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1. INTRODUÇÃO 

A Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Projeto integrado de duas 

concessões mineiras: Vale do André (C-90) e Vale do André nº 2 (C-

99) foi, nos termos do artigo 12.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, de 11 

de dezembro sujeito a um procedimento de Consulta Pública que decorreu 

por um período de 15 dias úteis, de 20 de maio a 9 de junho de 2020. 

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

entidade licenciadora a DGEG. 

 

2. O 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). 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O projeto localiza-se no concelho de Pombal, União das Freguesias de 

Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze. 

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública que decorreu por um período de 15 dias úteis, de 20 de 

maio a 9 de junho de 2020. 

 

5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 
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6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR Centro e na Câmara Municipal de 

Pombal; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE. 

 

7. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de foram recebidas duas exposições provenientes de 

Câmara Municipal de Pombal e de uma cidadã a título individual. 

 

8. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

A Câmara Municipal de Pombal sublinha, desde logo, a sua preocupação 

em promover um equilíbrio entre a indústria extrativa, a proteção dos 

sistemas aquíferos e linhas de água, o ambiente e as populações locais, com 

vista à salvaguarda da qualidade de vida dos cidadãos que residem na 

envolvente das áreas a explorar.  

Considera, assim, esta entidade, designadamente pelas implicações em 

fatores ambientais vários e pelas reclamações que a exploração mineira C-90 

tem induzido: proximidade à povoação de Vale de Pombares; incumprimento 

das zonas de defesa; falta de vedação, proteção e sinalização das lagoas 

existentes; desaparecimento de água dos poços ser de emitir parecer 

desfavorável às explorações: a) pequena área definida na Estrutura 

Ecológica Municipal – complementar – área complementar tipo I, na parte 

existente fora da área de espaço de recursos geológicos, localizada na área 

proposta para exploração numerada com o nº 3 na PDA; b) pequena área 



 

6 

 

localizada na área proposta para exploração numerada com o nº 2 na PDA, 

sita fora da área de espaço de recursos geológicos, tendo em consideração o 

cumprimento do definido no art.º123 do regulamento do PDM de Pombal para 

as outras classes de espaços abrangidas; e parecer favorável para as 

restantes áreas propostas para a exploração no projeto, desde que 

salvaguardados os condicionalismos que a seguir se detalham:  

 Cumprimento integral do PDM de Pombal bem como de toda a 

legislação ambiental e demais legislação complementar em vigor; 

 Implementação de todas as medidas de minimização de impactes de 

modo a salvaguardar os valores ambientais em presença, promovendo 

a valorização e proteção biofísica e paisagista das áreas em questão, 

a salvaguarda e proteção dos recursos hídricos e dos ecossistemas 

locais, e a qualidade do ar; 

 Implementação de todas as medidas adequadas e necessárias à 

garantia e salvaguarda da segurança de trabalhadores e terceiros, por 

quaisquer trabalhos decorrentes da atividade da empresa, nas áreas 

de projeto; 

 Execução de todos os trabalhos, de acordo com critérios de gestão 

ambiental responsáveis, avaliando, prevenindo e minimizando todos 

os impactes que possam ser causados, particularmente nos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos; 

 Tendo em conta a localização das áreas e os impactes expectáveis, os 

planos de monitorização devem garantir um controlo regular da 

qualidade do ar, designadamente a concentração e dispersão das 

partículas de PM10, dos valores de emissão de ruído, do nível freático 

e da qualidade da água; 

