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1. INTRODUÇÃO
A empresa CORBÁRIO - Minerais Industriais, S.A., ao abrigo do artigo 12.º do regime jurídico de
Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, enquanto proponente do projeto,
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA)
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Pedido de Concessão Mineira Presa e S. Francisco
(MNPCDI720), em fase de estudo prévio. A entidade coordenadora do procedimento de concessão e
competente para autorizar/aprovar o Plano de Lavra da Mina é a Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG).
A PDA, acompanhada da respetiva declaração de intenção de realizar o projeto, deu entrada na APA
no dia 30 de março de 2021, tendo o proponente declarado pretender a realização do procedimento
de consulta pública.
O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do artigo
1º, n.º 3 alínea a) estando tipificado no Anexo I, n.º 18 “Pedreiras e minas a céu aberto numa área
superior a 25 ha ou extração de turfa numa área superior a 150 ha.”.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, através do ofício
S022650-202103-DAIA_DAP, de 12 de maio de 2021, a Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas
seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património
Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG),
Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) e Instituto Superior de Agronomia/Centro
de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes:













APA/DAIA/DAP – Margarida Grossinho (coordenação)
APA/DCOM – Cristina Sobrinho (consulta pública)
APA/ARH Centro – Nelson Martins (recursos hídricos)
DGPC – Alexandra Estorninho e José Luís Monteiro (património cultural)
LNEG – Vítor Lisboa (geologia, geomorfologia e recursos minerais)
CCDR Centro – António Martins (solo e capacidade de uso do solo; socioeconomia; qualidade do
ar, sistemas ecológicos e ordenamento do território)
DGEG – Maria José Sobreiro e Débora Pinheiro (aspetos técnicos do projeto e análise de risco)
ARS Centro – Cláudia Serrano (saúde humana)
APA/DCLIMA – Patrícia Gama (alterações climáticas)
ISA/CEABN – João Jorge (paisagem)
APA/DRES – Jorge Santos Garcia (resíduos)
APA/DGA – Fernando Pereira (ambiente sonoro)

O proponente propõe-se apresentar o EIA em fase de projeto de execução. A PDA foi elaborada pela
empresa RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda., sendo constituída por um
único volume, datado de março de 2021.
Os seguintes capítulos referentes a antecedentes e caracterização do projeto têm por base a
informação apresentada na Proposta de Definição de Âmbito.
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1.1. Antecedentes
A existência de jazidas de argila com qualidades refratárias com interesse para a indústria cerâmica
nas zonas de Águeda, Pombal e Barracão levou à definição de áreas cativas para efeitos de exploração
de argilas, nos concelhos de Pombal e de Leiria, efetivadas pela Portaria n.º 448/90, de 16 de junho.
Em 1995, o Decreto-Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro, definiu como área de reserva para
aproveitamento de argilas especiais “Barracão - Pombal – Redinha” 5 zonas (A a E) localizadas nos
concelhos de Leiria e Pombal.

Figura n.º 1 – área Cativa Barracão – Pombal e área B de reserva Barracão/ Pombal /Redinha
(Fonte: PDA (Figura 1, p. 5)

A área de concessão em causa integra-se na área Cativa Barracão / Pombal e na Área de Reserva B
(Barracão / Pombal / Redinha), que abrange uma área de 1.093,806 ha.
A empresa CORBÁRIO - Minerais Industriais, S.A., solicitou a 2 de dezembro de 2020 a concessão de
exploração de depósitos minerais de caulino denominada “Presa e S. Francisco” (MNPCDI/7/20),
encontrando-se o procedimento em tramitação na DGEG, ao abrigo da nova regulamentação.
De acordo com a PDA a empresa já fez investimentos na aquisição de terrenos, a fim de explorar e
fazer o aproveitamento da areia caulinífera aí existente.
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2. PROJETO
2.1. Localização do Projeto
A área de concessão de exploração “Presa e S. Francisco”, com 47 ha, localiza-se na freguesia de
Meirinhas do concelho de Pombal, distrito de Leiria. A exploração será efetuada em 2 blocos “A”, com
24 ha e “B”, com 23 ha, separados pela unidade industrial de produção e comercialização de produtos
cerâmicos de barro vermelho Umbelino Monteiro, S.A.
As povoações mais próximas da Mina são: Meirinhas, a 24,2 m a este e a sul, e Outeiro da Ranha, a
330,9 m a nordeste.
A concessão é limitada a oeste pela autoestrada A1.
Na envolvente do projeto existem outras unidades extrativas: Pedreira n.º 6555 denominada “Vale do
Galego”, Meirinhas, Pedreira n.º 5766, denominada “Outeiro da Ranha, Vermoil e concessões
mineiras: C – 119 “Vale Galego” (Meirinhas/Vermoil/Carnide) e C-135 “Mendes” e C-145 “Pombal N.º
1”.
O tratamento e beneficiação do caulino é realizado em estabelecimento industrial da empresa
localizado a 20 km da área do projeto.
O projeto não se encontra integrado em nenhuma área classificada para a conservação da natureza,
localizando-se as Zonas Especiais de Conservação da Rede Natura 2000 mais próximas, Azabuxo/ Leiria,
a 10,3 km a sudoeste, e Sicó/ Alvaiázere a 10,9 km a nordeste.

2.2. Justificação do Projeto
O projeto tem como objetivo a exploração de areias cauliníferas para a indústria cerâmica e do vidro.
Os resultados dos testes efetuados permitiram concluir que as argilas podem ser utilizadas no fabrico
de faiança, porcelana, louça sanitária, pavimentos e revestimentos.
Sublinha-se que a área se encontra inserida em área de reserva de argilas especiais.

2.3. Descrição do Projeto
O projeto tem por objetivo a exploração de areias cauliníferas e argilas especiais a céu aberto, em duas
áreas designadas “A” e “B”. As reservas foram estimadas em 3.290.000m3.
As reservas possíveis para cada um dos minerais, considerando uma densidade de 1,6 t/m3 são as
seguintes:
Quadro n.º 1 Reservas existentes na área do Pedido de Concessão.
Produtos

Reservas possíveis (t)

Caulino

526.400

Areia comercializável

4.421.760

TOTAIS

4.948.160
Fonte: PDA (p. 7)
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O tempo de vida útil da concessão será de 21 anos.
A exploração será feita de forma faseada e inclui as seguintes operações:
 Abertura de acessos.
 Preparação e traçagem com o objetivo de colocar a descoberto os minerais a explorar. Inclui
a desmatação e a decapagem de terras que serão colocadas em pargas para utilização na
recuperação paisagística e como barreiras de proteção nos limites da escavação.
 Desmonte. Este será efetuado em degraus com uma inclinação de 45º e uma largura de 10 m,
por meios mecânicos (retroescavadora).
Estima-se que cerca de 6% do material escavado constituirá resíduo mineiro a depositar em instalação
temporária de resíduos. Os locais de depósito de matéria-prima, estéreis e solos de cobertura serão
alterados de acordo com a progressão da frente de desmonte.
A fase de desmonte é influenciada pelas condições atmosféricas favoráveis. Em período de chuvas
intensas será necessário efetuar valetas de reunião, sendo criada uma zona na exploração para recolha
de todas as águas, que poderão ser bombeadas e/ou utilizadas no período mais seco, para a rega dos
caminhos de circulação.
Não existe beneficiação das areias no local. Estas serão transportadas em camiões de 25 t para a
unidade de beneficiação da empresa, a cerca de 20 km. O acesso à A1 será feito através das vias
existentes.
Na unidade de beneficiação a areia caulinífera será submetida a um processo mineralúrgico, para
obtenção de caulino e areia para a aplicação no setor da construção civil e obras públicas.
Não se prevê a existência de instalações de apoio na exploração. Será colocado apenas um wc químico
amovível. Os trabalhos de reparação, manutenção e lubrificação dos equipamentos móveis serão
realizados na oficina existente na sede da empresa onde se localizam, também, os telheiros de stock
do material, depósito de gasóleo e bacias de retenção de óleos.
Adstritos à concessão estarão 4 trabalhadores e um diretor técnico, geólogo. A mina funcionará nos
dias úteis entre as 8h00 e as 17h00, com uma hora de intervalo para almoço.
Terminada a exploração proceder-se-á à desativação com a retirada dos equipamentos móveis e à
recuperação paisagística final.
Será elaborado um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que incluirá as seguintes
ações:







Modelação do terreno.
Aplicação de terras vegetais.
Instalação da rede de drenagem.
Sementeiras.
Plantação.
Medidas de manutenção e conservação.

Para recobrimento florestal da base dos taludes será plantado pinheiro bravo (Pinus pinaster).
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2.4. Alternativas de Projeto Consideradas
A exploração dos recursos geológicos está condicionada pela localização dos depósitos minerais que
se pretende explorar. O método de exploração a utilizar é o que tem vindo a ser utilizado pelo
promotor que tem extensa experiência nesse âmbito.
Assim, será apenas estudada a “alternativa zero”, evolução da situação de referência sem projeto.

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




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

3.1. Aspetos Gerais
Estruturalmente a PDA cumpre genericamente o disposto no Anexo III à Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro, relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA.
No entanto, a informação disponibilizada relativamente à descrição do projeto, é sumária e pouco
detalhada, facto que dificulta a identificação dos aspetos a desenvolver no EIA.
No que se refere aos fatores ambientais a metodologia proposta foi considerada genericamente
adequada, contudo carece de complemento para alguns fatores e de um maior desenvolvimento ou
de utilização de metodologias específicas.
Assim, e sem prejuízo de o EIA ter que contemplar o previsto no Regime Jurídico de AIA em vigor,
apresenta-se de seguida a análise da Comissão de Avaliação aos vários capítulos da PDA, sendo
enumerados um conjunto de elementos/questões que se consideram pertinentes e que necessitam
de clarificação, ajuste ou maior desenvolvimento.

