

cartografia específica. Nesta fase será ainda realizada a consulta e recolha de 

elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre os recursos naturais na 

região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

 Biótopos/ habitats 

Caracterização dos biótopos/ habitats presentes na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto). Nesta 

fase será realizada a caracterização dos biótopos e do tipo de vegetação e dos 

grupos faunísticos que lhe está associada, com recurso à cartografia de base, 

imagens de satélite e reconhecimento de campo. Será realizado trabalho de campo, 

centrado especialmente na área afeta ao projeto.  

 

Para a demarcação dos biótopos será utilizada a cartografia da COS2015, atualizada 

com base em imagens de satélite disponibilizadas pelas plataformas digitais (Esri 

Satellite, Google Earth e Bing Maps), e no trabalho de campo. 

 

Os locais prospetados serão devidamente identificados na cartografia a apresentar. 

 

 Flora e vegetação 

Descrição da flora e da vegetação presente na área de estudo definida, com 

apresentação de um elenco florístico, através da identificação das espécies vegetais 

presentes em cada um dos biótopos, com recurso a bibliografia especializada.  

 

O elenco florístico também terá a identificação das espécies por estrato (arbóreo, 

arbustivo e herbáceo), a presença de espécies classificadas ao nível da legislação 

nacional e internacional e identificação de espécies exóticas/ invasoras. 

 

Em relação às invasoras será também aplicado o referido por Leão e Pinho (2019)9. 

 

 Fauna 

Identificação e caracterização da fauna observada no local e a potencialmente 

ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados. Serão 

 
8 ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 
9 Leão, F. & Pinho, R. (Coord.) (2019). Espécies exóticas invasoras em avaliação de impacte ambiental - identificar, 
avaliar e agir. Princípios Orientadores. Lisboa: Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes. 
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consideradas quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de 

estudo, quer as espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e 

como local de alimentação.  

 

Com base no elenco faunístico será realizada a “valoração” das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo, tendo como referência o estatuto de 

conservação em Portugal, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de 

acordo com os critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza). 

Para cada uma das espécies identificadas, fazer-se-á referência também à legislação 

existente a nível nacional e europeu: 

- Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem - Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. 

- Convenção de Berna: Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa - Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

- Diretivas Habitats: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Aves e da Diretiva 

Habitats. 

 

As técnicas de inventariação utilizadas variaram dependendo das características 

ecológicas e comportamentais dos grupos faunísticos considerados.  

 

Fase 3: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis. A avaliação biológica será realizada com base nos resultados obtidos nas 

fases anteriores e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das 

comunidades vegetais e das populações faunísticas, e o seu grau de sensibilidade, 

bem como da sua importância nos contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

será feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  

- A presença/ ausência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

- A presença/ ausência de habitats naturais constantes da Diretiva Habitats 

(Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

- O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais e da 

fauna. Nomeadamente, a verificação do estado de evolução/ regressão das 

comunidades vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se 

que o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que 

as comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 
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5.6. Paisagem 

 

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). 

 

Aspetos a analisar 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem da área de implantação do 

projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), 

considerando os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética. 

- Unidades da paisagem e suas subunidades. 

- Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual 

da paisagem). 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

Área de estudo 

A área de estudo definida para a análise da paisagem será a área inserida num raio 

de 4 km em relação à área de implantação do projeto. 

 

Situação de referência - metodologia geral 

A caracterização da paisagem será realizada em duas fases: caracterização biofísica; 

seguida da caraterização e classificação da paisagem, através da definição de 

unidades visuais, que servem de base à análise paisagística da área de estudo. 

 

Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica compreende a identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação 

do território. A análise e representação gráfica será realizada em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software QGis, tendo como base 

as curvas de nível e a rede hidrografia das cartas militares à escala 1:25.000 

(IGeoE). 

 

A Carta Militar será utilizada como carta base para a sobreposição e representação 

gráfica de toda a informação a apresentar. 

 

Serão também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 

nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo e uso do solo, os sistemas 

ecológicos e os recursos hídricos, que se encontram descritos ao longo do presente 

relatório, nas alíneas próprias. 
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 Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretende representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura (festos e talvegues) e dos 

pontos notáveis da paisagem. 

- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo, fornecendo uma informação quantificada. A 

classificação dos declives depende de diversos fatores, como sejam as 

características da área de estudo, a escala de análise e o tipo de projeto em 

causa, neste caso concreto será utilizada a seguinte classificação: 
 

Classe de declive (%) Tipo de relevo 

< 5 Plano 

6 - 10 Suave 

11 - 15 Moderado 

16 - 25 Acentuado 

26 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

 Ocupação do solo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto 

expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, 

conferindo um caráter mais ou menos artificializado da paisagem. 