 Na Estrutura Ecológica Municipal – complementar, na área 

complementar tipo I, na área abrangida pela mesma, onde poderão 

desenvolver-se atividades, deverá ser tida em consideração a sua 

função no equilíbrio ecológico, que deverá ser restabelecido; e na área 

complementar tipo II, na área abrangida pela mesma, onde poderão 

desenvolver-se atividades, deverá ficar devidamente salvaguardado o 

descrito no ponto 5, do art.º 10º do regulamento do PDM de Pombal; 
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 Dada a existência de Estrutura Ecológica Municipal no interior da área 

abrangida pelo espaço de recursos geológicos e sendo esta passível de 

atividade extrativa, deverão obrigatoriamente ser implementadas 

todas as medidas de minimização de impactes da atividade, de modo 

a salvaguardar os valores ambientais em presença, promovendo a 

valorização e proteção ecológica, biofísica e paisagística da área em 

questão, na dicotomia exploração/recuperação paisagística; 

 Na área inserida em REN deverá ser, integralmente, respeitado o 

respetivo regime jurídico e solicitado parecer à comissão da REN; 

 Atendendo à existência de áreas que apresentam suscetibilidade de 

ocorrência de movimentos de massa em vertentes, deverá ficar 

devidamente salvaguardado o regime específico estipulado no art.º 14 

do PDM; 

 Deverá ser dado cumprimento integral de todas as zonas de defesa 

referentes a prédios rústicos existentes, bem como a todos os 

caminhos públicos que existam nas proximidades da área e/ou a 

ladeiam e/ou a atravessem, devendo ser devidamente protegidos e 

salvaguardados, bem como todas as serventias existentes e caminhos 

municipais; 

 A recuperação paisagística e ambiental das áreas de lavra devem ser 

efetuadas de forma faseada, à medida que vão sendo libertadas áreas 

de extração; 

 Todas as linhas de água devem ser salvaguardadas e protegidas em 

todos os domínios; 

 No desenvolvimento do EIA deverá ser tida em consideração a 

execução da carta piezométrica abrangendo as áreas propostas para 

exploração. Deverá ser, também, feita uma avaliação correta da 

localização/profundidade de interseção do nível freático relativamente 

às cotas da formação produtiva em todas as áreas (existem 

reclamações na povoação de Vale de Pombares relativamente aos 

recursos hídricos, nomeadamente as águas dos poços estarem a 

desaparecer com a atividade extrativa desenvolvida na concessão 
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mineira C-90) sendo a informação requerida fundamental, bem como 

a monitorização do nível freático;  

 Na recuperação paisagística e ambiental da área de lavra, deve-se ter 

em atenção a reconstrução, de forma cuidada, da rede de drenagem 

natural em toda a área afeta aos núcleos extrativos existentes nas 

concessões mineiras e que venham a ser aprovadas para as três áreas 

propostas para exploração no interior das concessões mineiras; 

 Todos os trabalhos de exploração a ser executados devem ser 

efetuados de acordo com os critérios de boas práticas da indústria 

extrativa e de acordo com critérios de gestão ambiental responsáveis, 

avaliando e prevenindo todos os impactes que possam ser causados 

localmente, e de forma particular em todas as zonas de defesa; 

 Não é permitida a plantação de eucaliptos nem de outras espécies de 

crescimento rápido, na recuperação paisagística e ambiental das áreas 

intervencionadas pela lavra (art.º 76 do PDM de Pombal); 

 Deverão ser exploradas e propostas medidas de minimização de 

impactes adequadas a cada descritor definido na PDA, tendo em 

consideração os impactes cumulativos, relativos às três áreas 

propostas para a exploração do projeto; 

 Deve ter-se em atenção o cumprimento integral a todas as medidas de 

minimização de impactes, provenientes da exploração, tendo em conta 

a salvaguarda e proteção de recursos hídricos e dos ecossistemas 

locais, bem como a qualidade do ar e da água; 

 No referente à qualidade do ar, na fase de funcionamento, a empresa 

deverá acionar e reforçar todos os mecanismos de controlo de emissão 

de poeiras, no interior das áreas de lavra, acessos e vias de circulação, 

de modo a reduzir ao máximo a emissão das mesmas e o seu impacte 

na população próxima e na paisagem, nomeadamente através de 

aspersão regular e controlada da água, sempre que as condições 

atmosféricas o exijam em todos os acessos e vias de circulação das 

áreas extrativas; 