3.1.1. Projeto/Plano de Lavra
 Apresentar o Plano de Lavra da concessão ou do pedido de concessão (Projeto de execução)
de acordo com o disposto no Anexo V do Artigo 39.º do Decreto-Lei 30/2021, de 7 de maio,
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com os elementos constantes do Guia Metodológico de Planos de Lavra a desenvolver pela
DGEG.
 Tendo sido incluído no pedido de concessão, apos a entrada em vigor do DL 30/2021, a argila
especial como substância concessível o Plano de Lavra a apesentar deverá também refletir a
inclusão desta substância (caracterização do deposito mineral, cálculo de reservas, estudo de
viabilidade, produções e outros).
 As áreas de exploração a apresentar deverão dar cumprimento ao conteúdo material expresso
no Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º
340/2007 de 12 de outubro (zonas de defesa)
 Deverá ainda ser entregue um ficheiro de coordenadas em formato digital (.xls ou ficheiro de
geometria em formato vetorial, geralmente shapefile) das áreas do projeto (Plano de Lavra,
áreas de anexos e áreas de exploração).

3.1.2. Descrição do Projeto
A descrição do projeto no EIA deve contemplar os seguintes aspetos:
 Clarificar o estado em que se encontra o pedido de concessão à data de realização do EIA,
indicando qual o número de cadastro da concessão mineira, caso já tenha sido emitida a
respetiva concessão.
 Apresentar uma contextualização da área intervencionada no interior do Bloco B.
 Explicitar a relação entre a exploração de caulinos e a exploração previsível e assumida das
argilas especiais, referenciadas na proposta da PDA e apresentar as reservas estimadas para
as mesmas.
 Descrever detalhadamente a exploração do recurso, nomeadamente clarificando as camadas
geológicas presentes no local que vão ser efetivamente exploradas, e indicando se todo o
material extraído (excetuando naturalmente as terras de cobertura) vai ser encaminhado para
a unidade industrial de tratamento e beneficiação, ou se as camadas de materiais de baixo
valor comercial (como sejam as camadas de calhaus rolados) serão imediatamente colocadas
nos depósitos temporários de resíduos de extração.
 Clarificar se os materiais extraídos serão todos depositados nos parques temporários a criar
na concessão, ou se parte será transportada diretamente para a unidade industrial, bem como
os critérios que determinarão que parte dos materiais extraídos vão ser tratados na unidade
de beneficiação e que parte poderá ser encaminhada diretamente para os clientes
(quantificados numa base anual).
 Indicar a área a explorar em cada bloco, bem como a profundidade a atingir com a exploração.
Deve ser apresentado mapa das quantidades estimadas produzir anualmente, até ao ano de
horizonte de projeto, diferenciadas por tipo de material a produzir (caulino e areias), bem
como das terras de cobertura e dos resíduos de extração a produzir. Se possível, este mapa
deve ser complementado com um balanço das terras de cobertura e resíduos de extração
previstos usar anualmente na recuperação ambiental. Esta descrição deve ser acompanhada
de plantas e perfis com as fases de desenvolvimento da exploração e concomitante
recuperação ambiental, e da delimitação das áreas exploradas (no horizonte de projeto),
tendo em consideração os constrangimentos à exploração resultantes das zonas de defesa e
de outras zonas de proteção ou servidões administrativas indicadas.
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 Explicitar o faseamento que deverá ser dado à exploração nomeadamente no que diz respeito
à utilização dos dois blocos onde se pretende desenvolver a intervenção.
 Uma vez que parte dos solos que se encontram nos dois blocos a explorar apresentam
“elevado valor ecológico” (coluviossolos - Sbl) e “muito elevado valor ecológico” (solos
hidromórficos - Cal) o EIA deverá prever a sua remoção e armazenamento diferenciados,
devendo estes solos ser usados apenas como solo vegetal, de suporte à sementeira e
plantação. O EIA deve descrever as condições de deposição dos solos de cobertura em pargas,
indicando as medidas destinadas a evitar a sua dispersão e degradação enquanto se
encontram armazenados.
 Atentos à duração estimada do projeto (vida útil de 21 anos), será expectável considerar que
o armazenamento temporário das terras de cobertura nas pargas e dos resíduos de extração
nos depósitos temporários seja superior a três anos. Caso esteja previsto o armazenamento
por mais de três anos, as instalações de resíduos deverão ser licenciadas ao abrigo do DecretoLei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, na sua redação atual.
 Atendendo a que a separação do caulino da areia será efetuada noutra unidade industrial do
proponente, considera-se relevante efetuar a descrição pormenorizada das operações de
tratamento e beneficiação do minério, indicando, se aplicável, os reagentes utilizados,
designadamente na floculação dos materiais argilosos - nomes comerciais, constituintes
principais e sua proporção relativa, advertências de perigo dos produtos, quantidades usadas
anualmente, e apresentadas as respetivas Fichas de Dados de Segurança, de forma a permitir
determinar se os resíduos que serão produzidos nessa instalação podem apresentar
perigosidade. Deve ser apresentada planta com a localização da unidade industrial de
beneficiação dos materiais extraídos e a localização dos dois blocos que constituem a
concessão. Deverá ainda ser referida a situação legal desta unidade e mencionados os seus
eventuais impactes ambientais, associados a este projeto. Salienta-se que a produção da mina
poderá determinar um aumento da capacidade instalada da unidade.
 Assumindo que a unidade de beneficiação recebe/receberá materiais de outras explorações
(do proponente e/ou eventualmente até de outros proponentes), o EIA deverá esclarecer
como serão calculadas as quantidades de resíduos a devolver a cada concessão e como será
garantido que os resíduos que retornam à concessão em causa resultam dos materiais neles
extraídos, não sendo resíduos com outras características, nomeadamente de perigosidade.
 Caso sejam utilizados resíduos produzidos nesta unidade na recuperação ambiental da
exploração e, face à tipologia dos resíduos de extração previstos produzir (LER 01 01 02 e LER
01 04 12) afigura-se que parte deles possa ser constituída por materiais de reduzida
granulometria (finos) e por materiais na forma pastosa, devendo o EIA apresentar descrição
dos depósitos de resíduos e das medidas destinadas a evitar a sua dispersão pelo vento e
arrastamento pela chuva.
 Apresentar o trajeto seguido pelos veículos que circulam entre estes os dois blocos e a unidade
de beneficiação e estimar o número de veículos/dia em circulação no interior da concessão
mineira associado às diversas atividades nela desenvolvidas e de veículos pesados de
expedição das areias e argilas e indicar os percursos rodoviários a usar, com indicação do tipo
de pavimento.
 De acordo com a PDA, a reparação, manutenção e lubrificação dos equipamentos móveis e o
abastecimento de combustível serão realizados na oficina existente na unidade de
beneficiação, onde se localizam os reservatórios de combustível e onde existem as condições
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adequadas para evitar a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, bem
como as condições necessárias ao armazenamento adequado de resíduos a produzir.
O EIA deverá clarificar a forma de gestão das manutenções e abastecimento de combustível.
Não se afigura prático, nem expectável, que equipamentos indicados como integrando o
parque de máquinas da concessão, como dumpers, escavadoras giratórias e pás carregadoras
(de rodas ou de rastos), que possuem limitações de circulação em vias públicas, façam um
percurso quase diário de 40 km para abastecer.
 Mesmo assumindo que a reparação e manutenção das máquinas usadas na concessão possa
ter lugar na oficina localizada na unidade de beneficiação do proponente, o EIA deve prever
medidas destinadas a conter eventuais derrames de combustíveis, óleos de lubrificação ou
óleos hidráulicos que possam ocorrem durante o funcionamento das máquinas nas frentes de
desmonte, bem como o local e condições de armazenamento temporário de solos
contaminados que resultem desses acidentes / incidentes.
 A PDA refere ainda que não existirá qualquer tipo de instalações de apoio à exploração, com
exceção de WC amovíveis, devendo os trabalhadores usar as disponibilizadas na unidade de
beneficiação. Não sendo expectável que os trabalhadores percorram 20 km para fazerem as
suas refeições, e de forma a garantir a recolha dos resíduos urbanos resultantes, cada bloco
da concessão deve ser dotado de um local para refeições e descanso, com recolha diferenciada
de resíduos - resíduos orgânicos, resíduos indiferenciados, papel e cartão, vidro, e plástico e
metais, os quais deverão ser objeto de encaminhamento para destino adequado.
 Proceder à reanálise das unidades temporais atribuídas à fase de desativação, atentos ao facto
de que o prazo proposto é considerado extremamente curto.
Estrutura preconizada para o EIA a elaborar
Embora na generalidade adequada a mesma deverá:
 Integrar um Plano de Acessos (a utilizar, construir ou a melhorar), que envolva quer os acessos
exteriores à mina, quer a circulação interna entre os vários núcleos do projeto.
 Nomear o fator “Património” como “Património Cultural” uma vez que a designação utilizada
na PDA “Património Arqueológico” se afigura redutora, face ao âmbito da avaliação
pretendida.
Cartografia
 Cartografia da área de implantação do projeto e infraestruturas complementares, em formato

“shapefile” no sistema de coordenadas oficiais de Portugal Continental PT-TM06ETRS89
(EPSG:3763).
3.2. Apreciação Específica – Fatores Ambientais
Os fatores ambientais a analisar no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental foram os seguintes:
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, Recursos Hídricos, Solo e Uso do Solo, Sistemas
Ecológicos, Paisagem, Qualidade do Ar, Clima e Alterações Climáticas, Ambiente Sonoro,
Socioeconomia, Saúde Humana e Património Cultural.
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As metodologias de análise dos diversos fatores ambientais foram consideradas genericamente
adequadas. Verifica-se contudo a necessidade de complemento e/ou aplicação de outras
metodologias. Essa especificação é feita seguidamente para cada um dos fatores analisados.