 

A ocupação do solo na área de estudo será analisada com base na cartografia da 

COS2015, disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares e em imagens de satélite das 

plataformas Bing Maps, Google Maps e ESRI. Esta informação será atualizada com 

recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase será realizada a caracterização da unidade de paisagem (UP) e a 

definição de subunidades da paisagem (SUP) para a área de estudo, sendo 

posteriormente realizada a sua classificação paisagística. 

 

 Unidades de paisagem e subunidades da paisagem 

A caracterização da paisagem terá como base as unidades de paisagem (UP) 

definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e 

caracterização da paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores, 

as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. 
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Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio, 

identificável no interior e no exterior.  

 

Após a identificação e caracterização da UP, serão definidas subunidades da 

paisagem (SUP) para a área de estudo, tentando identificar e conhecer os padrões 

específicos de organização do território, à escala da análise considerada. Para cada 

SUP serão considerados os elementos constituintes da paisagem que a distingue das 

restantes, relacionados com as classes de relevo e de uso do solo e/ou outros 

elementos considerados relevantes (valores e intrusões visuais). 

 

 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes 

níveis de qualidade visual e capacidade de absorção visual das SUP definidas, como 

forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a uma 

metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e 

estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características 

visuais da paisagem.  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) resulta da conjugação das características do 

local, nomeadamente dos principais elementos do território (relevo e uso do solo), 

juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP 

será avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das SUP 

introduzida pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso 

de solo, valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos 

distintos.  

 
Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia  

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros 

humanizados: 

- Usos do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais/ elementos dissonantes 

 

De acordo com as tipologias de uso presentes na área de estudo (COS2015), serão 

atribuídas as classes de qualidade visual. 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade da SUP de suportar o impacte visual. Esta depende 

essencialmente do designado parâmetro de visibilidade, que está dependente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores.  
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Nesta análise serão considerados os potenciais observadores, quer os permanentes 

(nos aglomerados e habitações isoladas), quer os temporários (utilizadores da rede 

viária principal).  

 
Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Observadores permanentes: aglomerados populacionais e habitações 

isoladas 

- Observadores temporários: rede viária principal 

 

A localização dos observadores permanentes tem como base a delimitação do tecido 

urbano da COS2015, no qual será elaborada uma grelha de pontos com 100 m de 

equidistância. As habitações isoladas serão demarcadas com base na carta militar e 

imagens de satélite. Para os pontos associados aos observadores permanentes será 

considerada uma altura média de 1,65 m e um raio de observação de 4 km. 

 

Em relação aos observadores temporários, na rede viária principal será considerada 

uma equidistância de 500 m e um raio de observação de 4 km. 

 

Através do cruzamento dos pontos de observação considerados com o MDT será 

obtida as bacias visuais e a frequência de visibilidade de uma determinada área (ou 

célula). Assim nas áreas com maior número de sobreposição de bacias visuais deverá 

corresponder a CAVP baixa e uma com baixa sobreposição de bacias visuais uma 

CAVP muito alta, nas quais se incluem as áreas que não estão abrangidas por 

qualquer bacia visual. 

 

A sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que a paisagem 

tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade sensorial/ 

visual, resultando da conjugação da QVP com a CAVP. A SVP é tanto mais elevada 

quanto mais elevada for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. A SVP de cada uma das 

SUP resulta da seguinte classificação: 

 

QVP                 CAVP Muito alta Alta Média Baixa 

Muito baixa Baixa Baixa Média Média 

Baixa  Baixa Média Média Alta 

Média Baixa Media Alta Alta 

Alta  Média Alta Alta Muito alta 

     

SVP Baixa Média Alta Muito alta 

 

Deste modo considera-se que uma paisagem com sensibilidade visual baixa é uma 

paisagem que pode suportar alterações, mediante certas restrições próprias do 

local. Por outro lado, uma paisagem com uma sensibilidade visual muito alta não se 

apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar 

deterioração das suas características e da qualidade paisagística.  
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5.7. Qualidade do ar 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização da qualidade do ar na zona de influência do projeto serão 

considerados os seguintes aspetos: 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

- Identificação dos recetores sensíveis. 

 

Área de estudo 

A análise da qualidade do ar será realizada às escalas regional e local. 

 

A escala regional corresponde à zona “Centro Litoral”, área com características 

homogéneas em termos de qualidade de ar, ocupação do solo e densidade 

populacional. Esta zona está dotada de duas estações de monitorização de fundo da 

qualidade do ar – a estação da Ervedeira, localizada a 27 km a noroeste da área do 

projeto, e a estação de Montemor-o-Velho, localizada a 40 km a norte. 

 

A escala local compreende o território concelhio e a área mais próxima do projeto, 

num raio de cerca de 2 km. 