- No EIA deve ser referenciado os trabalhos de recuperação ambiental e 

paisagística já efetuados nos núcleos extrativos existentes até à data 
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no interior das duas concessões mineiras, bem como dos trabalhos a 

serem executados nas áreas de exploração e ainda não recuperadas, 

com a apresentação dos métodos e propostas a utilizar na recuperação 

do espaço intervencionado; 

 Só é permitido o licenciamento da ampliação de uma área extrativa, 

caso já tenha sido iniciada a recuperação paisagística e ambiental da 

área explorada; 

 Aquando do funcionamento das zonas de extração das explorações 

todas as áreas afetas à lavra devem ser devidamente vedadas e 

colocada sinalização adequada nos locais e zonas/acessos envolventes, 

por questões de segurança; 

 A empresa deve tomar todas as medidas adequadas e necessárias à 

garantia e salvaguarda da segurança de trabalhadores e terceiros, por 

quaisquer trabalhos decorrentes da atividade da empresa, nas zonas 

de lavra das três áreas propostas para a exploração; 

 Efetuar a reposição e garantir zonas de defesa que permitam a devida 

proteção dos caminhos públicos existentes, nomeadamente nas 

situações existentes nas áreas de lavra atual da concessão mineira C-

90; colocar sinalização de perigo no caminho e na bordadura da 

escavação, nos vários locais em que se justifique; colocar vedação de 

segurança em toda a bordadura do talude de escavação existente 

 Todos os terrenos privados existentes no interior das concessões 

mineiras têm de ter um acesso livre, independente e seguro, a partir 

do caminho público existente, sem quaisquer condicionamentos na 

livre circulação de acesso aos mesmos, pela existência de áreas 

condicionadas; 

 As lagoas existentes no interior das duas concessões mineiras deverão 

ser devidamente protegidas com vedação adequada e colocada 

sinalização de vários perigos, nomeadamente o que identifique as 

mesmas e o risco de afogamento; 

 Deverá ser devidamente salvaguardada a conduta adutora que 

atravessa a área proposta para exploração definida como nº 2 na PDA. 
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Cristina Rosado manifesta uma posição desfavorável ao projeto que não só 

induzirá a destruição de um património ambiental de 25 hectares com uma 

cratera a céu aberto que depois irá “enterrar o lixo da europa”. 
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Dados da consulta 

Nome resumido 
Projeto integrado de duas Concessões Mineiras Vale do André e Vale 
do André 2 

Nome completo 
Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 
projeto integrado de duas Concessões Mineiras Vale do André (C-90) 
e Vale do André n.º 2 (C-99) 

Descrição 

Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 
projeto integrado de duas Concessões Mineiras Vale do André (C-90) 
e Vale do André n.º 2 (C-99).  O projeto consiste na ampliação da área 
de exploração mineira a céu aberto, numa área superior a 25 ha. 

Período de consulta 2020-05-20 - 2020-06-09 

Data de ínicio da avaliação 2020-06-10  

Data de encerramento   

Estado Aberta 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Proposta de definição de âmbito 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Sabril — Sociedade de Areias e Britas, L.da 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Clara Sintrão 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Propost
a de 
Definiçã
o do 
Âmbito 

Document
o 

http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/DA216/pda_216_vale%20andre202042110191
4.pdf 

 

Participações 



${id#1}  ID 36684 Túlia Paiva em 2020-06-09 

Comentário: 

JUNTO SE ANEXA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMBAL. 

Anexos: 36684_Of 45DUP20.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 

${id#2}  ID 36510 Cristina Rosado em 2020-05-21 

Comentário: 

Basta de destruição de património ambiental,  25 hect  mais de desterro a céu aberto que 
depois vai enterrar o lixo da europa?!!! chega 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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