3.2.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
No âmbito da Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, concorda-se com as propostas
metodológicas para caraterizar aqueles fatores.
Contudo, para assegurar que o EIA integrará toda a informação relevante, assinala-se que, para além
dos dados bibliográficos referidos na PDA no que respeita à Caracterização Preliminar da Situação de
Referência (Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais), deverá ser também consultada informação
geológica e estratigráfica mais recentemente publicada, sobre a coluna sedimentar onde se integram
os recursos a explorar (por ex.: Geologia de Portugal, Capítulo: Cenozóico das Bacias do Douro (sector
ocidental), Mondego, Baixo Tejo e Alvalade. Escolar Editora, Editores: Dias, R.; Araújo, A.; Terrinha, P.
& Kullberg, J.C.).
No âmbito dos recursos a explorar, deve também ser referido o tipo de argilas especiais que se
pretende extrair e incluir a sua caraterização.

3.2.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
De um modo geral concorda-se com a proposta de definição de âmbito apresentada para o fator
alterações climáticas (AC). Considera-se, contudo, que deve ser complementada com a seguinte
informação e sugere-se esta organização de apresentação da informação:
 Solicita-se a alusão aos principais e mais recentes instrumentos de referência estratégica
considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas de
mitigação e de adaptação às AC, como:
a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de
trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de
descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional,
como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e
outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais;
b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de
10 de julho que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia
proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%,
assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à
neutralidade carbónica em 2050.
c. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho que constitui o instrumento central da política de
adaptação em AC;
d. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados
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no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar
medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de
ação, como a prevenção de incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação
e melhoria da fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de água na
agricultura, indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra
inundações, entre outras.
Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas:
 Apresentar as estimativas das emissões de gases com efeito de estudo (GEE) que ocorrem direta
ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as
mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. Adicionalmente devem ser tidos
em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente
emissora de carbono quer na vertente de sumidouro.
 O estudo deve apresentar as estimativas das emissões de GEE na situação atual (ausência de
projeto) e no horizonte do projeto, nas diversas fases do projeto. De salientar que para
determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas sempre que possível
os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) e as
metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory
Report)
que
pode
ser
encontrado
no
Portal
da
APA
em:
https://www.apambiente.pt/_zdata/Inventario/20210421Atualiza/NIR2021_April15.pdf. Acresce
que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve o proponente
apresentar a justificação dessa opção.
 Apresentar as medidas, objetivas e concretas, de minimização dos impactes negativos nas
alterações climáticas. A este respeito, salienta-se que as linhas de atuação identificadas no PNEC
2030, como forma de redução de emissões de GEE, devem ser consideradas como referencial a
adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter
em conta em função da tipologia do projeto.
Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas:
 Identificar as vulnerabilidades do projeto às AC, na fase de exploração, tendo em conta, em
particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal. Aspetos importantes a considerar
englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos.
Neste contexto salienta-se que o Portal do Clima, em http://portaldoclima.pt, disponibiliza as
anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre
outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 20412070, 2071-2100. Estes resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução
aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio
(RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5).
 Apresentar medidas conducentes a reduzir o risco associado a esses fenómenos. De referir que as
medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes das
alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para
efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em conta em
função da tipologia do projeto.
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3.2.3. RECURSOS HÍDRICOS
De um modo geral concorda-se com a proposta de definição de âmbito. No entanto considera-se que
devem ser acrescentados os seguintes temas:
 Análise de eventuais conflitos entre a drenagem das pluviais associadas à autoestrada e o
projeto em análise.
 No estudo em análise são indicadas diversas linhas de água existentes na área de implantação
do projeto. Caso haja necessidade de afetar alguma para permitir a execução do projeto, deve
ser analisada a possibilidade de proceder ao desvio das referidas linhas de água, de modo a
minimizar a afetação da rede hidrográfica.
Salienta-se que, qualquer intervenção nas linhas de água necessita obter o respetivo título junto da
APA/ ARHC.

3.2.4. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
No que se refere a este fator ambiental devem ser:
 Quantificadas as percentagens de cada uma das classes de capacidade de uso do solo e
também de cada um dos tipos de utilização do solo;
 Quantificado o contributo do projeto para a redução de CO2, tendo em consideração, entre
outros aspetos as alterações aos usos do solo e identificação de eventuais medidas de
minimização que possam vir a ser adotadas.

3.2.5. RESÍDUOS E IMPACTES AO NÍVEL DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO
A descrição do projeto não só apresenta défice de informação como não indica o proposto descrever
e desenvolver de forma mais pormenorizada no EIA. Relativamente à informação direta ou
indiretamente relacionada com a caracterização dos resíduos e com o solo, na vertente da sua
qualidade e avaliação de impactes ao nível da contaminação, considera-se que os elementos propostos
constar no EIA deverão ser densificados nos aspetos identificados no ponto 3.2.2. (Aspetos Gerais) e
nos que a seguir se especificam:
 O EIA deve integrar um estudo de caracterização geoquímica do solo dos dois blocos, que
deverá considerar amostragens nas zonas previstas localizar as instalações sociais (WC
amovíveis e área de refeições e descanso), zona de parqueamento de viaturas e eventual área
de abastecimento de máquinas e equipamentos.
 Os impactes do projeto devem ser identificados por fase de exploração e fase de desativação.
 Deverão ser avaliados os efeitos sobre o solo resultantes de um eventual acidente / incidente
na frente de desmonte que resulte na emissão de combustíveis, óleos lubrificantes ou óleos
hidráulicos, e propor medidas minimização a adotar caso tal se verifique.

3.2.6. QUALIDADE DO AR
A proposta apresentada para este fator ambiental deve ser complementada com a seguinte
informação:
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 Apresentar uma avaliação da atividade a desenvolver com a implementação do projeto em
apreciação, indicando o tráfego associado, referindo o número de veículos/dia em circulação
no interior da concessão mineira associado às diversas atividades nela desenvolvidas e de
veículos pesados de transporte de material para o exterior; dos percursos rodoviários a usar,
com indicação do tipo de pavimento; das áreas a desmatar (m2), mencionando a área que se
estima remover diariamente, que se trata da área com potencial de erosão pelo vento;
 Caracterizar a situação de referência da qualidade do ar ambiente da área envolvente da
concessão mineira e respetiva contextualização do projeto a nível regional. Será necessário
proceder à caracterização da Zona Centro Litoral, zona definida em termos da qualidade do
ar, onde se insere o projeto, recorrendo aos dados da rede nacional da qualidade do ar, e
ainda, a representatividade das várias fontes de emissões dos poluentes atmosféricos, no
concelho da área de intervenção;
 Identificar, em planta, os recetores sensíveis mais próximos com indicação da distância em
linha reta dos mesmos à concessão mineira, bem como a identificação dos percursos
rodoviários de acesso à exploração;
 Apresentar as estimativas das emissões difusas associadas a cada atividade da concessão
mineira;
 Apresentar as estimativas das emissões difusas associadas ao tráfego que circula nos acessos
rodoviários à concessão, na situação atual, e para a situação futura, apresentação de
estimativas das emissões associadas ao tráfego afeto à atividade da exploração e ao tráfego
na área envolvente desta;
 Avaliar os impactes na qualidade do ar para a situação futura, considerando os contributos
dos diversos parâmetros avaliados;
 Apresentar as medidas, objetivas e concretas, de minimização dos impactes negativos na
qualidade do ar;
 Apresentar um plano de monitorização da concentração no ar ambiente de partículas em
suspensão PM10, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, na sua atual redação, para avaliação da qualidade do ar da zona envolvente da
concessão mineira no período de atividade da exploração. A seleção dos locais de amostragem
deve ter em consideração a localização dos recetores sensíveis mais próximos da concessão
mineira e a dispersão das poeiras resultantes da laboração da exploração atendendo à direção
predominante do vento.