 

Situação de referência – metodologia geral 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, serão consultados o 

Relatório de Análise Estatística dos Dados de Qualidade do Ar da Região Centro e os 

dados de qualidade da estação de monitorização mais próxima da área do projeto. 

Será ainda analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos através da 

análise do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, 

disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

A nível local, será realizada uma visita para identificar as fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos existentes na zona envolvente ao projeto e os potenciais 

recetores sensíveis. 

 

A estimativa das emissões de poluentes atmosféricos a nível concelhio terá por base 

os dados do relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” (APA, 

2017)10. 

 

 

 
10 APA (2017) – Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho – 2015: Gases acidificantes e eutrofizantes, precursores 
de ozono, partículas, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes e gases com efeito de estufa. Agência Portuguesa 
do Ambiente. 
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5.8. Clima e alterações climáticas 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização do clima e alterações climáticas na área de estudo serão 

considerados os seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação e humidade relativa, velocidade e direção do vento. 

- Balanço do carbono da área do projeto. 

 

Área de estudo 

O balanço de carbono será realizado para a área das Concessões Mineiras e 

individualizada para as áreas de exploração. Para a análise climática será 

considerada a área afeta à estação climatológica mais próxima. 

 

Situação de referência – metodologia geral 

Para a análise do clima da região serão utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima das Concessões Mineiras – Estação 

climatológica de Leiria (aerodromo), para o período 1971-2000. Serão ainda 

consultados os dados da caracterização climática constante no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios de Pombal (2018-2027). 

 

As Alterações Climáticas são identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na 

atualidade. Para fazer face a este problema existem essencialmente duas linhas de 

atuação – mitigação e adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa 

reduzir a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), a adaptação é o processo 

que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das alterações climáticas 

nos sistemas biofísicos e socioeconómicos (APA, 2019). Assim, 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, e a influência do projeto sobre as alterações climáticas, por forma a 

determinar como o projeto poderá mitigar a sua contribuição para as alterações 

climáticas. 

 

Para a caracterização do balanço de carbono 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 apresentadas no relatório “Emissões de 

Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015” de APA (2017)10. Será ainda consultada 

bibliografia da especialidade para estimar a Produtividade Líquida dos Ecossistemas 

e assim concluir sobre o balanço de carbono na área do projeto. 
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5.9. Ambiente sonoro 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização do ambiente sonoro na área do projeto serão considerados os 

seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica – níveis sonoros e fontes de ruído. 

- Análise da susceptibilidade ao ruído da zona envolvente. 

 

Situação de referência – metodologia geral 

Serão identificadas as fontes de ruído existentes na envolvente próxima das 

Concessões Mineiras e efetuada a análise da suscetibilidade ao ruído desta zona, 

com recurso a cartografia militar, imagens de satélite e trabalho de campo. 

 

Serão efetuadas medições acústicas em três pontos localizados na envolvente das 

áreas de exploração previstas. Os pontos de medição serão selecionados por forma a 

se localizarem junto dos recetores sensíveis mais próximos, bem como garantirem as 

condições necessárias para a realização das medições. As medições serão efetuadas 

durante os três períodos de referência, com o seguinte equipamento: 

 Sonómetro integrador devidamente certificado. 

 Calibrador de precisão certificado. 

 Microfone de precisão certificado. 

 Protetor de vento. 

 

As medições serão realizadas de acordo com a normalização aplicável – NP ISO 1996 

de 2011.  

 

 

5.10. Socioeconomia 

 

Aspetos a analisar 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, serão 

considerados os seguintes aspetos: 

- População. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

- Atividades económicas por setor. 

- Características das vias de acesso e tráfego atual e previsto. 

 

Situação de referência – metodologia geral 

Tendo em conta a dimensão do projeto e a sua área de influência, considera-se 

como território de análise o concelho de Pombal e, quando se justifique, a freguesia 

onde se insere o projeto. Serão recolhidos os dados estatísticos deste concelho e da 



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

74 

freguesia diretamente afetada, bem como da Região de Leiria (NUT III), recorrendo 

ao Instituto Nacional de Estatística e outra bibliografia disponível. 

 

A informação será depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento 

relevante para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer 

alteração decorrente do projeto. 

 

Será ainda analisada a circulação viária na envolvente das Concessões Mineiras, 

tendo em conta o trajeto utilizado pelos veiculos que transportam o material 

extraído e beneficiado na exploração. Para isso, será efetuada a caracterização das 

principais vias potencialmente afetadas pelo projeto, bem como analisados os dados 

de tráfego disponibilizados pela Infraestruturas de Portugal (ex-EP), tendo em vista 

a definição do padrão atual de fluxos de tráfego e a capacidade de carga das vias. 

 

 

5.11. Património arqueológico 

 

Aspetos a analisar 

A caracterização do património arqueológico será efetuada através da identificação 

de elementos patrimoniais relevantes. 

