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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo 
do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", em fase de Anteprojeto, sendo emitido pela Comissão de 
Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), a 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao Anteprojeto do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da 
Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-
Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo" cujo proponente é a SOMINCOR – 
Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A. . 

O projeto em causa, considerando os elementos que o integram, encontra-se sujeito a procedimento de 
AIA, de acordo com o definido nas seguintes disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro (com as alterações posteriormente introduzidas): 

 Nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de os seus projetos 
componentes estarem tipificados no Anexo II nas seguintes alíneas do n.º 2 – Indústria 
extrativa: 

˃ Alínea b) – Extração subterrânea 

Pedreiras, minas ≥ 15 ha ou ≥ 200 000 t/ano – Exploração do Jazigo do 
Lombador Fase 2; 

˃ Alínea e) – Instalações industriais de superfície para a extração e tratamento de hulha, 
petróleo, gás natural, minérios e xistos betuminosos 

Pedreiras, minas ≥ 10 ha ou ≥ 200 000 t/ano – Expansão da Lavaria 
do Zinco. 

 Nos termos da alínea a), do n.º 4 do artigo 1.º - "Qualquer alteração ou ampliação de projetos 
incluídos no anexo I se tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponder aos limiares 
fixados no referido anexo", pelo facto de a Expansão da IRCL (aterro de resíduos mineiros 
perigosos, concebido em forma de barragem) estar previsto no n.º 9 do Anexo I: "Instalações 
destinadas à incineração (D10), valorização energética (R1), tratamento físicoquímico (D9) ou 
aterro de resíduos perigosos (D1)". 

Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, a autoridade de AIA 
competente é a APA, I.P. 

Assim, através do ofício n.º S004613-201701-DAIA.DAP, de 27/01/2017, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo 
do Artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o artigo 9.º daquele diploma legal, 
uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P., Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) e Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 
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 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 
 APA/ARH Alentejo – Eng. João Freire 
 ICNF – Dr.ª Ana Cristina Cardoso 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Eng. Augusto Filipe 
 CCDR Alentejo – Eng.ª Maria José Santana 
 DGEG – Eng.ª Patrícia Falé 
 APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes 
 APA/DGLA/DEI – Eng.ª Carla Portilho 
 APA/DRES/DRASC – Eng.ª Sofia Soares e Eng. Jorge Santos Garcia 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de novembro de 2016, é da responsabilidade da empresa 
Procesl, tendo sido elaborado entre novembro de 2014 e novembro de 2016. É composto pelos seguintes 
volumes: 

 Volume 1 – Relatório Síntese 
 Volume 2 – Resumo Não Técnico 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de março de 2017; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de março de 2017; 
 Aditamento 2 - Elementos Complementares, datados de maio de 2017. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Anteprojeto. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o 
Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e 
o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 
(Recursos Hídricos; Solos; Análise de riscos; Sistemas Ecológicos; Ambiente Sonoro; Qualidade do 
Ar; Gestão de Resíduos; Socioeconomia; Ordenamento do Território e Condicionantes). Foi ainda 
solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA a 7 de abril de 2017. 
 Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente aos fatores Solos, 

Sistemas Ecológicos, Ordenamento do Território e Património cultural. Esta informação foi 
apresentada em 3 de maio de 2017. 
Foi ainda solicitada, posteriormente, a apresentação de esclarecimentos e informação 
complementar relativa a aspetos gerais sobre os fatores ambientais. Esta informação foi 
apresentada em 10 de maio de 2017. 

 Solicitação de Parecer Externo à Infraestruturas de Portugal. 
Esta entidade não se pronunciou. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde de 18 de 
abril a 17 de maio de 2017. 

 Visita ao local, efetuada em 10 de maio de 2017, tendo estado presentes os representantes da 
CA (da APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, APA/ARH Alentejo, ICNF, DGPC, CCDR Alentejo, DGEG, 
APA/DRES/DRASC), da Somincor e da empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, dos elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos do Anteprojeto, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais 
foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a 
APA/ARH Alentejo emitiu parecer sobre Recursos Hídricos (incluindo Qualidade da Água e 
Domínio Hídrico), o ICNF sobre Sistemas Ecológicos, a DGPC sobre Património Cultural, a CCDR 
Alentejo sobre Uso do Solo, Sócio-Economia, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, o 
LNEG sobre Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade), a DGEG sobre Aspetos 
Técnicos do Projeto, a APA/DGA/DGAR sobre Ambiente Sonoro, a APA/DGLA/DEI sobre 
Licenciamento Ambiental, a APA/DRES/DRASC sobre Resíduos. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do mesmo. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 
minimização e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Enquadramento e objetivos, 5. Descrição do projeto, 6. Análise 
específica, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos a apresentar, medidas 
de minimização e planos de monitorização.  
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3. ANTECEDENTES 

3.1. ANTECEDENTES AMBIENTAIS 

Entre 1982-1984, a Mina de Neves-Corvo foi alvo de um Estudo de caracterização da situação de 
referência e de identificação e avaliação dos impactes decorrentes da exploração da mina. 

Posteriormente, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina de Neves–Corvo (datado de 2007) foi 
apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Direcção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), para realização de procedimento de AIA, o qual foi efetuado ao abrigo do RJAIA em vigor à data, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de novembro, e pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro. 

Neste EIA, foi avaliado o projeto constituído pelos seguintes projetos específicos, em diferentes fases de 
estudo: 

 Projeto de Execução da Barragem de Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Remodelação do 
Projeto de Alteamento da Barragem da cota 252 para a cota 255 (dezembro de 2002); 

 Projeto de Deposição em Pasta. Instalação Industrial para Fabrico de Pasta (março 2007); 
 Projeto de Alteração da Lavaria do Estanho para Lavaria do Zinco (março de 2006); 
 Projeto de Ampliação da Lavaria do Zinco para 1 Mt/ano (fevereiro de 2007); 
 Projeto de Alteração da Lavaria do Cobre para Tratamento de Escórias e Minério MF 

(fevereiro de 2007). 