3.2.7. AMBIENTE SONORO
Dado o caráter genérico da proposta metodológica para a caracterização da situação atual e da
situação de referência, considerando-se esta última, como a evolução dos níveis sonoros na ausência
do funcionamento da atividade de exploração de areia para o ano horizonte do projeto, deverá a
avaliação de impactes utilizar métodos de previsão de níveis sonoros, preferencialmente, com recurso
a modelação matemática. Caso contrário, deverá ser justificado/demonstrado, que a incerteza
associada às previsões dos níveis sonoros, garante que os critérios de avaliação da significância dos
impactes, designadamente os valores limite legalmente previstos, não são ultrapassados.
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De notar, que, nesta fase do procedimento de AIA, já deveriam ser conhecidos os recetores sensíveis
mais expostos às emissões sonoras geradas pela futura exploração, sem prejuízo, de na avaliação de
impactes se procederem aos ajustes necessários. Assim, a seleção de recetores sensíveis para a
realização de ensaios acústicos (número e localização) deverá ser devidamente justificada em função
da sua representatividade para a situação específica em avaliação.
Deverá ainda, na elaboração do EIA, ser clarificada a existência, ou não, de classificação zonal prevista
no artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, na sua redação atual, relativamente à ocupação e usos do solo, existentes e previstos, na área
envolvente ao projeto. Esta informação é relevante para a determinação dos valores limite que
orientarão a avaliação de impactes neste domínio.
Relativamente à proposta de previsão e avaliação de impactes no domínio do ruído, a elaboração do
EIA deverá ser suportada em métodos robustos de análise, usualmente assentes em modelação
computacionalmente assistida. O método previsto na PDA, designadamente, o decaimento da energia
sonora com a duplicação da distância à fonte de ruído, para fontes pontuais, não considera uma série
de fatores relevantes para a previsão dos níveis sonoros, como por exemplo, a planimetria e a
altimetria. As condições e pressupostos utilizados nos cenários de previsão de níveis sonoros deverão
ser explicitados no EIA.
Por último, no que se refere aos acessos à exploração e às suas características, designadamente em
termos de proximidade de recetores e tráfego de pesados (existente e previsto) deverão ser também
explicitados no EIA.

3.2.8. SOCIOECONOMIA
A tradicional caraterização socioeconómica, deve ser substituída por numa análise SWOT da inserção
regional/local do projeto, que permita maximizar os impactes positivos e minimizar os impactes
negativos identificados. No que se refere à avaliação do papel da indústria mineira no desenvolvimento
regional e local, considera-se que esta deve ser focalizada neste projeto em concreto. Por conseguinte,
preconiza-se uma caraterização sintética, focalizada no objeto de estudo e direcionada para os
impactes e as medidas de maximização e de minimização. A caraterização não se deve esgotar em si
mesma. Deve contribuir para a análise de impactes e para a adoção de medidas pertinentes.
A metodologia para a avaliação de impactes, deve dar particular atenção aos impactes sobre o
emprego e sobre a atividade económica local nas diversas fases do projeto (como se preconiza na p.
67 da PDA) e as formas concretas de maximizá-los. Considera-se que os impactes negativos ao nível
dos recursos hídricos, da qualidade do ar, do ambiente sonoro, da paisagem e em resultado do
aumento previsível do tráfego, por afetarem a qualidade de vida das populações envolventes, são os
que requerem maior atenção.

3.2.9. SAÚDE HUMANA
Nos aglomerados populacionais que vão estar expostos aos impactos, devem ser implantados cuidados
de forma a minimizar as consequências dos trabalhos a realizar, nomeadamente no que diz respeito à
emissão de poeiras, com origem na desmatação, na descubra e no desmonte, na extração do material
da exploração, bem como na movimentação dos veículos pesados utilizados na exploração, como no
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transporte das matérias, evitando situações de risco, assegurando a vigilância sanitária desses mesmos
aglomerados populacionais.
Quanto à produção de ruído, com origem no desmonte, beneficiação dos materiais extraídos e
transporte dos mesmos, recomenda-se que sejam considerados os aspetos referentes à caracterização
acústica - níveis sonoros e fontes de ruído e a análise da suscetibilidade ao ruído da zona envolvente.
As medidas de minimização devem incidir sobre a circulação de veículos, devido ao aumentando na
circulação de veículos pesados numa zona habitacional, na escolha de acessos à área da exploração e
ao rigoroso cumprimento dos limites de emissão sonora.
Devem ser salvaguardados os recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, adotando medidas de
eliminação e minimização de riscos de contaminação e poluição.
Devem ser criadas barreiras de segurança em relação ao plano de lavra.
Quanto às condições de trabalho dos colaboradores, estas devem ser garantidas, tendo em atenção a
legislação existente para o efeito.
Devem também ser adotados e cumpridos todos os mecanismos de defesa, na salvaguarda da saúde
pública, evitando situações de risco e assegurar a vigilância do nível sanitário.

3.2.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Relativamente a este fator deve ser explicitada a inter-relação da inserção total da área do projeto em
Área Cativa de Barracão/ Pombal, definida na Portaria n.º 448/90, de 16 de junho, e a ocupação parcial
da Área de Reserva para extração de Argilas Especiais de Barracão/ Pombal/ Redinha, na designada
“Área B”, definida no Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro.
A 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal, foi publicada sob o Aviso n.º 4945/2014 do
Município de Pombal no Diário da República 2ª Série, n.º 70, de 10 de abril, encontrando-se
atualmente em vigor com a sua 1ª Alteração (de natureza regulamentar), publicada pelo Aviso n.º
17757/2019 do Município de Pombal, no Diário da República, 2ª série, n.º 215, de 8 de novembro. A
PDA descreve as anteriores alterações sofridas por este Plano, referindo corretamente que dada as
categorias e subcategorias do solo rural e urbano interferidas pelo projeto, conforme Planta de
Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo, a exploração não será compatível com o Plano em
causa em algumas das categorias, ou poderá ser compatível com outras categorias, desde que
cumpridas cumulativamente as condições do Art.º 123º do Regulamento. São analisadas as referidas
condições cumulativas e o seu cumprimento, ou não, sendo apresentada uma planta de
condicionamentos (Carta 2), onde são assinaladas as áreas onde a exploração não será possível.
Deverão, contudo, ser quantificadas a áreas onde a exploração é possível e de exclusão, de acordo
com o atrás exposto e em concordância com o Plano de Lavra.
Clarificar qual a ocupação/utilização a dar às áreas da concessão pretendida, onde não irá haver
exploração, devendo ser tido em consideração que as áreas de defesa integram a área da exploração
e, como tal, são suscetíveis de incompatibilidade com o Art.º 123º do Regulamento da 1ª revisão do
PDM de Pombal.
No que se refere à Estrutura Ecológica Municipal, a análise deverá ser desenvolvida, uma vez que
apenas se transcreveu parte do Art.º 10º do Regulamento.
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Sobre a localização parcial do projeto em áreas com suscetibilidade de movimento de massa em
vertentes, deverá ser verificada a compatibilidade do projeto com a alínea c) do Art.º 14º do
Regulamento.
No que se refere às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Publica destacam-se as
matérias relativas à Reserva Agrícola Nacional, que apesar de devidamente enquadrada na legislação
em vigor e aplicável, a possibilidade de utilização das áreas integradas nesta restrição para o uso
pretendido, deverá o EIA ser acompanhado por parecer favorável da Entidade Regional da Reserva
Agrícola Nacional do Centro (ER-RAN.C), uma vez que a exploração depende do parecer desta
entidade.

3.2.11. PATRIMÓNIO
O Património Arqueológico é um dos fatores ambientais que constam na Proposta Metodológica de
Caracterização do Ambiente Afetado (ponto 5.12.). Para este efeito, prevê-se na PDA a pesquisa 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 a prospeção arqueológica nas áreas a intervir.
Esta proposta metodológica, ainda que genericamente correta deverá ser complementada, com a
consulta do Atlas do Património Classificado e Em Vias de Classificação. Ainda na fase de pesquisa
documental, deverá proceder-se ao levantamento bibliográfico, toponímico, fisiográfico e
geomorfológico sobre a área do projeto.
Considerando a área do projeto é conveniente fazer uma análise geológica da mesma quanto à possível
existência de cavidades cársicas, atendendo a que estas poderão ter tido ocupação humana.
O trabalho de campo deverá incluir a prospeção sistemática das áreas afetas ao projeto tendo em vista
a identificação de valores patrimoniais inéditos e o reconhecimento das ocorrências já conhecidas,
para atualização da sua caracterização.
Quanto à metodologia para avaliação de impactes, segundo a PDA, será “avaliada a interferência com
eventuais achados arqueológicos identificados durante a prospeção do terreno e/ou referências
bibliográficas consultadas. Qualquer probabilidade de contexto de valia patrimonial/ arqueológica
existente, será detetada e avaliada durante a fase de acompanhamento de desmatagem e descubra
do solo. (p. 68)”. Deverão ser avaliados os impactes cumulativos do projeto face à atividade mineira
em curso.
Não são identificadas na PDA as intervenções a executar na área de projeto potencialmente geradoras
de impactes no âmbito do fator como a desmatação, a movimentação e revolvimento de terras, a
abertura de acessos.
Os impactes associados ao projeto suscetíveis de afetar os elementos com valor patrimonial, sejam
eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos, deverão ser avaliados e hierarquizados.
A equipa responsável pela elaboração do EIA deverá integrar um arqueólogo. Para qualquer
esclarecimento o arqueólogo responsável pela vertente patrimonial do referido EIA deverá consultar
a Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte
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3.2.12. SISTEMAS ECOLÓGICOS
Para além da informação que se pretende tratar no EIA e que se considera adequada, deverá ser
clarificada a função do corredor ecológico identificado na zona de desenvolvimento do projeto e a
nova utilização que se pretende dar ao ecossistema florestal predominante nesta área.