 

Situação de referência – metodologia geral 

Será efetuada uma procura de dados nos sítios on-line de pesquisa de 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 uma visita à área do projeto para uma prospeção nas 

áreas a intervir. Este procedimento consiste na observação direta do terreno, que 

será percorrido seguindo o método field walking, auxiliado pela leitura da Carta 

Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 286 e pela fotografia aérea mais 

recente disponível. 
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6 Metodologia para avaliação de impactes 
 

 

6.1. Metodologia geral para a identificação e avaliação de impactes 

 

Para identificação/ confirmação de impactes serão utilizadas as seguintes 

metodologias: 

- Visita conjunta com os técnicos responsáveis pelo Plano de Lavra à zona de 

desenvolvimento previsto do projeto, para actualizar o conhecimento do 

projetoe do local. 

- Discussão de aspectos relevantes do projeto com a os técnicos responsáveis pelo 

Plano de Lavra. 

- Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

- Utilização de checklists de componentes-tipo de projetos e de componentes 

ambientais para identificação dos impactes. 

- Utilização de matrizes para cruzar a informação do projetocom os fatores 

ambientais. 

- Consulta bibliográfica. 

- Consulta de EIA de empreendimentos semelhantes. 

 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 

- Natureza    positivo ou negativo 

- Incidência    direta ou indireta 

- Magnitude    elevada, moderada ou reduzida 

- Probabilidade    certo, provável ou improvável 

- Duração    permanente ou temporária 

- Reversibilidade   reversível ou irreversível 

- Dimensão espacial   local, regional ou nacional 

- Significância    negligenciável, baixa, média ou elevada 

 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância será efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

 Negligenciável. 

 Baixa. 

 Média. 

 Elevada. 
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O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situação de 

referência. 

 

Para o efeito foram respondidas as seguintes questões, com vista à determinação do 

grau de significância de cada um dos impactes11: 

1. As condições ambientais sofrerão grandes alterações? 

2. A escala do impacte é desproporcionada face às condições existentes? 

3. Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

4. O impacte afeta uma área muito extensa? 

5. São esperados impactes transfronteiriços? 

6. Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

7. Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

8. Afeta recursos raros ou valiosos? 

9. Existe o risco de ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

10. Existe o risco de afetação de sítios, áreas ou elementos protegidos? 

11. A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

12. O impacte ocorrerá por um longo período? 

13. O efeito é permanente em vez de temporário? 

14. O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

15. Se for intermitente, será mais frequente que raro? 

16. O impacte será irreversível? 

17. O efeito será difícil de evitar, reduzir, reparar ou compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 

 

 

6.2. Geologia, geomorfologia e recursos minerais 

 

Impactes 

O impacte na geomorfologia está relacionado com a alteração da topografia na área 

de escavação, devido à formação de bancadas de desmonte, e nas zonas de depósito 

de terras. Estas acções irão provocar modificações no relevo actual criando formas 

artificiais, o que irá igualmente facilitar a ocorrência de processos erosivos.  

 

O impacte na geologia decorre da continuação da exploração de um recurso natural 

não renovável, originando a destruição das estruturas presentes. 

 

Deste modo serão identificados os impactes associados à potencial ocorrência dos 

seguintes aspetos (APA, 2013)12: 

 
11 Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening (Directive 2011/92/EU as amended by 
2014/52/EU) – European Union, 2017 
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- Identificação de fenómenos de movimentos de vertente/talude em função da 

litologia e estrutura.  

- Avaliação da afetação de património geológico e/ou geomorfológico com 

interesse conservacionista.  

- Avaliação da ampliação de processos erosivos através do desmonte do maciço 

rochoso ou alteração de perfis na rede de drenagem.  

- Avaliação da alteração da estabilidade do maciço rochoso quer por escavação ou 

pela utilização de explosivos (se aplicável). 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre os aspectos da lavra, nomeadamente: 

- Forma e dimensão das bancadas. 

- Garantia da estabilidade durante o desmonte. 

- Faseamento adequado. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

Impactes 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela atividade 

extrativa decorrem da escavação, com possível alteração do nível piezométrico e da 

rede de fluxo, devido à possível interseção do nível freático com o desenvolvimento 

da escavação em profundidade. A exploração implica o desenvolvimento de 

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

 

As operações de manutenção de máquinas e veículos serão efetuadas em oficina 

própria localizada na área do projeto, pelo que deve ser acautelado o risco de 

contaminação das águas subterrâneas.  

 

Assim, para a avaliação dos impactes ao nível dos aspetos quantitativos dos recursos 

hídricos subterrâneos, serão verificados/ avaliados os seguintes aspetos (APA, 

2013)12:  

- Alterações da direção natural do escoamento subterrâneo, decorrentes da 

interseção do nível de água local durante a execução de escavações, 

terraplanagens, depósitos de materiais, etc. 