No âmbito da apreciação efetuada, a CA referiu no Parecer emitido em janeiro/2008 que: 

"Os projectos de Alteamento da Barragem de Cerro do Lobo e os projectos de Alteração da Lavaria 
de Cobre para tratamento de escórias e de minério MF, e de Alteração da Lavaria de Estanho para 
Lavaria de Zinco encontram-se já concluídos. 

Desta forma, o parecer foi direccionado para os projectos a implementar. Assim, e face à apreciação 
efectuada, não foram identificados nos factores ambientais em avaliação impactes negativos que 
inviabilizem estes projectos. Considera-se, assim, que a implementação dos projectos de deposição 
em pasta e de ampliação da Lavaria de Zinco para 1Mt/ano, contribuirão para a melhoria do 
processo produtivo e de gestão de resíduos, desde que implementadas as medidas de minimização e 
os planos de monitorização referidos no EIA, bem como neste parecer, os quais são apresentados no 
ponto seguinte deste Parecer". 

Em 13 de fevereiro de 2008 foi emitida, pelo Secretário de Estado do Ambiente, Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) com decisão Favorável Condicionada. A DIA definiu, no seu ponto 4, que 
"A apreciação da conformidade do Projecto de Execução do Projecto de Deposição em Pasta com a 
presente DIA deverá ser efectuada pela Entidade Competente para a Autorização, nos termos do número 
2 e seguintes do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 5 de Novembro". 

A Somincor apresentou à DGEG, em junho de 2009, na qualidade de entidade licenciadora, o Projeto de 
Deposição em Pasta e respetivo RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), 
de acordo com o acima referido. 

Em julho de 2009, a DGEG enviou o RECAPE para a APA solicitando a sua apreciação. 

Uma vez que, tal como acima mencionado, de acordo com o definido no ponto 4 da DIA, não competia a 
APA a apreciação da conformidade do Projeto de Execução do Projeto de Deposição em Pasta com a DIA, 
na sequência da receção da documentação remetida pela DGEG, a APA efetuou os procedimentos 
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relativos ao Acompanhamento público do projeto e simultaneamente promoveu, também, a divulgação 
dos documentos pelas entidades que formaram a Comissão de Avaliação (do anterior procedimento de 
AIA), as quais emitiram um conjunto de comentários técnicos. Foi elaborado um documento final, onde 
se incluíram os resultados do acompanhamento público efetuado, bem como dos referidos comentários 
técnicos. 

Relativamente à questão das Águas Industriais Excedentes, as quais resultam do sistema de deposição 
em pasta, o RECAPE não identificou a forma como se efetuaria a sua gestão. Todavia, foi apresentada 
cartografia onde se identificou um “espelho de água”, localizado na área de implantação da futura 
Barragem de Cerro da Mina. 

Sendo as características físico-químicas das pastas e, principalmente, as das águas sobrantes as mais 
significativas em termos ambientais (dado o risco de derrame, percolação e/ou infiltração e consequente 
afetação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e dos valores naturais classificados a jusante – 
Sítio Classificado do Vale do Guadiana), considerou-se na apreciação do RECAPE que deveriam ter sido 
apresentados os cálculos hidráulicos que justificassem a existência de caudais adicionais a armazenar, 
bem como os respetivos impactes ambientais. 

Com base nesse documento final, a APA informou a Somincor e a DGEG que o RECAPE não possuía os 
elementos suficientes, em particular de projeto e dos projetos associados na exploração mineira, que 
permitissem verificar o cumprimento da totalidade das condicionantes impostas na DIA. 

Posteriormente, a Somincor enviou o RECAPE do projeto da Deposição em Pasta já reformulado para a 
DGEG, que considerou que "(…) em termos gerais e numa primeira apreciação, o RECAPE cumpre os 
pormenores que estavam em falta, no entanto e tendo em conta as reuniões sobre este assunto, será 
necessário desenvolver o capítulo 3.3.4. Gestão de Águas Industriais Excedentes (…)". 

O RECAPE obteve parecer favorável da DGEG em 29 de dezembro de 2010. 

A 17 de agosto de 2009, deu entrada na APA a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do "EIA da 
Barragem de Água do Cerro da Mina e da Escombreira 2 do Complexo Mineiro de Neves Corvo". 

Constatou-se que a área identificada como "espelho de água" no RECAPE correspondia na PDA à 
Barragem de Água do Cerro da Mina. 

Esta Barragem constitui um projeto associado ao encerramento da Barragem de Cerro do Lobo, já que 
receberá as águas contaminadas resultantes do processo de deposição em pasta e os sobrenadantes dos 
rejeitados acumulados na referida Barragem. 

Sobre a relação existente entre o projeto da Deposição em Pasta, em RECAPE e o projeto da “Barragem 
da Água do Cerro da Mina” (BCM), em PDA, a Somincor referiu que os projetos têm ligação direta, mas 
serão temporalmente desfasados, na medida em que a BCM vai tornar-se necessária apenas 3 anos após 
o início de operação do projeto da deposição em pasta, em função da diminuição do espaço existente na 
albufeira para represar água, que passa a ser ocupado pelas células de deposição em pasta. 

No que se refere à apreciação da PDA relativa à “Barragem da Água de Cerro da Mina”, a CA considerou 
no seu Parecer, datado de setembro de 2009, que não era possível proceder à análise da PDA enquanto 
não fossem esclarecidos os seguintes pontos, que se transcrevem: 

 "Justificação da retirada do contexto do Projecto Global do Complexo Mineiro de Neves Corvo, 
dos quais ambos os projectos apresentados são indissociáveis, não sendo aceitável a sua 
apresentação individualizada. Deverá ser apresentado o enquadramento dos projectos em análise 
no Plano de Lavra da Mina, integrando-os, de igual forma, no respectivo Plano de Encerramento 
e de Recuperação Ambiental e Paisagística daquelas áreas. 
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 O sistema de armazenamento de águas recirculadas do processo industrial (efluente industrial 
não tratado) na barragem proposta deverá ser claramente classificado, bem como definido o seu 
objectivo. Sendo a construção da barragem de águas industriais não tratadas uma intervenção no 
Domínio Hídrico, a respectiva Entidade Licenciadora nesta matéria será a ARH do Alentejo e não 
a DGEG; neste pressuposto, o projecto deve ser enquadrado no âmbito da Lei da Água e do Dec. 
Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio.  