3.2.13. PAISAGEM
A metodologia vem exposta de forma muito clara e completa, quer quanto à Caracterização da
Situação de Referência quer quanto à forma como pretendem identificar, caracterizar, avaliar e
classificar os impactes.
Apresentam-se algumas apreciações que abaixo se expõem, sendo que a presente Proposta de
Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), são avaliados, no que se refere ao
fator ambiental Paisagem, com base na metodologia implementada desde 2009.1
Área de Estudo
É referido na PDA que “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 e de todas as suas componentes, de acordo
com o critério de acuidade visual.”, p. 47, o que corresponde ao valor e critérios em uso para definição
do limite da Área de Estudo, incluindo a próprio conceito de buffer.
Cartografia
No que se refere à cartografia em termos de carta suporte e de escala o exposto na PDA refere que “A
carta militar será utilizada como carta base para a sobreposição e representação gráfica de toda a
informação a apresentar.”, p. 47, o que verifica o critério usado para a apresentação da informação
temática. No que se refere à escala é também referido que serão usadas as “(…) cartas militares à
escala 1:25.000 (IGeoE).” Completando-se os dois critérios em uso.
Situação de Referência
Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem
No que se refere à elaboração da Carta de Unidades e de Subunidades de Paisagem é referido que “A
caracterização da paisagem terá como base o grupo das unidades de paisagem (GUP) e unidades de
paisagem (UP) presentes na área de estudo, definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a
1

A equipa técnica, que avalia o fator ambiental Paisagem, pertencente ao Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, do Instituto

Superior de Agronomia, e que integra as Comissões de Avaliação, encontra-se disponível para os esclarecimentos necessários quanto à
referida metodologia antes, durante e após a elaboração do EIA.
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identificação e caracterização da paisagem em Portugal Continental”.”, p. 48, o que se adequa aos
primeiros níveis hierárquicos da definição do sistema de Unidades e Subunidade de Paisagem assim
como ao sistema de referência para Portugal Continental elaborado pela equipa de Cancela d’Abreu e
comummente aceite. É, inclusivamente, apresentada uma caracterização dos primeiros níveis do
Grande Grupo de Unidades de Paisagem H “Beira Litoral” e do nível inferior na qualidade de Unidade
de Paisagem - UP 60 “Beira Litoral – Leiria – Ourém – Soure (Abreu et al., 2004). É, por fim, referido
que, “(…) serão definidas subunidades da paisagem (SUP) para a área de estudo (…)”, p. 49, o que
corresponderá ao 3º nível hierárquico mais baixo do referido sistema de Unidades de Paisagem.
Carta de Qualidade Visual da Paisagem
No que se refere à análise deste parâmetro é referido que “Na sua elaboração será utilizada uma
metodologia de avaliação objetiva, espacialmente contínua, ou seja, tendo o pixel do MDT usado como
unidade mínima de análise, de forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial da paisagem,
através dos elementos componentes da paisagem – tipos de relevo, uso do solo, valores e intrusões
visuais - que determinam valores cénicos distintos, para que possa traduzir convenientemente a sua
expressão.”, p. 49, o que traduz o critério base para a caracterização da qualidade cénica da Paisagem.
Não é, contudo, ainda apresentado o quadro de valoração dos diversos parâmetros, nomeadamente
o “uso do solo”, sendo este determinante para a ponderação que traduzirá a qualidade cénica. Quanto
a este aspeto não é ainda possível validar como a ponderação se traduzirá espacialmente e também
em termos gráficos na carta em causa. O território deverá ser criteriosamente analisado de forma a
identificar todos os valores em presença, sejam os mesmos valorizadores da Paisagem ou
desvalorizadores. Esse maior cuidado deve identificar de modo adequado, em particular, valores
patrimoniais e histórico-culturais, como quintas, classificadas ou não, mas que revelem valor
paisagístico relevante.
Complementarmente, e em modo de caracterização do resultado final, expresso graficamente na
carta, é referido que “A carta da QVP será acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da
expressão deste parâmetro dentro da área de estudo e as classes de Qualidade Visual adotadas
(quantificadas em unidade de “ha”)”, p. 50, o que corresponde, de forma adequada, ao solicitado em
termos de abordagem metodológica.
Carta de Capacidade de Absorção Visual
No que se refere á elaboração do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” verifica-se que a
metodologia exposta nas p. 50 e 52 se adequa ao solicitado no âmbito da Paisagem. Os vários critérios
estão adequadamente e sucintamente expostos em termos teóricos. Contudo, a expressão da
aplicação da metodologia e quadro de valoração/ponderação dos diversos critérios não é ainda
apresentado. A qualidade final deste parâmetro está ainda muito dependente da qualidade e forma
de aplicação dos critérios expostos na PDA. Nestes termos, apenas com a apresentação da cartografia
e do quadro de valoração, ou de atribuição, dos diversos pesos e métricas e hierarquia de vias a
considerar. Não se revela como garantia suficiente a exposição teórica da metodologia que, embora
se entenda como correta/adequada, pelo que, a forma criteriosa e coerente, da sua aplicação é
fundamental para observar uma elaboração mais qualitativa.
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Complementarmente, e em modo de caracterização do resultado final, expresso graficamente na
carta, é referido que “A carta da CAVP será acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da
expressão deste parâmetro dentro da área de estudo e as componentes do projeto devem ser descritas
quanto à classe em que se inserem.”, p. 51, sendo o que corresponde, de forma adequada, ao solicitado
em termos de abordagem metodológica.
Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem
No que se refere a este parâmetro verifica-se, de acordo com o expresso, que a matriz proposta ser
usada, como critério para o cruzamento dos parâmetros “Qualidade Visual” e “Capacidade de
Absorção Visual”, apresentada na p. 51, se revela adequada, se for corrigida no que se refere à posição
entre “QVP” e “CAVP”.
Complementarmente, e em modo de caracterização do resultado final expresso graficamente na carta
é referido que “A carta da SVP será acompanhada de uma caracterização/descrição escrita da
expressão deste parâmetro dentro da área de estudo e as componentes do projeto serão descritas
quanto à classe em que se inserem.”, p. 51, correspondendo, de forma adequada, ao solicitado em
termos de abordagem metodológica.
Identificação, Caracterização, Previsão e Avaliação de Impactes
Relativamente à Identificação, Caracterização, Previsão e Avaliação de Impactes, também se regista
que o exposto na PDA, na p. 63 e 64, se caracteriza por uma abordagem teórica adequada dos
conceitos. Ao nível dos “Impactes Estruturais”, “Impactes Visuais”, “Impactes Cumulativos” e
“Impactes Residuais” é exposta a metodologia a usar. Importa reiterar que não se revela como garantia
suficiente a exposição teórica da metodologia e que, apesar de se entender como correta/adequada,
a sua aplicação deve ser realizada de forma criteriosa e coerente. Tal é fundamental para observar
uma elaboração mais qualitativa e adequada à avaliação.
Impactes Estruturais
Em relação aos “Impactes Estruturais” é referido que serão consideradas as alterações de curso das
linhas de água, desmatações, desflorestação, alteração de morfologia (aterros e escavação) e que
“Cada componente e/ou cada área a afetar do projeto deve ser avaliada individualmente em relação
à natureza destes impactes.”, p. 63, o que configura, em termos teóricos, um adequado
posicionamento quanto a estas questões.
Impactes Visuais
Em relação aos “Impactes Visuais” verifica-se que, também em termos teóricos, e em termos
metodológicos, que o exposto se configura como adequado e que refere o seguinte: “A metodologia
recorre à geração de bacias visuais, sobre o MDT, utilizando neste caso um raio de 4 km, como
proposto, e à cota mais desfavorável da componente e/ou área do projeto em causa.”, p. 63,
(Sublinhado nosso).
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Complementarmente, e em modo de caracterização do resultado final expresso graficamente na carta
é referido que “ (…) será realizada uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos resultados
expressos graficamente na cartografia, que serão quantificados o número de observadores potenciais
e povoações, assim como as áreas (ha) das classes de qualidade visual mais elevadas dada a afetação
da sua integridade visual”, p. 51, correspondendo, de forma adequada, ao solicitado em termos
teóricos e de abordagem metodológica.
Impactes Cumulativos
No que se refere aos “Impactes Cumulativos”, infere-se que, do exposto no seguinte parágrafo
extraído da PDA, p. 64, “Os impactes cumulativos serão identificados e apresentados numa Carta de
Impactes Cumulativos na qual constará a representação gráfica dos projetos de igual e diferente
tipologia existentes ou previstos, que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo, como áreas
industriais, espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas”, a
abordagem proposta realizar está em consonância com a metodologia em uso.
Impactes Residuais
No que se refere aos “Impactes Residuais”, infere-se que, do exposto no seguinte parágrafo extraído
da PDA, p. 64, “Serão identificadas as componentes do projeto e as situações não passíveis de aplicação
de medidas de minimização e as que, mesmo após a sua aplicação, revelam ainda a existência de
impactes que possam ser percecionados visualmente e de forma negativa”, p. 64, não se verifica
possível elaborar qualquer apreciação esta fase.