- Afetação da recarga das formações aquíferas. 

- Afetação direta e indireta de captações de água subterrânea privadas e para 

abastecimento público, e dos respetivos perímetros de proteção ou zonas de 

proteção definidas no PDM, tendo em conta: 

 
12 APA (2013) - Guias para a atuação das Entidades Acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente – 2. Guia AIA 
(EA.G.02.01.00 - janeiro 2013). 
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- Rebaixamento dos níveis de água decorrentes de situações de escavação, 

terraplanagens, etc.  

- Consumos de água, devendo ser consideradas as profundidades a que as 

captações inventariadas se encontram a captar e as respetivas formações 

aquíferas, de modo a verificar possíveis afetações decorrentes da utilização 

de captações de água subterrânea na fase de construção e exploração do 

Projeto.  

 

Para a avaliação dos impactes ao nível dos aspetos qualitativos serão analisados os 

seguintes aspetos (APA, 2013)12:  

- Degradação da qualidade das águas subterrâneas, nomeadamente decorrente da 

decapagem dos solos, movimentação de terras, circulação de veículos e 

máquinas, ocorrência de derrame acidental de óleos ou combustíveis. 

- Afetação direta e indireta de captações de água subterrânea privadas e para 

abastecimento público, considerando os respetivos perímetros de proteção ou 

zonas de proteção, tendo em conta as profundidades a que as captações 

inventariadas se encontram a captar e as respetivas formações aquíferas, assim 

como a vulnerabilidade destas últimas, de modo a verificar possíveis afetações. 

- Impactes ao nível dos usos da água, considerando as captações privadas e 

públicas, o seu uso (privado/público) e a finalidade da água captada.  

- Identificar e avaliar os impactes ao nível do estado químico e quantitativo da 

massa de água.  

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Meios de deposição temporária de resíduos; 

- Medidas de gestão de resíduos; 

- Tratamento de efluentes. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.4. Recursos hídricos superficiais 

 

Impactes 

Dos trabalhos associados à exploração resultam alterações dos padrões de drenagem 

superficial e, consequentemente, o potencial aumento de partículas sólidas em 

suspensão na água superficial. 

 

A construção da rede de drenagem na periferia da área de escavação vai permitir o 

controlo do nível das águas das chuvas nos locais de escavação e evitar fenómenos 

de arraste de materiais pelas águas de escorrência. A retenção de água na depressão 

criada pela lavra e a rejeição destas águas na rede de drenagem superficial deverá 

ser analisada em termos quantitativos e qualitativos. 
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As máquinas e veículos usados na extração e transporte efetuam as operações de 

manutenção na oficina localizada na área do projeto, pelo que deverão ser avaliadas 

as possíveis origens de poluentes.  

 

A avaliação da afetação dos recursos hídricos superficiais será realizada 

considerando os seguintes aspetos (APA, 2013)12:  

- Demostração da compatibilidade do projeto relativamente a eventuais riscos de 

cheia/ inundação, considerando a cota de máxima cheia para o período de 

retorno de 100 anos ou da máxima cheia conhecida. 

- Identificação e avaliação dos impactes resultantes do eventual desvio e/ou 

regularização da(s) linha(s) de água e ações/ medidas de estabilização do leito e 

margens ao nível dos elementos morfológicos da(s) linha(s) de água 

(características morfológicas do leito e margens, continuidade da linha de água).  

- Identificação e avaliação dos impactes resultantes da impermeabilização do solo, 

assim como do eventual desvio e/ou regularização da(s) linha(s) de água, no 

escoamento superficial e no regime de caudais nas linha(s) de água na área do 

projeto e na sua envolvente.  

- Identificar e avaliar os impactes ao nível do estado químico e ecológico das 

massas de água.  

- Avaliar os impactes ao nível dos usos da água. 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Meios de deposição temporária de resíduos; 

- Medidas de gestão de resíduos; 

- Tratamento de efluentes; 

- Criação de barreiras para evitar o arraste de finos. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.5. Solo e uso do solo 

 

Impactes 

A contribuição do projeto para a degradação do solo será avaliada com base nas 

características físico-químicas e de qualidade do solo, que se consideram 

significativas na determinação da amplitude e vulnerabilidade do solo em relação à 

atividade humana. A ocorrência de diminuição ou perda da capacidade de uso será 

igualmente avaliada. 

 

Deste modo, a análise e avaliação do impacte do projeto no solo, é realizada 

verificando se ocorrem, entre outras, as seguintes ações: 

- Erosão hídrica e eólica; - Exaustão de nutrientes; 
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- Compactação; 

- Degradação física; 

- Diminuição do teor em matéria orgânica; 

- Abuso de fertilizantes e pesticidas; 

- Perda de biodiversidade; 

- Salinidade/ Acidificação; 

- Deslizamento de terras; 

- Poluição/ Contaminação 

 

Analisa-se assim a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada aptidão ao 

uso, evitando a ocorrência de fenómenos que originem a sua degradação. 