 Da mesma forma, questiona-se o enquadramento que foi feito desta barragem no regime jurídico 
de AIA na alínea g) do nº 10 do Anexo II do Dec. Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo 
Dec. Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro). 

 Estando o presente projecto associado a um aterro de resíduos perigosos já existente (Barragem 
do Cerro do Lobo) e a cuja operação servirá de apoio, os documentos a entregar deverão referir 
(na justificação do projecto), com o maior grau de detalhe possível, a relação entre a sua 
construção e o sistema da “Utilização tecnológica da Pasta/Rejeitados Espessados” que se 
pretende implementar na Barragem do Cerro do Lobo (neste momento, em fase de RECAPE), 
assim como o funcionamento de todo o sistema em conjunto. 

 Deverá ser efectuada a caracterização e classificação dos materiais a depositar na escombreira, 
ao abrigo do determinado no Dec. Lei nº 544/99, de 13 de Dezembro (relativo aos aterros de 
resíduos provenientes da indústria extractiva), bem como apresentada a selecção de alternativas 
de localização mencionada na PDA e o seu respectivo enquadramento no Dec. Lei nº 69/2000, de 
3 de Maio, na redacção dada pelo Dec. Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro." 

O licenciamento do Reservatório do Cerro da Mina, com base no pressuposto de que integra a Instalação 
de Rejeitados do Cerro do Lobo, ocorreu ao abrigo do regime especial do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 
10/2010, de 4 de fevereiro. Ao abrigo deste regime, foi também aprovado o projeto da Escombreira 2. 

No ano de 2007, foi solicitada a Licença Ambiental da Mina de Neves-Corvo, a qual foi concedida pela 
APA (Licença Ambiental n.º 19/2008) a 3 de março de 2008, com um prazo de validade de 10 anos 
(3 de março de 2018). 

Posteriormente, em março de 2016, o proponente apresentou uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA 
n.º 189) relativa ao EIA a desenvolver sobre o "Projeto de Expansão do Zinco". 

De acordo com o referido na Nota de Envio, que acompanhou a documentação, o Projeto encontra-se em 
fase de Anteprojeto. Adicionalmente, no ofício de envio da PDA, a Somincor transmitiu que: 

"Não obstante este pedido de PDA (...), informamos V. Exas. que os Projetos associados à 
expansão subterrânea e à expansão de superfície se encontram internamente em fase de estudo 
de viabilidade e o Projeto de Expansão da IRCL em fase de estudo de pré-viabilidade, estando a 
respetiva execução condicionada à evolução do mercado das matérias primas". 

Por outro lado, na PDA é referido que "Os Projetos associados à expansão subterrânea e à expansão à 
superfície encontram-se em fase de Estudo de Viabilidade e o Projeto de Expansão da IRCL em fase de 
Estudo de Pré-Viabilidade". 

Segundo a PDA, o "Projeto de Expansão do Zinco" é constituído por três componentes distintas: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco e 
exploração do jazigo do Lombador Fase 2. 

Envolve a expansão da mina subterrânea, quer através do aumento da produção das zonas de 
extração de zinco já em exploração, quer através do desenvolvimento mineiro para acesso ao 
Lombador Fase 2; 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2947 

Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 
e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro 
do Lobo 

7 

 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio; 

 Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (Expansão da IRCL). 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA emitiu o respetivo Parecer em abril de 2016, tendo deliberado 
favoravelmente sobre a PDA apresentada e identificado os aspetos a abordar no EIA para além do 
proposto na PDA. 

Em 5 de maio de 2016, foi emitida a correspondente DDA (Decisão sobre a Definição de Âmbito do 
Estudo de Impacte Ambiental), com a seguinte decisão: "A Proposta de Definição de Âmbito (PDA) 
cumpre, na generalidade, as normas técnicas relativas à estrutura, metodologia e conteúdo do EIA". 
A DDA define que "Para além do proposto na PDA, o EIA deverá integrar ainda os resultados da 
apreciação desenvolvida pela CA e que constam detalhadamente do Parecer emitido, corrigindo e 
colmatando as falhas apontadas, quer em termos de conteúdo, quer em termos de abordagem". 

 

3.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS E INTERVENÇÕES NO ÂMBITO PROJETO, PREVISTAS EM SEDE DE PDA 

Intervenções previstas no âmbito da concretização do projeto 

Para cada componente do Projeto, a PDA destaca especificamente a realização das seguintes atividades: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador, Fase 2 

 Atividades, associadas ao desenvolvimento mineiro, para acesso ao jazigo do Lombador 
Fase 2; 

 Atividades associadas à expansão da mina subterrânea, devido ao aumento da produção das 
zonas de extração de zinco, no âmbito dos jazigos já em exploração e do Lombador Fase 2, 
que requerem, nomeadamente: 

˃ Aumento da capacidade do poço de Santa Bárbara para garantir a extração do minério 
proveniente do Lombador Fase 2; 

˃ Ligeiras alterações no sistema de extração nos níveis 550 e 700 e a instalação de um 
novo moinho (“crusher”) no nível 260, bem como a instalação de tapetes 
transportadores entre este nível e o poço de Santa Bárbara; 

 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio 

 Atividades resultantes da construção de um novo edifício onde ficarão alojados os novos 
equipamentos de processamento, nomeadamente o novo circuito de moagem, novas células 
de flotação, novas prensas para os filtros e novas ligações para infraestruturas de suporte, 
que ligarão o interior ao exterior do edifício da lavaria; 

 Atividades associadas à construção do novo sistema de alimentação do circuito de moagem; 

 Atividades associadas ao novo parque de minério de Zinco; 

 Atividades associadas à construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI); 

 Atividades associadas à construção da nova Bacia de Águas Contaminadas (BAC2). 