4. PARECERES EXTERNOS
No âmbito deste procedimento foram solicitados pareceres externos ao Município de Pombal, à Brisa
Concessão Rodoviária, ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., à Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,
à E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A., e à REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S..
Foram recebidas as pronúncias do município de Pombal e das concessionárias BRISA, E-Redes e REN,
que se apresentam no anexo II deste Parecer, e que a seguir se sintetizam.
Câmara Municipal de Pombal
O Município de Pombal analisou o projeto à luz dos instrumentos de gestão territorial evidenciando os
seguintes aspetos:
 Na Planta de Ordenamento do PDM de Pombal - Carta de Classificação e Qualificação do Solo
-verifica-se que na área proposta para Concessão Mineira, nos dois blocos, são identificados
os seguintes espaços: Espaço Florestal de Produção – 155.524,70m2; Espaço de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal Tipo II – 272.776,90m2; Espaço Florestal de Conservação – 35.921,47m2;
Espaço Agrícola de Produção – 5.308,01m2.
 Na Planta de Ordenamento do PDM de Pombal - Recursos Geológicos e Suscetibilidade de
Movimentos de Massa em Vertente - verifica-se que a totalidade das áreas dos dois Blocos,
estão inseridas em área potencial (LNEG) para exploração de areias, argilas e argilas especiais,
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sendo que o Bloco B apresenta áreas com suscetibilidade de movimento de massa em
vertentes, elevada.
Na Planta de Ordenamento do PDM de Pombal - Estrutura Ecológica Municipal (EEM) verificase que ambos os Blocos, apresentam várias manchas em EEM, nomeadamente Estrutura
Ecológica Municipal - Complementar - Área Complementar Tipo II, perfazendo na totalidade
cerca de 193.620m2.
Na Planta de Ordenamento do PDM de Pombal - Equipamentos e Infraestruturas - referenciase a proximidade a linha de alta tensão e à autoestrada Al, bem como o atravessamento no
Bloco B por Gasoduto de 2.º escalão.
Na Planta de Ordenamento - Sistema Patrimonial, nas áreas dos dois Blocos, não existe
património arqueológico referenciado.
Na Planta de Condicionantes - Condicionantes Gerais do PDM - verifica-se que a área do
projeto insere-se totalmente na Área Cativa de Barracão/ Pombal, definida na Portaria n.º
448/90, de 16 de junho, e grande parte das áreas dos dois blocos, inseridas em Área de Reserva
para extração de Argilas Especiais de Barracão/ Pombal/ Redinha, na designada "Área B",
definida no Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro; Verifica-se que o Bloco A
apresenta nas suas proximidades linha de alta tensão e a autoestrada A1, sendo que o Bloco
B, apresenta além das proximidades referenciadas no Bloco A e a junção parcial de um dos
seus limites com a linha de alta tensão, é atravessado por Gasoduto de 2° escalão.
Na Planta de Condicionantes - Carta da Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos
Hidroagrícolas - verifica-se que ambos os Blocos apresentam manchas nesta servidão.
Na Planta de Condicionantes - Carta da Reserva Ecológica Nacional - verifica-se que a área é
abrangida por esta servidão, nos dois Blocos, nomeadamente na Tipologia - Áreas com Risco
de Erosão.
Na Planta de Condicionantes - Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas percorridas
por Incêndio - verifica-se que as áreas que definem os dois Blocos não foram percorridas por
incêndios florestais, nem apresentam informação relativa a perigosidade de incêndio florestal.
Na Planta de Condicionantes - Zonamento Acústico - as áreas dos dois Blocos localizam-se em
zona não classificada, no entanto entre as duas áreas existe área classificada como Zona
Industrial; Ambas são abrangidas pelas zonas de conflito resultantes do funcionamento da
autoestrada Al, nomeadamente faixas no intervalo de variação entre os 0 e os 5 dB e
superiores a 5 dB.
Constata-se que os dois Blocos são desprovidos de área inserida em Espaço de Recursos
Geológicos, sendo que, de acordo com o estipulado na Secção VIII, do Regulamento do PDM
de Pombal, só nesta classe de Espaço, é permitida a exploração e aproveitamento de recursos
geológicos de forma racional e sustentada.
No Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II pelo disposto na alínea b) do ponto 3
do art.° 72.º do Regulamento do PDM de Pombal em vigor, há a permissão de exploração de
recursos geológicos, desde que observadas as condições expressas no art.º 123.º do mesmo
regulamento. Neste caso particular verifica-se que não é cumprida a distância no referente ao
aglomerado urbano.
De acordo com o descrito na alínea a) do art.º 64.º do Regulamento do PDM de Pombal, no
Espaço Florestal de Produção é permitida a exploração de recursos geológicos, de igual forma,
desde que observadas as condições definidas no art.º 123.º do Regulamento. Neste caso
particular verifica-se também que não é cumprida a distância relativamente ao aglomerado
urbano.
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 Para as áreas abrangidas por Espaço Agrícola de Produção, de acordo com o disposto no ponto
2, do art.º 58.º do Regulamento do PDM de Pombal «(...) 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. », o que não se verifica na presente
proposta de projeto de concessão mineira, pelo que não há permissão para atividade extrativa
nesta classe de Espaço.
 De igual forma esta situação se aplica ao Espaço Florestal de Conservação, tendo em
consideração o disposto, na alínea a) do ponto 2 do art.º 67.º, do Regulamento, não sendo
admitida a exploração de recursos geológicos, existindo a mesma salvaguarda, que não tem
provimento na presente proposta.
 Tendo em consideração o disposto, no ponto 5 do art.º 10.º do Regulamento do PDM de
Pombal em vigor, nas áreas abrangidas pela Estrutura Ecológica Municipal - Área
Complementar Tipo II, as ações a desenvolver «(...) devem contribuir para a valorização
ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando os valores em presença,
nomeadamente as espécies autóctones bem como as espécies autóctones bem como as
caraterísticas do relevo natural.», não sendo compatível com a exploração de recursos
geológicos. No entanto, são permitidas, atividades de exploração de recursos geológicos,
nestas áreas, se delimitadas como Espaço de Recursos Geológicos na Planta de Ordenamento
- Classificação e Qualificação do Solo do PDM-Pombal, o que não se verifica, na presente
proposta.
 Há ainda a ter em consideração, que no relatório do PDA apresentada, no referente aos
espaços, Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II e Espaço Florestal de Produção,
é desenvolvido e são expressos no descritor Ordenamento do Território, e ao longo das p.22,
23 e seguintes, os vários condicionalismos impostos no art.º 123.º do Regulamento do PDM
de Pombal, sendo de referir que no disposto na alínea d), do ponto 2, deste artigo, se verifica
que - "Se localizem a mais de 100m de espaços públicos e outras infraestruturas de interesse
municipal existentes" - as infraestruturas presentes nesta alínea são referentes ao edificado,
nunca tendo sido relacionadas até à data, com linhas elétricas, rede viária, gasodutos ou outras
infraestruturas que têm também legislação especifica com as devidas distâncias de proteção
às mesmas, recomendando-se também, muitas vezes e para maior salvaguarda, as distâncias
referidas no regime jurídico das massas minerais, uma vez que há omissão de distâncias de
defesa no regime jurídico dos depósitos minerais em vigor.
 Assim sendo, não está correto quando nas p. 29, 30, 31, desta PDA é referido o seguinte:
«Acresce que no concelho de Pombal, por força da aplicação do art.º 123.º do Regulamento do
PDM, em áreas qualificadas como Espaços Florestais de Produção ou Espaços de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal (Tipo II), o gasoduto tem uma servidão de 100m (...)»
«Acresce que no concelho de Pombal, por força da aplicação do art.º 123.º do Regulamento do
PDM, em áreas qualificadas como Espaços Florestais de Produção ou Espaços de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal (Tipo II), as linhas elétricas têm uma servidão de 100m (...)»
«Acresce que no concelho de Pombal, por força da aplicação do art.º 123.º do Regulamento do
PDM, em áreas qualificadas como Espaços Florestais de Produção ou Espaços de Uso Múltiplo
Agrícola e Florestal (Tipo II), a rede rodoviária tem uma servidão de 100m (...)».
Face à análise efetuada o município emite:
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 Parecer favorável condicionado para as áreas que observam as condições definidas no art.º
123.º no Espaço Florestal de Produção e em Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo
II, em que é permitida a exploração de recursos geológicos;
 Parecer desfavorável para todas as áreas abrangidas pelo Espaço Florestal de Conservação,
Espaço Agrícola de Produção, bem como nas áreas abrangidas pela Estrutura Ecológica
Municipal - Área Complementar Tipo II, nas quais não são permitidas, as atividades de
exploração de recursos geológico.
Recomenda, assim, o reajuste das coordenadas da concessão mineira, de modo a serem retiradas
todas as áreas alvo de Parecer Desfavorável. Para as restantes o município impõe as seguintes
condições:
 O Cumprimento integral do estipulado no Regulamento do Piano Diretor Municipal de Pombal
(PDM), publicado no Aviso n.º 4945/2014, da 2.ª Série do Diário da República n.º 71, de 10 de
abril de 2014, na redação atual;
 A implementação de todas as medidas de minimização de impactes desta atividade, de modo
a salvaguardar os valores ambientais em presença, nomeadamente promovendo a valorização
e proteção ecológica, biofísica e paisagística das áreas em questão, e a devida salvaguarda e
proteção dos recursos hídricos e dos ecossistemas locais, bem como a qualidade do ar;
 A 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;
 O cumprimento de toda a legislação ambiental e demais legislação complementar em vigor;
 Adoção 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 do projeto;
 Tendo em conta a localização das áreas, e a acumulação de impactes, os planos de
monitorização devem ter em consideração que a qualidade do ar deve ser regularmente
monitorizada, nomeadamente no referente à avaliação da concentração e dispersão das
partículas PM10 e os valores de emissão de ruído para ambiente devem ser devidamente
monitorizados e controlados, de modo a enquadrarem os parâmetros legais em vigor, bem
como vigiado o nível freático e a qualidade da água nas imediações do projeto;
 Na área inserida em servidão de REN deverá ser integralmente respeitado o seu regime
jurídico, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 214/2019, de 28/08 e solicitado parecer à Comissão da Reserva
Ecológica Nacional;
 Na área inserida em servidão de RAN deverá ser integralmente respeitado o seu regime
jurídico, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/09, em conjugação com a Portaria n.º 162/2011 de 18/04
e solicitado parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola (ERRA);
 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.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Pombal
(PDM);
 Cumprimento integral de todas as zonas de defesa referentes a prédios rústicos existentes,
bem como a todos os caminhos públicos e rede viária existente nas proximidades das áreas
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e/ou as ladeiam e/ou as atravessam, devendo ser devidamente protegidos e salvaguardados,
bem como todas as serventias e outras vias municipais;
As recuperações paisagísticas e ambientais das áreas de lavra devem ser efetuadas de forma
faseada, à medida que vão sendo libertas áreas de extração;
Todas as linhas de água devem ser salvaguardadas e protegidas em todos os seus domínios;
No desenvolvimento do EIA, verifica-se que está previsto e deverá ser tido em consideração a
execução de Carta Piezométrica abrangendo as áreas da proposta desta concessão mineira,
bem como avaliação correta referente à localização/ profundidade de interseção do nível
freático relativamente às cotas da formação produtiva nos dois blocos; Deverá ser
monitorizado o nível freático na fase de execução deste projeto;
Deve ter-se em atenção na recuperação paisagística e ambiental da área de lavra, a
reconstrução de forma cuidada da rede de drenagem natural em toda a área afeta aos núcleos
extrativos que venham a existir na presente proposta de concessão mineira;
Todos os trabalhos de exploração 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;
Ao cumprimento do descrito na PDA, no referente às plantações com pinheiro bravo; As
espécies arbustivas devem ser da flora local; Salienta-se o facto de não ser permitida a
plantação de eucaliptos nem de outras espécies de crescimento rápido, na recuperação
paisagística e ambiental das áreas intervencionadas pela lavra, de acordo com o estipulado no
ponto 6, do art.º 76.º do Regulamento do PDM de Pombal em vigor;
Deverão ser exploradas e propostas medidas de minimização de impactes adequadas a cada
descritor definido na PDA, tendo em consideração os impactes cumulativos;
Deve ser tido em consideração a análise do impacte e da diminuição do mesmo, desta
atividade extrativa nas vias de comunicação;
Deve ter-se em atenção do cumprimento integral a todas as medidas de minimização de
impactes, provenientes da exploração, tendo em conta a salvaguarda e proteção dos 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 da 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: Deverão proceder à
aspersão regular e controlada de água, de forma particular sempre que as condições
atmosféricas o exigirem, tendo em atenção os períodos secos e ventosos, em todos os acessos
e vias de circulação das áreas extrativas;
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;
Todos os terrenos privados existentes no interior desta proposta de concessão mineira têm de
ter um acesso livre, independente e seguro, a partir de caminho público existente, nenhum
munícipe com propriedades/prédios rústicos nas áreas concessionadas pode estar
condicionado na sua livre circulação de acesso aos mesmos, pela existência de áreas
concessionadas;
Atendendo à existência de grandes proximidades, nesta proposta de concessão mineira, de
linha de alta tensão e da autoestrada A1, as mesmas deverão ser devidamente salvaguardadas,
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com os devidos limites de proteção, recomendando-se a adoção de pelo menos as distâncias
estipuladas na Lei de Pedreiras em vigor; O mesmo se deverá aplicar ao gasoduto de 2.º
escalão, que atravessa um dos Blocos da proposta, devendo ser devidamente salvaguardado;
 Devem ser colocados WC amovíveis no local da lavra;
 Deverá ser efetuada abordagem detalhada relativa aos resíduos mineiros, no referente à
percentagem de material escavado.
O Município conclui reiterando que tudo fará para que se cumpram as condições acima referidas,
tendo sempre em conta o equilíbrio entre a indústria extrativa, o ambiente e as populações locais, a
devida proteção aos sistemas aquíferos existentes, às linhas de água, ao ecossistema em geral, bem
como a qualidade do ar e aos níveis de ruído, garantindo a qualidade de vida dos cidadãos que residem
nas proximidades.