 

Em relação ao uso do solo, será avaliada a afetação dos usos pelo projeto, na sua 

área de implantação e envolvente, através verificação da alteração da dinâmica 

existente. Sendo também realizada a avaliação da alteração do uso do solo tendo 

em conta as suas potencialidades intrínsecas, nomeadamente quanto ao maior ou 

menor potencial de uso agrícola/ florestal (APA, 2013)12. 

 

Medidas de minimização 

As medidas deverão incidir sobre os aspetos da lavra e da recuperação, 

nomeadamente: 

- Cronograma e faseamento; 

- Constituição de pargas, sua localização e dimensão; 

- Medidas de preservação do solo; 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.6. Sistemas ecológicos 

 

Impactes 

A avaliação de impactes para os recursos biológicos será realizada em termos 

qualitativos, tendo em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos 

diversos biótopos presentes na área de estudo e o grau de afetação da fauna e da 

vegetação locais decorrente da exploração em análise. 

 

Verificação da preservação da biodiversidade e dos biótopos/ habitats e espécies da 

flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 

 

Potencial incremento da presença de espécies invasoras. 

 

Propondo-se, deste modo, a verificação dos seguintes aspetos (APA, 2013)12: 

- Identificação e avaliação dos impactes diretos e indiretos sobre as espécies da 

flora e da fauna com estatuto de proteção e nos seus habitats.  

- Identificação e avaliação dos impactes ambientais deverá ter como referência as 

base a informação disponibilizadas pelo ICNF. 
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Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Plantação de cortinas arbóreas; 

- A circulação de máquinas pesadas; 

- Controlo da emissão de poeiras; 

- Escolha das espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística; 

- Medidas de contenção de espécies invasoras. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.7. Paisagem 

 

Impactes 

Os impactes na paisagem serão descritos e avaliados dando ênfase às ações do 

projeto que introduzem alterações ao nível da composição e do caráter da 

paisagem, sendo por isso geradoras de danos ao nível visual.  

 

A metodologia de avaliação do impacte visual decorrente da implementação do 

projeto desenvolveu-se em duas fases: 

 

1ª fase: Verificação das sub-unidades definidas para a área de estudo, tendo em 

consideração a alteração do uso do solo derivado da presença do projeto, e 

posterior análise da alteração da qualidade visual e da sensibilidade visual da 

paisagem, de acordo com a metodologia proposta para a caraterização da situação 

de referência. 

 

A avaliação do impacte será realizada em função da sensibilidade visual da paisagem 

da área de estudo. A tolerância dos observadores às estruturas e ações do projeto 

será considerada, utilizando parâmetros de natureza paisagística. Esta avaliação 

está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais, que condiciona a sensibilidade visual dos 

observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo 

projeto em análise.  

 

2ª fase: Análise de visibilidade, na qual se verificou a visibilidade resultante da 

presença do projeto. Será assim realizada uma análise tridimensional do terreno 

(utilizando o software QGis), que permitiu a identificação das áreas que 

potencialmente têm visibilidade para os componentes do projeto. Nesta simulação 
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serão identificadas as áreas que veem e são vistas das estruturas que compõem o 

projeto. 

 

Será também calculada a bacia visual, individualizada para as principais povoações 

na área de estudo, identificadas na situação de referência. 

 

A simulação das bacias visuais das diferentes componentes do projeto, 

nomeadamente: 

- Áreas extrativas (através de uma grelha de pontos com uma equidistância de 

50 m a 100 m e aos vértices dos polígonos) em separado, acrescido de 2 m em 

relação à cota do terreno. 

- Estruturas/ equipamentos que compõem o projeto, tendo em consideração as 

caraterísticas dos equipamentos, quanto às suas dimensões (área e altura), para 

as quais serão apresentadas em separadas. 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Cortina vegetal arbóreo-arbustiva; 

- Proteção da vegetação arbustiva e arbórea; 

- Criação de barreiras de terra que devem, sempre que possível, ser revestidas de 

vegetação, realizando assim o bom aproveitamento das características físicas 

existentes, de forma a contribuir para a melhor integração paisagística; 

- Faseamento da exploração e recuperação; 

- Escolha dos locais de colocação de estéreis. 

- Medidas específicas de proteção dos observadores, de acordo com os resultados 

das simulações das bacias visuais. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.8. Qualidade do ar 

 

Impactes 

Os poluentes com origem nos gases de escape dos motores dos diversos veículos 

associado à atividade de exploração e beneficiação deverão ter uma contribuição 

para a degradação da qualidade do ar ambiente. 