A BAC2 existente será relocalizada (deslocando-se para sudoeste de modo a disponibilizar 
espaço para os tapetes transportadores de alimentação do circuito de moagem) e 
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redimensionada (aumentando a respetiva capacidade volumétrica), passando a ocupar uma 
área maior. 

A nova BAC2 será impermeabilizada e disporá de um sistema de tratamento das águas 
contaminadas, antes da sua bombagem para o Reservatório do Cerro da Mina; 

 Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços que serão 
requeridos ao nível subterrâneo; 

 Ventilação adicional da mina, incluindo a construção de uma nova chaminé de ventilação à 
superfície (CPV23); 

 Expansão da IRCL 

 Atividades associadas aos trabalhos de construção da expansão da IRCL; 

 Implantação de um novo tanque para lamas espessadas. 

Para a fase de exploração, a PDA referiu, genericamente, a realização das seguintes atividades principais: 

 Atividades de exploração do jazigo do Lombador Fase 2; 

 Atividades associadas à exploração da Lavaria do Zinco, decorrentes da expansão desta 
infraestrutura e das outras infraestruturas de superfície associadas; 

 Atividades associadas à exploração da IRCL, decorrentes da expansão desta infraestrutura. 

Relativamente à fase de desativação, a PDA referiu que a mesma será realizada de acordo com as 
soluções preconizadas no Plano de Fecho da Mina de Neves-Corvo, o qual é alvo de atualização periódica 
face ao desenvolvimento de novos projetos e sujeito a aprovação das entidades competentes. 

Alternativas 

No âmbito do equacionamento de alternativas, foi referido na PDA que o Projeto de Expansão do Zinco 
de um modo global não apresenta alternativas. No entanto, tendo em conta cada uma das componentes 
do Projeto, foi mencionado que: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco e 
exploração do jazigo do Lombador Fase 2 

No âmbito desta componente não são consideradas alternativas 

 Atividades de Expansão à Superfície - Expansão da Lavaria do Zinco 

No âmbito desta componente não são consideradas alternativas 

 Expansão da IRCL 

 No âmbito desta componente foram consideradas as seguintes hipóteses alternativas de 
expansão da IRCL: 

˃ Hipótese A1 – Utilização da área da atual IRCL (A1) com expansão vertical da mesma, 
de modo a incorporar os 25 Mm3 de capacidade de deposição adicional necessária; 

˃ Hipótese A1+A2 – Utilização da capacidade existente na atual IRCL (A1) e expansão, 
para Sul, da atual Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (A2), de modo a incorporar 
os 25 Mm3 de capacidade de deposição adicional necessária; 

˃ Hipótese B – Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de uma nova 
Instalação de Rejeitados (IR) no vale de Guedelinhas Velhas; 
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˃ Hipótese C - Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de uma nova 
Instalação de Rejeitados (IR) na zona do Lombador. 

Tendo sido efetuada pelo projetista uma primeira análise às hipóteses de expansão que envolveu critérios 
de índole técnica, operacional, construtiva, económica, ambiental e social, a Hipótese A1 foi considerada 
a mais favorável, à luz dos dados disponíveis, tendo em conta a atual gestão de resíduos e água que é 
feita no complexo mineiro. Nesta hipótese, os rejeitados continuariam a ser depositados sob a forma de 
pasta na atual IRCL. 
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

 

4.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O Complexo Mineiro da Somincor em Neves-Corvo é o maior e mais importante projeto da Indústria 
Mineira em Portugal, cuja conceção, construção e operação se destacam a nível mundial, não só pela sua 
dimensão como também pelo seu conteúdo tecnológico. 

Apesar de, à escala atual, a contribuição da produção de zinco em Neves-Corvo para as receitas líquidas 
da Somincor ser reduzida, a empresa considera que, numa perspetiva de manter os custos de operação 
próximos do nível atual e de manter a sua competitividade no mercado global, será premente aumentar a 
produção de zinco, num cenário previsto de diminuição das reservas de cobre. 

Surgiu assim, o Projeto de Expansão de Zinco, elaborado com base no plano de vida útil da mina 
("LoM", elaborado em 2016). Este plano permite um aumento substancial da produção de zinco nos 
primeiros anos do projeto com níveis de investimento de capital mínimo nas novas áreas de produção. 

Deste plano faz parte a exploração do jazigo do Lombador numa nova área, mais profunda, a área do 
jazigo do Lombador Fase 2 (LP2). De facto, o LP2 está situado abaixo do LP1 e a maior profundidade do 
que esta área (a nova área estende-se até aos 1 000 a 1 200 m abaixo da superfície) e inclui toda a 

mineralização de zinco abaixo do nível 300 do lado NE da principal falha N-S 01, bem como a 
mineralização de cobre abaixo do nível 260, e ainda toda a mineralização abaixo do nível 260 na área do 
Lombador Norte. 

O plano LoM (“Life of Mine”) contempla igualmente o aumento da produção de minério de zinco nas 
áreas já em exploração, mais concretamente, nas zonas com teor mais elevado deste metal, 
nomeadamente as áreas do Lombador Fase 1 (LP1) e do Sudeste do Corvo (CSE-Corvo South East), que 
constituem, por si só, mais de 70 % do metal de zinco contemplado no cenário de expansão. 

Em resultado do aceleramento das taxas de exploração de zinco, é prevista a ocorrência de melhorias 
marginais na produção de cobre e a consequente libertação mais rápida das áreas de cobre nos acessos 
ao muro no Lombador, bem como também ao nível das melhorias introduzidas no sistema de 

manuseamento de materiais. 

O "Projeto de Expansão do Zinco, incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador 
Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de 
Rejeitados do Cerro do Lobo", também abreviadamente designado por "Projeto de Expansão do Zinco 
(PEZ)" tem por objetivo a expansão económica da Mina de Neves-Corvo e a melhoria do desempenho do 
processo produtivo, onde se inclui a adaptação das infraestruturas de gestão dos resíduos produzidos no 
complexo mineiro. 