Brisa Concessão Rodoviária
A área desta futura concessão e exploração mineira, que visa a extração de areia caulinífera para
obtenção de matéria-prima para a indústria do vidro e cerâmica, localiza-se na zona de Meirinhas, no
sentido Sul/Norte da A1, sensivelmente a meio da extensão do sublanço Leiria/Pombal, conforme
cartografia anexa.
A proposta para a elaboração do EIA para o projeto desta concessão mineira, denominada Concessão
Mineira Presa e S. Francisco, constituída por dois blocos A e B, indica que os estudos irão contemplar
o cumprimento da Lei nº 34/2015, de 27de Abril, no que concerne às distâncias e exigências relativas
ao respeito da zona de servidão non aedificandi da A1, relevando que será ainda respeitado o artigo
123.º, d) do PDM de Pombal que define distâncias relativas à A1, 100 metros, superiores às da lei atrás
referida.
Saliente-se ainda a indicação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro (regime
jurídico da pesquisa e exploração de massa minerais/pedreiras), alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que define que as áreas de extração mineira devem respeitar uma
distância de proteção às autoestradas de 70 metros.
Face ao exposto, a concessionária não coloca observações ao desenvolvimento deste processo,
salientando que nesta operação deverá ser tido em devida consideração a não afetação de quaisquer
infraestruturas afetas à Concessão, nomeadamente sistemas de drenagem, taludes, vedações, etc.

E-Redes - Distribuição de Eletricidade
Esta empresa identifica as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e
nas infraestruturas existentes ou previstas por esta empresa. A Área do Projeto encontra-se na
vizinhança de infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação
Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES.
Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área encontra-se na imediata vizinhança do traçado aéreo da Linha
“LN 1015L56590 Ranha - Pinheiros” (elevada aproximação TRA1|AP10-AP14 e aproximação tangencial
TRA1|AP14–AP15)
O projeto encontra-se na vizinhança quer do traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN
1015L34421 Ranha - Bidoeira” (TRA109|AP17-AP21), quer de traçados aéreos e um traçado
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subterrâneo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1015L34425 Ranha - Leiria” (TRA95|AP8-AP8A,
TRA43|AP8A-AP10, TRS75 e TRA95| apoio de derivação APD8A-PT de serviço público “PT 1015D30530
Arieiro”).
Em anexo é apresentada planta com a localização destas linhas.
Ainda na vizinhança encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos
traçados não se encontram representados na Planta referida).
A empresa salienta que todas as intervenções no âmbito da execução do Projeto, ficam obrigadas a
respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as
infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das
condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão
(RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da
DGEG e da E-REDES em matéria técnica.
Identifica ainda as obrigações, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas
da RESP, dos detentores ou locatários dos terrenos:
(i)

(ii)
(iii)

permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos,
construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a
permitir a ocupação das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes
trabalhos, em regime de acesso de 24 horas;
não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas
sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES;
não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas
infraestruturas na sua exploração.

Alerta ainda para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer
de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias
inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança,
sendo o promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por
quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das
distâncias de segurança regulamentares.
A empresa emitiu parecer favorável ao projeto, uma vez garantida a observância das condicionantes e
precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito
das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes.
REN – Redes Energéticas Nacionais
A REN, informa que na área de intervenção do projeto, não existem quaisquer infraestruturas, embora
a "Área Cativa Barracão/Pombal" seja cruzada pelos gasodutos de alta pressão Bidoeiro-Ameal e
Campo Maior-Leiria, integrados na Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), e pela linha
Pereiros - Rio Maior 2/Pombal, a 220 kV, integrada na Rede Nacional de Transporte (RNT).
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5. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
A Participação Pública em AIA consiste numa “formalidade essencial do procedimento de AIA que
assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública”,
conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redação.
5.1. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública decorreu durante 15 dias úteis de 23 de Abril a 13 de Maio de 2021.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência:




Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).
QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza.
Um Cidadão.