 

O impacte na qualidade do ar durante a fase de funcionamento do projeto será 

devido essencialmente à emissão de poeiras (matéria particulada) com origem na: 

- Movimentação de máquinas. 

- Carga e descarga de materiais. 

- Ação do vento nos depósitos de materiais e áreas decapadas. 

- Atividades da unidade industrial de britagem. 

- Circulação de veículos em caminhos não pavimentados. 
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A quantidade de partículas emitidas para atmosfera será determinada com base em 

fatores de emissão da Environmental Protection Agency (EPA)13, nomeadamente as 

emissões com origem em zonas decapadas e com origem na circulação de veículos 

pesados em zonas não pavimentadas. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões. 

 

Será efetuada a análise dos impactes sobre a qualidade de vida das populações na 

envolvente das Concessões Mineiras. Na saúde humana identificam-se como efeitos a 

irritação dos olhos e perturbações do sistema respiratório. As partículas com 

dimensões superiores a 10 m (PM10) são eliminadas pelo sistema de defesa natural 

do organismo, enquanto as que possuem um diâmetro inferior a esse valor podem 

causar graves problemas respiratórios, como bronquites e efizemas pulmonares. 

 

De forma a avaliar o grau de intensidade deste impacte, será efetuada a análise do 

regime dos ventos nas trajetórias das poeiras em suspensão. Para o estudo de 

regime dos ventos da região serão usados os dados da estação climatológica mais 

próxima da área do projeto. Atendendo a que o sentido dos ventos mais frequentes 

e mais intensos irão ditar os trajetos preferenciais das poeiras em suspensão e as 

distâncias que elas poderão atingir, será analisado o posicionamento geográfico dos 

aglomerados populacionais relativamente às áreas de exploração previstas.  

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Acessos e circulação dos veículos nas Concessões Mineiras. 

- Medidas de controlo e minimização das emissões de poeiras para a atmosfera. 

- Manutenção dos equipamentos móveis em boas condições de operação. 

- Criação de barreiras que evitem o transporte das poeiras. 

 

 

6.9. Clima e alterações climáticas 

 

Impactes 

A execução do projeto, nomeadamente a remoção do coberto vegetal e do solo, irá 

originar a perda do potencial para sequestro de carbono das áreas intervencionadas. 

A necessidade de circulação de veículos pesados origina a emissão de GEE, o que 

 
13 EPA (1985) - Compilation of Air Pollutant Emission Factores - 41th edition. EPA AP-42, Research Triangle Park 
Washington. 
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implica um impacte nagativo do funcionamento do projeto para o clima e alterações 

climáticas. 

 

Será portanto analisado o grau de afetação do potencial para sequestro de carbono 

induzido pelo projeto e de que forma a implementação do PARP irá minimizar ou, 

porventura, potenciar o potencial de sequestro desta área. 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Faseamento de abertura das frentes de trabalho. 

- Adequada implementação do PARP. 

 

 

6.10. Ambiente sonoro 

 

Impactes 

As principais fontes de ruído na área do projeto estão associadas ao funcionamento 

dos vários equipamentos usados nas atividades de extração, britagem e transporte. 

 

Com base no nível sonoro produzido pelo funcionamento conjunto dos 

equipamentos, será configurado um modelo de previsão dos níveis de pressão sonora 

na envolvente das Concessões Mineiras. O modelo de previsão utilizado considera 

que o nível de pressão sonora diminui aproximadamente 6 dB(A) sempre que a 

distância à fonte duplica.  

 

A atividade do projeto é considerada uma atividade ruidosa permanente conforme 

definido na alínea a) do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre: 

- Manutenção e revisão periódicas para garantir o cumprimento dos limites de 

emissão sonora. 

- Escolha dos acessos à área do projeto e caracteristicas. 

- Circulação dos veículos. 

 

 

6.11. Socioeconomia 

 

Impactes 

Será avaliada a influência dos postos de trabalho na estrutura económica e social do 

concelho onde se insere o projeto.  
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Serão considerados os efeitos da continuidade da atividade extrativa no desempenho 

económico da freguesia onde se insere o projeto, designadamente no reforço e 

diversidade do rendimento. 

 

A extração de materiais em novas áreas deverá continuar a gerar um tráfego 

adicional nas vias de acesso, pelo que será avaliado o efeito desse acréscimo no 

volume de tráfego atual.  

 

 

6.12. Património arqueológico 

 

Impactes 

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 detetada e avaliada durante a fase de acompanhamento de desmatagem e 

descubra do solo. 

 

Medidas de minimização 

Estas medidas deverão incidir sobre o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

 

 

6.13. Metodologia para a previsão de impactes cumulativos 

 

Os impactes cumulativos têm como base a análise dos efeitos prováveis que as 

atividades ocorrentes ou programadas para a envolvente, por um lado, e o projeto 

em estudo, por outro, terão sobre os meios comuns recetores de impactes.  