Em consequência desta expansão, a Somincor (empresa subsidiária da LUNDIN MINING) irá melhorar os 
seus custos operacionais e consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que concerne à 

produção de concentrados de cobre e de zinco na concessão C-41. 

Face às limitações económicas de exploração do jazigo do Lombador a partir de novas infraestruturas a 
instalar à superfície, a Somincor sentiu a necessidade de desenvolver a Exploração do Lombador Fase 2, 
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ou seja, a expansão da Mina de Neves-Corvo através da exploração subterrânea por via das 
infraestruturas existentes, da Fase 2 do jazigo do Lombador, com intuito de aproveitar, de uma forma 
otimizada, todo o potencial económico que este representa. O Lombador Fase 2 constitui uma das 
maiores das cinco massas minerais existentes no Complexo Mineiro. 

Este projeto visa o aumento da atual capacidade de produção de zinco (1,15 Mt/ano) para 2,5 Mt/ano, 
até ao primeiro semestre de 2019. Como consequência desta expansão surge a necessidade de instalação 
de novos equipamentos de processamento do minério extraído bem como a necessidade de expansão de 
algumas das infraestruturas de superfície, de apoio, quer à Lavaria do Zinco, quer à expansão 
subterrânea da Mina de Neves-Corvo. 

O atual plano "Life-of-Mine" ("LoM", ou seja, vida útil da mina) das Minas de Neves-Corvo inclui uma taxa 

de produção de cobre constante entre as 52 000 – 60 000 tpa até 2020; após essa data, prevê-se um 
declínio constante na produção de cobre e um excesso de capacidade do poço de extração. Caso o 
Projeto de Expansão do Zinco não se concretize, a atual previsão de fecho da Mina de Neves Corvo é 
2029. 

A componente relativa à Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os rejeitados a produzir, 
de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto (LoM, elaborado em 2016), tendo em conta a 
atual capacidade de encaixe da IRCL e a sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto de 
Expansão do Zinco, bem como o aumento da capacidade da Lavaria do Zinco que decorrerá da 
exploração da mina. 

Devido a um plano de exploração otimizado, o tempo de vida útil da mina com a implementação do 

Projeto de Expansão do Zinco é quatro anos mais curto do que o previsto sem a concretização do PEZ 
(2026 versus 2030, respetivamente). A atividade de exploração do jazigo do Lombador Fase 2 no âmbito 
do PEZ ocorrerá, previsivelmente, no período 2018-2026. 

Este projeto desenvolve-se num setor estratégico para a economia regional e nacional, sendo responsável 
por uma quota de significado muito relevante na geração de riqueza regional na estrutura das 
exportações - representando cerca de 16% das exportações regionais e 92% das exportações nacionais 
de minérios escórias e cinzas - e na sustentação do emprego local. É previsto um investimento global de 
263 milhões de euros. 

Os valores de produção de concentrado de cobre, zinco e chumbo, sem e com o PEZ concretizado, estão 

resumidos na tabela seguinte. 

 

Valores de produção da mina de Neves-Corvo, com e sem o PEZ 

Concentrado produzido 
(kt) 

Sem o PEZ 
(2018-2030) 

Com o PEZ 
(2018-2026) 

Cobre (Cu) 415 438 
Zinco (Zn) 824 1 497 

Chumbo (Pb) 92 215 

 

A tabela mostra que a implementação do Projeto de Expansão de Zinco conduz a um aumento da 
produção de concentrado de zinco em 82% para o período de exploração do projeto. O concentrado de 

chumbo sofre um aumento percentual ainda mais relevante, de cerca de 134%, embora em termos 
absolutos, as quantidades sejam pouco significativas comparativamente aos restantes metais. No caso do 
cobre verificar-se-ão aumentos na ordem dos 6%. 
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O gráfico seguinte mostra a variação da produção ao longo do período de vida útil do projeto, sem e com 
o PEZ concretizado, tendo em conta as reservas de minério existentes e não apenas a vida útil 
economicamente viável. 

 

 

Perfis de produção de metal sem e com a concretização do PEZ. 

 

O Projeto em análise encontra-se em fase de Anteprojeto para efeitos de avaliação de impacte ambiental, 
estando duas das suas componentes principais em fase de estudo de viabilidade (exploração do jazigo do 
Lombador Fase 2 e expansão da lavaria do zinco) e uma em fase de estudo de pré-viabilidade (expansão 
da instalação de rejeitados do Cerro do Lobo). 

 

4.2. COMPLEXO MINEIRO DE NEVES-CORVO 

A exploração do Complexo Mineiro de Neves-Corvo teve início em novembro de 1988, com a produção de 
concentrados de cobre e estanho, terminando a produção de estanho em 2005 devido ao esgotamento 
das suas reservas. Em julho de 2006 iniciou-se a produção de concentrados de zinco após a conversão da 
lavaria do estanho em lavaria do zinco. Com o decorrer da atual exploração, especialmente nos anos mais 
recentes, verificou-se que o recurso mineral é efetivamente maior do que o expectável em 1989, 
presentemente com maior enfoque na exploração de cobre e de zinco. Dependendo do teor nos 
concentrados de zinco também é possível produzir concentrados de chumbo. 

Os sulfuretos maciços de Neves-Corvo são constituídos por cinco jazigos: Corvo, Graça, Neves, Zambujal 
e Lombador (Fase 1 e Fase 2), encontrando-se atualmente em exploração os jazigos de Corvo, Graça, 
Neves, Zambujal e Lombador Fase 1 (LP1). 