Foi elaborado o Relatório de Consulta Pública que dá a conhecer as exposições recebidas. Sem prejuízo
da consulta desse documento dá-se conta, seguidamente, das principais questões identificadas nas
exposições recebidas:
A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto em causa não se
encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil e, face ao tipo de projeto, considera que
as ações a levar a efeito em fase de funcionamento e de desativação, não terá impacte a nível das
operações de aviação civil.
A QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza manifesta a sua opinião, sendo
apontados os seguintes aspetos:
Tendo em consideração a carta de condicionante nº 2, menciona que o Bloco B da área de concessão,
não deve ser considerada (e por tal excluída) da área concessionável, isto porque, as condicionantes
expressas na carta nº 2, fazem com que a área mineral se aproxime muito de habitações.
A proximidade das habitações, afetará a qualidade de vida e bem-estar destas populações, sendo o
ruído e poeiras os principais incómodos sendo difícil a sua minimização e/ou mitigação
A proteção destas habitações deve ser colocada em primeiro plano. Havendo alternativa (Bloco A)
deve ser essa a alternativa estudada em exclusivo.
Acrescenta, ainda que, o Bloco B, apresenta atualmente uma área explorada (ou em exploração),
importa perceber a base do seu licenciamento e laboração, dado que, de acordo com a carta de
condicionantes 2, esta parcialmente encontra-se em área “categoria de uso de solo” onde se admite a
exploração de recursos geológicos, mas onde não são observadas as condições definidas no art.123º.
do Regulamento do PDM de Pombal.
O Cidadão manifesta a sua opinião referindo que não se pode permitir mais uma exploração de
minerais, especialmente em zonas florestais.
O país enfrenta sérios riscos de desertificação e tem índices de florestação cada vez mais baixos.
O único legado que estas empresas deixam é o enorme passivo ambiental que causam, como crateras
enormes de solo desertificado, compactado e impermeabilizado, pilhas de resíduos tóxicos, poluição
de lençóis freáticos.
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5.2. DOCUMENTAÇÃO PARA CONSULTA PÚBLICA
Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão completa
quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possam atingir os objetivos dessa
participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à AIA e que este
procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este documento é
disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem de apresentar a informação de forma
sistematizada, organizada e suficientemente completa para que possa servir o seu objetivo.
O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em linguagem
não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo alargado de
interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de
AIA. Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é
fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão
reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido.
Na elaboração do RNT deverão ser seguidos os requisitos estabelecidos nos “Critérios de boa prática
para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” APAI/APA,
2008 (disponível para consulta no sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., em
http://www.apambiente.pt).
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6. CONCLUSÃO
O principal objetivo do procedimento de Definição do Âmbito previsto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, com a redação atual, é o planeamento antecipado do EIA, de acordo com o
estabelecido no anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para que tal seja efetivo, a PDA
deve ser elaborada com o rigor necessário ao caso concreto, de forma a permitir uma pronúncia eficaz
da Comissão de Avaliação, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do
projeto.
Estruturalmente a PDA cumpre o disposto no Anexo III à Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro,
relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA.
Verificou-se, no entanto, que a informação disponibilizada relativa à descrição do projeto, pese
embora este se encontre em fase de estudo prévio, é sumária e pouco detalhada, facto que dificulta a
identificação dos aspetos a desenvolver no EIA.
No que se refere aos fatores ambientais a metodologia proposta foi considerada genericamente
adequada, contudo carece de complemento para alguns fatores e de um maior desenvolvimento ou
de utilização de metodologias específicas.
Evidencia-se ainda a necessidade do EIA, para além da informação prevista na PDA em análise, ter em
consideração o referido ao longo deste Parecer, integrar os contributos resultantes da consulta pública
e da pronúncia das entidades externas consultadas, nomeadamente o parecer do município de
Pombal, do qual decorrerá a necessidade de reajustar a área de concessão.
Atendendo à falta de informação específica sobre a forma como será efetuada a exploração nos dois
blocos e ao necessário reajuste das áreas de exploração, face ao parecer emitido pelo Município de
Pombal, considera a CA não ser possível, com base na Proposta de Definição de Âmbito apresentada,
deliberar adequadamente, sobre o conteúdo do EIA.

Pela Comissão de Avaliação

Margarida Grossinho
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ANEXO I

Localização do Projeto

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 220
Concessão Mineira Presa e S. Francisco

Parecer da Comissão de Avaliação
Junho 2021

ANEXO II

Pareceres Externos

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 220
Concessão Mineira Presa e S. Francisco

A1 - Auto-Estrada do Norte
Sublanço Leiria/Pombal
Procedimento de Definição de Âmbito n.º 220, Projeto da Concessão Mineira Presa e S.
Francisco
Solicitação de emissão de parecer específico - Nº S022684-202103-DAIA.DAP
#PROC:DAIA.DAPP.00084.2021#
Da análise realizada ao processo rececionado, fazem-se os seguintes comentários:
- A área desta futura concessão e exploração mineira, que visa a extração de
areia caulinífera para obtenção de matéria prima para a indústria do vidro e cerâmica,
localiza-se na zona de Meirinhas, no sentido Sul/Norte da A1, sensivelmente a meio da
extensão do sublanço Leiria/Pombal, conforme se pode observar no PDF 2468
anexado;
- A proposta para a elaboração do EIA para o projeto desta concessão
mineira, denominada Concessão Mineira Presa e S.Francisco, constituída por dois
blocos A e B, vejam-se figuras contidas no PDF2469 anexado, indica que os estudos
irão comtemplar o cumprimento da Lei nº 34/2015, de 27de Abril, no que concerne às
distâncias e exigências relativas ao respeito da zona de servidão non aedificandi da A1,
vejam-se pgs. 30 e 31 de extrato da proposta contido no PDF 2470 anexo, relevando
que será ainda respeitado o Artigo 123.º , d) do PDM de Pombal que define distâncias
relativas à A1, 100 metros, superiores às da lei atrás referida, pg. 23 contida no PDF
2470;
- Saliente-se ainda a indicação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 270/2001,
de 6 de Outubro (regime jurídico da pesquisa e exploração de massa
minerais/pedreiras), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
Outubro, que define que as áreas de extração mineira devem respeitar uma distância
de proteção às autoestradas de 70 metros;
- No contexto atrás descrito, não pomos observações ao desenvolvimento
deste processo, salientando-se, apenas, que nesta operação deverão ser tido em
devida consideração a não afetação de quaisquer infraestruturas afetas à Concessão
BCR, nomeadamente sistemas de drenagem, taludes, vedações, etc.
Melhores cumprimentos
VS

Victor Cruz Santiago
Comissão Diretiva
Diretor Coordenador
Tel: +351 214448783
www.brisaconcessao.pt

Declaração: A informação contida nesta mensagem, e os ficheiros anexos, é privilegiada e confidencial, destinando-se exclusivamente
ao(s) destinatário(s). Se não é o destinatário (ou o responsável pela sua entrega ao destinatário) e recebeu a mesma por engano, fica
notificado que é estritamente proibido reproduzir, guardar ou distribuir toda ou qualquer parte desta mensagem e ficheiros anexos. Por
favor reencaminhe a mensagem para o responsável pelo seu envio ou contacte-nos por telefone e elimine a mensagem e ficheiros anexos
do seu computador, sem os reproduzir.Não se garante a segurança ou inexistência de erros ou vírus nas comunicações eletrónicas. A Brisa
Concessão Rodoviária não aceita qualquer responsabilidade pela utilização ou confiança demonstrada no conteúdo deste email por
qualquer pessoa. As opiniões presentes nesta mensagem e nos arquivos anexos pertencem exclusivamente ao seu remetente e não
representam a opinião da Empresa, exceto quando tal seja especificamente referido e o remetente esteja autorizado para o efeito.
Se o destinatário desta mensagem não dá o seu consentimento à utilização de correio eletrónico e gravação de mensagens via Internet,
agradecemos
a
sua
notificação
imediata.
Disclaimer: The information contained in this message, and any files attached, is privileged and confidential. It is for the exclusive use of
the intended recipient(s). If you are not the intended recipient(s), be aware that copy, storage, distribution or any other use of all or part
of this message and the files attached is strictly prohibited. Please notify the sender and delete this message immediately, without retaining
a copy. Email communications cannot be guaranteed to be secure or free from error or viruses. Brisa Concessão Rodoviária does not
accept any liability for use of or reliance on the contents of this email by any person. The opinions contained in this message and the
attached archives, belong exclusively to their sender and they do not represent the opinion of the company unless it is said specifically
and
the
sender
is
authorized
for
it.
if the addressee of this message does not consent to the use of Internet, e-mail and message recording, please notify us immediately.

Nó de
Pombal

A1

A1

A1

IC2

Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede
Rua Ofélia Diogo Costa, 45
4149-022 Porto
Tel:220 012 8 53
Fax:220 012 98 8

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da
APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9
Zambujal
2610-124 AMADORA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

S022684-202103DAIA.DAP

09-04-2021

Carta/15/2021/DAPR

30-04-2021

DAIA.DAPP.00084.2021

Assunto: Projeto da Concessão Mineira Presa e S. Francisco (Conc. Pombal)
Exmo. Senhor
Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou
previstas por esta empresa.
Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), encontra-se na vizinhança
de infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede
Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES.
Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área encontra-se na imediata vizinhança do traçado aéreo da Linha “LN 1015L56590 Ranha
- Pinheiros” (elevada aproximação TRA1|AP10-AP14 e aproximação tangencial TRA1|AP14–AP15) (conforme Planta em Anexo).
A área do referido EIA encontra-se na vizinhança quer do traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1015L34421
Ranha - Bidoeira” (TRA109|AP17-AP21), quer de traçados aéreos e um traçado subterrâneo da Linha de Média Tensão a 30 kV
“LN 1015L34425 Ranha - Leiria” (TRA95|AP8-AP8A, TRA43|AP8A-AP10, TRS75 e TRA95| apoio de derivação APD8A-PT de
serviço público “PT 1015D30530 Arieiro”) (conforme Planta em Anexo).
Ainda na vizinhança da área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não
se encontram representados na Planta em Anexo).
Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.
Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da
E-REDES; (iii) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.
Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 013 000 Euros

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece
o nosso parecer favorável.
Com os melhores cumprimentos,

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES.

Anexo: O referido no Texto.

Nossa referência
Carta/15/2021/DAPR

Data
30-04-2021

Pág.
2

N

LN 1015L56590 TRA1 RANHA - PINHEIROS

AP10

Pombal

AP13
AP17

PT 1015D30530 ARIEIRO

AP14
TRS75
TRA95

AP10
AP8
LN 1015L34425 TRA93 RANHA - LEIRIA

AP16
AP21

Legenda:

LN 1015L56590 TRA1 RANHA - PINHEIROS
LN 1015L34421 TRA109 RANHA - BIDOEIRA

Linha 60kV Aérea
Linha 30kV Aérea
Linha 30kV Subterrânea
Posto de Transformação de Distribuição
Área de Estudo
Limite do Concelho

Leiria

Nome do Desenho:

Área do Estudo de Impacte Ambiental
Projeto da Concessão Mineira Presa e
São Francisco
Notas:

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Leiria