 

Caso se venha a considerar necessária, a realização da análise de impactes 

cumulativos, será utilizada como referência a metodologia apresentada no 

documento "Considering Cumulative Effects Under the National Environmental 

Protection Act", desenvolvido pelo Council for Environmental Quality (1997). 

 

Em particular serão efectuadas as seguintes tarefas: 

- Análise das interações entre os impactes do projeto com outras atividades 

existentes e previstas com incidências nos fatores afetados; 

- Estimativa da probabilidade e da significância dos impactes cumulativos 

identificados anteriormente; 

- Identificação de medidas mitigadoras e de monitorização dos impactes 

cumulativos, se significativos. 

 

 

 



 

Sabril, Lda.  31/03/2020 
Concessões Mineiras Vale do André e Vale do André n.º 2 

Proposta de Definição do Âmbito 

 

86 

 

7 Metodologia para análise comparativa de 
alternativas 

 

 

A área do projeto corresponde a um local de ocorrência da matéria-prima. Trata-se 

de um recurso natural com uma ocorrência restrita e de grande interesse económico 

que conduz a que as alternativas do projeto em relação à sua localização sejam 

muito restritas. 

 

Também não são apresentadas alternativas de conceção, uma vez que a exploração 

é realizada com base na experiência adquirida pelo proponente ao longo de décadas 

de trabalho no setor da extração mineira. 

 

A “alternativa zero” (inexistência de projeto) corresponde à projeção da situação de 

referência na ausência do projeto. Face à presente situação, esta será a única 

alternativa a considerar no EIA. 

 

Assim, na elaboração do EIA é dado ênfase à apresentação de recomendações, tendo 

em vista melhorar a qualidade do projeto. 
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8 Planeamento do EIA 
 

 

No âmbito da elaboração do EIA, serão realizadas reuniões com os técnicos 

responsáveis pelo projeto no sentido de se conhecer toda a sua problemática, bem 

como recolher todos os elementos disponíveis. 

 

Serão também realizadas visitas, em conjunto com os técnicos, ao local de 

implantação do projeto, para permitir uma melhor e mais célere familiarização da 

equipa de realização do EIA com a atividade desenvolvida e as condicionantes 

ambientais. 

 

Serão ainda efetuadas reuniões internas de cruzamento de informação e discussão 

de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes. 

 

8.1. Estrutura do EIA 

 

Os capítulos do EIA estão organizados de acordo com o seguinte plano geral: 

 
Antecedentes, objetivos e justificação do projeto: 

- Antecedentes do procedimento de AIA. 

- Antecedentes do projeto. 

- Enquadramento, justificação e objetivos do projeto. 

 
Descrição do projeto: 

- Localização do projeto. 

- Descrição da fase de funcionamento e desativação. 

- Programação temporal estimada para a fase de funcionamento e desativação. 

- Descrição dos materiais e matérias-primas, efluentes, resíduos e emissões 

atmosféricas e fontes de ruído. 

 
Caracterização do ambiente afetado: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 
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- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 

- Evolução previsível na ausência do projeto. 

 
Impactes ambientais: 

- Geomorfologia, geologia e recursos minerais. 

- Recursos hídricos subterrâneos. 

- Recursos hídricos superficiais. 

- Solo e uso do solo. 

- Sistemas ecológicos. 

- Paisagem. 

- Qualidade do ar. 

- Clima e alterações climáticas. 

- Ambiente sonoro. 

- Socioeconomia. 

- Património arqueológico. 

 
Ordenamento do território 

 
Análise de riscos 

 
Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

- Descrição dos programas de monitorização a implementar. 

- Recomendações e medidas de minimização. 

 
Lacunas 

 
Conclusões 
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Anexo 

I Cartografia 
 

 

 

Carta 1. Localização e enquadramento 

 

Figura 1. Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 

Figura 2. Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal 

Figura 3. Planta de Ordenamento – Sistema Patrimonial 

Figura 4. Planta de Ordenamento – Equipamentos e Infraestruturas 

Figura 5. Planta de Ordenamento – Recursos Geológicos e Suscetibilidade de 

Movimentos de Massa em Vertentes 

Figura 6. Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico e Zonas de Conflito 

Figura 7. Planta de Condicionantes – Condicionantes Gerais 

Figura 8. Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos 

Hidroagrícolas 

Figura 9. Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 

Figura 10. Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas 

Percorridas por Incêndios 
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Anexo 

II Antecedentes 
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III 

 

 

Anexo 

III Elementos do projeto associado 
 

 

 

- Levantamento totográfico 

- Planta do caminho projetado 

- Enquadramento na Concessão Mineira Vale do André (C-90) 
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