O Complexo Mineiro de Neves-Corvo é composto por duas grandes áreas: Área Industrial e Instalação de 
Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL). Estas áreas estão ligadas entre si por um caminho designado no EIA 
como Ligação Mina-IRCL, na envolvente do qual se situa a Estação de Tratamento de Água da Mina 

(ETAM), a partir da qual se procede à descarga do efluente tratado para a ribeira de Oeiras, principal 
linha de água existente na envolvente da Mina de Neves-Corvo. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2947 

Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 
e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro 
do Lobo 

13 

Atualmente a área do Complexo Mineiro é de aproximadamente 350 ha, excluindo a zona envolvente à 
IRCL (com uma área aproximada de 416 ha), ocupando a IRCL apenas cerca de 190 ha. Para além da 
área de exploração da mina, o complexo integra, à superfície, vários sectores, dos quais se destacam 
para o processo produtivo, as lavarias do cobre e do zinco. 

 

 

Vista aérea da área das instalações no Complexo Mineiro de Neves-Corvo 

[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 

 

Na Área Industrial destaca-se a existência das seguintes infraestruturas de superfície: 

 Lavarias: de cobre e de zinco 
 Parque de minério 

 Tanque de água Industrial 
 Escombreira 
 Barragens de Retenção de Águas Contaminadas 
 Estações de Tratamento: Água da Mina (ETAM), Água Potável (ETAP) e de Águas Residuais 

Domésticas (ETARD) 

Na área da Ligação Mina-IRCL destacam-se as seguintes infraestruturas: 

 Barragens de retenção de Águas Contaminadas (BAC1, BAC2, BAC3 e BAC4) 
 Reservatórios de Emergência (R1, R3, R4 e R5) 
 Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM) 

Na envolvente do Cerro do Lobo destaca-se: 

 Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), anteriormente denominada Barragem de 
Rejeitados ou Barragem do Cerro do Lobo 
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 Reservatório do Cerro da Mina (RCM) 
 Central da Pasta 
 Barragens de retenção e desvio de águas pluviais 
 Instalações de tratamento de águas residuais (ETACL e NETA) 

A mina de Neves-Corvo tem atualmente três métodos de desmonte: Drift & Fill (D&F); Bench & Fill (B&F); 
Mini-Bench & Fill (MB&F). Os métodos de desmonte aplicados variam de zona para zona da mina 
conforme as características morfológicas e tipológicas dos diversos jazigos. Cada desmonte, uma vez 
finalizado, é preenchido com um material cimentado de forma a ocupar o vazio criado pela extração de 
minério. Este enchimento permite criar uma plataforma de trabalho, assim como minimizar o movimento 
rochoso no topo do jazigo e desta forma minimizar os movimentos de subsidência à superfície. 

O processamento do minério envolve um ciclo para produção do minério quebrado: carregamento, 
disparo, remoção, saneamento e sustimento. 

O minério vindo dos desmontes, após ser quebrado, é transportado para as chaminés de minérios e de 
seguida para as britagens primárias. Depois de britado, o minério é depositado em silos antes da sua 
extração para a superfície. 

A partir dos silos, o minério é extraído pelo poço de Santa Bárbara, poço principal situado no limite 
sudoeste do jazigo do Corvo, com 592 m de profundidade e um diâmetro útil de 5 m, revestido de betão. 

Os minérios de cobre (MC e MH) e de zinco (MZ e MZP), provenientes do fundo da mina, britados a 
granulometrias <250 mm, são depositados no parque de minérios. 

A retoma de minério da pilha é efetuada utilizando pás carregadoras, que descarregam o minério numa 
torva de alimentação à britagem secundária das lavarias. 

O minério explorado no couto mineiro é em seguida processado nas lavarias do cobre e do zinco, sendo o 
rejeitado resultante dos processos aí desenvolvidos enviado para deposição na Instalação de Rejeitados 
do Cerro do Lobo (IRCL), situada a cerca de 3 km a SE da mina, numa propriedade denominada Monte 
Branco. 

Alternativamente, e sempre que a mina tenha necessidade, aqueles rejeitados são ciclonados, sendo o 
espessado enviado para as unidades de Backfill e Pastefill (unidades de produção de pasta para 
enchimento das zonas desmontadas da mina). Neste caso, o transbordo da ciclonagem é enviado para a 
IRCL. 

São ainda encaminhadas para a IRCL, as lamas provenientes da Estação de Tratamento de Água da Mina 
(ETAM) e as lamas provenientes da Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETARD). 

A IRCL é um aterro de resíduos mineiros (concebido em forma de barragem) onde, numa fase inicial, era 
feita a deposição sub-aquática dos rejeitados; atualmente, a IRCL também contempla a deposição 
subárea de rejeitados espessados. A IRCL possibilita a reutilização da água sobrenadante, até ao 
enchimento total com pasta do seu 1.º nível, não se efetuando descargas para o meio hídrico. 

A Oeste da IRCL e da Central de Pasta, num vale natural, foi construído o Reservatório do Cerro da Mina 
(RCM), em forma de barragem, que serve para armazenar água residual que anteriormente era 
armazenada na IRCL, tendo parcialmente deixado de o ser devido à deposição dos rejeitados sob a forma 
de rejeitados espessados. O RCM não armazena águas do domínio hídrico. Caso se verifique necessário, 
será possível aduzir água deste reservatório para as instalações de tratamento de efluentes industriais. 

Nas escombreiras é feita a deposição temporária do escombro (resíduo não perigoso) proveniente da 
extração do minério. As escombreiras recebem os materiais resultantes dos processos de desmonte da 
mina. A deposição dos materiais do desmonte é efetuada de acordo com um planeamento e é controlada 
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a sua estabilidade. O escombro acumulado nas escombreiras destina-se a ser utilizado como matéria-
prima para o processo de fecho da mina e da IRCL. 

A lavaria do zinco tem atualmente uma capacidade efetiva anual de 1,15 Mt/ano e trata minérios 
polimetálicos, tanto de zinco como de cobre. A partir dos minérios de zinco produzem-se concentrados de 
zinco e, dependendo dos teores, também é possível produzir concentrados de chumbo. A partir dos 
minérios de cobre produzem-se concentrados de cobre e de zinco. 

A capacidade instalada atual da lavaria do cobre é de cerca de 2,5 Mt (milhões de toneladas) de minério 
de cobre (MC + MH), 220 000 toneladas de concentrado de cobre, correspondendo a cerca de 
52 000 toneladas de cobre metal. 

De acordo com o ciclo de utilização da água no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, o caudal de água nova 
para o Complexo Mineiro provém da albufeira de Santa Clara, a partir da qual, por um sistema elevatório, 
é transferida água para a zona de Neves-Corvo (bombagem e conduta elevatória com 43 km): 

 A água nova para abastecimento ao Complexo Mineiro provém da albufeira de Santa Clara, 
localizada na bacia hidrográfica do rio Mira, a cerca de 40 km do Complexo Mineiro, no concelho 
de Odemira, destinando-se: 
 Sem tratamento: à alimentação dos processos das lavarias, à alimentação do Tanque de 

Água Industrial (apenas em casos de falta de água recirculada que alimenta os trabalhos 
subterrâneos) e à rega no Complexo Mineiro; 

 Após tratamento na Estação de Tratamento de Água Potável (ETAP): ao consumo humano no 
Complexo Mineiro e a três aldeias próximas, nomeadamente, Neves da Graça (ou A-do-
Neves), Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 

A ETAP tem capacidade para tratar 40 m3/h e inclui dupla filtração (por areia e carvão 
ativado), sendo seguida de desinfeção (por hipoclorito de sódio líquido) no reservatório. 

 A água da mina ou efluente industrial, correspondente à água drenada da mina (água 
proveniente da própria água existente no maciço rochoso, da furação hidráulica, do enchimento 
hidráulico do desmonte) que é conduzida até aos níveis 550 e 700 da rolagem, onde sofre 
floculação-decantação (numa instalação com capacidade para tratar 500 m3/h de água com 
10-15% de sólidos), sendo a água e as lamas resultantes dessa operação bombeadas 
separadamente até à superfície. O caudal total de água bombeada da mina é de cerca de 
330 m3/h; 

 À superfície esta é tratada na Estação de Tratamento da Água da Mina (ETAM), com uma 
capacidade de 600 m3/h. Após homogeneização com recurso a um electroagitador, a água passa 
por duas lagoas de decantação em série, para correção do pH, (por adição de carbonato de 
sódio, e remoção de ultrafinos, por adição de um floculante (polieletrólito) e soda cáustica, após 
o que sofre uma afinação final para correção do pH através da injeção de carbonato de cálcio. 
Em seguida ou é descarregada em meio natural após uma afinação por osmose inversa, ou é 
recirculada para o processo industrial sem que tenha sido submetida a esta última etapa do 
tratamento. 
A água tratada pode ser descarregada na ribeira de Oeiras ou recirculada para fins industriais 
(como a furação ou o enchimento) através de um dos Tanques de Água Industrial (TAI 1B ou 
TAI2), de forma a compensar potenciais falhas no fornecimento de água industrial. 
A Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), construída em aterro, localiza-se no 
barranco das Lajes, afluente da margem direita da ribeira de Oeiras, e destina-se à deposição dos 
rejeitados resultantes do processo de tratamento dos minérios efetuado nas lavarias do cobre e 
do zinco. O rejeitado final das lavarias é ciclonado, sendo o espessado enviado para a Central da 
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Pasta e a pasta aí produzida conduzida à IRCL. O transbordo da ciclonagem é drenado para a 
IRCL, sendo o overflow desta infraestrutura é drenado para o reservatório do Cerro da Mina. 
O caudal de água proveniente de Santa Clara é conduzido diretamente às instalações das lavarias 
do cobre e do zinco, por exigência de qualidade, e ao Tanque de Água Industrial (TAI) para 
superar dificuldades pontuais de abastecimento de água recirculada. 
Nas lavarias, a água é usada na flutuação da polpa resultante de operações físicas de tratamento 
do minério (britagem, moagem), etapa na qual se adicionam determinados compostos químicos – 
ditiofosfato, amil xantato de potássio – efetuando-se no final, por um lado, o espessamento e 
filtração dos concentrados (para posterior transporte ferroviário em contentores para exportação) 
e, por outro, o bombeamento dos rejeitados sob a forma de polpa – rejeitados sólidos – para o 
Tanque de rejeitados das lavarias e posteriormente para a Central da Pasta, na qual são 
espessados, sendo posteriormente bombeados para a IRCL onde são depositados sob a forma de 
pasta. 

 A água residual proveniente do espessamento dos rejeitados das lavarias é recirculada, a partir 
da central de pasta, quer para a IRCL, quer para o TAI 1A, a partir do qual entra novamente no 
processo das lavarias. O overflow da IRCL é enviado para o reservatório do Cerro da Mina. 
Após tratamento da água recirculada proveniente da IRCL e do RCM nas estações NETA e ETACL, 
o efluente tratado é aduzido às lavarias para utilização no processo e ao RCM de forma a 
melhorar progressivamente o pH da água armazenada. A partir do TAI 1B e do TAI2, o efluente 
tratado é aduzido também até à mina, onde, após utilização, é bombeado para a Estação de 
Tratamento de Água da Mina (ETAM). Daqui, aflui diretamente à ribeira de Oeiras, ou, caso seja 
necessário, é aduzido ao TAI, já tratado. 
Note-se que, uma vez que a ribeira de Oeiras é um curso de água com regime torrencial e, por 
forma a minimizar os impactes ambientais no meio hídrico recetor, a descarga deste efluente 
pode ser suspensa no período de Verão, sendo o efluente que sai da ETAM aduzido na totalidade 
ao TAI 1B e ao TAI 2 e o efluente proveniente da NETA aduzido diretamente, quer às lavarias, 
quer ao RCM. 

 As águas residuais domésticas provenientes de todo o Complexo Mineiro são conduzidas a pré-
tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETARD), sendo o efluente 
resultante descarregado na ribeira de Oeiras; em caso de emergência, o efluente é conduzido à 
BAC1 (Barragem de Retenção de Águas Contaminadas 1) e daí à IRCL. 

 As águas pluviais contaminadas provenientes do escoamento superficial da Área Industrial são 
conduzidas a cinco Barragens de Retenção de Águas Contaminadas (BAC1, BAC2, BAC3, BAC4 e 
Barragem de Retenção de Águas Contaminadas das Lavarias - BACL); grande parte da água 
acumulada nestas barragens perde-se por evaporação, mas, quando o nível nestas barragens se 
torna excessivo, procede-se ao bombeamento da água para o Tanque de Rejeitados das Lavarias 
e daí para o reservatório do Cerro da Mina. 
Para que o escoamento das pequenas linhas de água afluentes à IRCL não se misture com a 
água aí depositada, foram construídos cinco pequenos açudes, correspondentes às barragens de 
retenção e desvio de águas pluviais, que intercetam o escoamento, de modo a evitar a entrada 
na IRCL das águas pluviais das bacias que para ela concorrem. As referidas barragens de 
retenção foram projetadas de modo a escoar as águas pluviais para duas extremidades, 
nomeadamente, a Poente, para o Monte do Reguengo e a Nascente, para o Monte da Caiada. 

Em síntese, existem quatro tipos de efluentes líquidos provenientes do Complexo Mineiro: 

 A água da mina ou efluente industrial, que, após tratamento, é lançada na ribeira de Oeiras ou 
aduzida para o TAI e/ou para o reservatório do Cerro da Mina ou para as lavarias; 

 Os rejeitados das lavarias cuja fase líquida, é conduzida à central da pasta e daí recirculada para 
a IRCL; 
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 A água residual doméstica, que, após tratamento, é também descarregada na ribeira de Oeiras 
ou, em caso de emergência, drenada juntamente com a água das BAC, para a IRCL; 

 A água de drenagem da Área Industria/ armazenada, sem tratamento, em cinco barragens de 
retenção (BAC), e conduzida à IRCL/RCM. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

No que concerne à BAC2 tanto a PDA como o EIA referem a necessidade da sua reformulação e 
relocalização; por sua vez, o EIA refere ter a mesma sido sujeita a alterações de conceção para libertar a 
área para o novo sistema de alimentação do moinho SAG. Esta barragem recolhe escorrências de água 
pluvial da área industrial da instalação existente para a bombear para a Instalação de Rejeitados. 

Posteriormente, o Aditamento ao EIA veio referir que a reformulação e relocalização da BAC2, 
posteriormente à emissão do Parecer à PDA deixou de ser necessária e, por isso, foi retirada do âmbito 
do PEZ, uma vez que a área ocupada pela atual BAC2 na conceção inicial do projeto alvo de PDA iria ser 
ocupada por uma nova infraestrutura (no âmbito da expansão da lavaria do zinco) a construir no âmbito 
do PEZ. 

No entanto, o PEZ foi alterado (ao nível da componente da expansão da lavaria do zinco) após a 
submissão da PDA e a infraestrutura que iria ocupar a área da atual BAC2 foi eliminada, pelo que a 
alteração na BAC2 (prevista na PDA) deixou de ser necessária e, consequentemente, deixou de ser 
considerada como uma das componentes do projeto alvo de EIA. 

O projeto de reformulação e relocalização da BAC2 chegou a ser concluído mas face à alteração realizada 
no âmbito do PEZ, e por decisão da Somincor, esse projeto foi abandonado. Assim a BAC2 existente à 
data e incluída no cenário de não concretização do PEZ, manter-se-á inalterada com a implementação do 
PEZ. 

 

5.1. SITUAÇÃO FUTURA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Independentemente da implementação do Projeto de Expansão do Zinco, tendo por objetivo garantir o 
processamento do minério que vier a ser extraído dos jazigos atualmente já em exploração, estão a ser 
efetuadas algumas alterações nas infraestruturas de superfície existentes, designadamente: 

 Construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá complementar a atual 
Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL); 

 Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma capacidade de 1 500 m3 e 
com localização adjacente ao existente (TAI 1A), ambos na área industrial, com o objetivo de 

melhorar o abastecimento de água industrial para alimentar a mina e as respetivas 
infraestruturas de apoio; 

 Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo. 

 

Construção de novas instalações de tratamento de água 

Em paralelo com o desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco, mas independente deste, foi 
desenvolvido um estudo de Gestão da Água no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, concluído no início de 
2016, cuja implementação deverá estar concluída em setembro de 2017. 

Durante a realização dos estudos de viabilidade foram analisados balanços de água, quer para a situação 

de evolução sem a concretização do PEZ, quer para a situação de implementação PEZ, no que diz 
respeito a melhorias e otimizações. As conclusões alcançadas incluíram a execução de alterações ao plano 
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de gestão de água e no local do tratamento de água. As principais alterações a implementar no atual 
projeto de tratamento de água envolvem: 

 Construção da nova Unidade de Tratamento de Lamas de Alta Densidade – Fenton ["Fenton – 
High Density Sludge (FHDS) Plant"], utilizada para neutralizar e tratar a água ácida proveniente 
dos rejeitados espessados e produzir água com um pH neutro a elevado que possa ser abastecida 
a sistemas de filtração. 
O sistema FHDS irá produzir 800 m3 de água de overflow por hora. A água irá ser utilizada para 
abastecer os sistemas de filtração, águas de empanque, águas de mistura para descarga e águas 
para recirculação para o reservatório do Cerro da Mina, para assegurar que seja mantida uma 
qualidade adequada no tanque de armazenamento. 

 Construção de uma nova instalação de fabrico de cal para alimentar a nova unidade FHDS; 
 Implementação, no local, de um sistema de filtração por membranas de osmose inversa, para 

produzir água com qualidade de descarga, a ser enviada para a ribeira de Oeiras. 
A água filtrada irá permitir a mistura de água de overflow do FHDS antes de ser descarregada na 
ribeira. 

As três principais alterações referidas são complementares ao tratamento existente na atual Estação de 
Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL), que irá ser complementada pela Nova Estação de 
Tratamento de Água (NETA), encontrando-se as respetivas obras em fase de arranque. 

Com o início da exploração da NETA irão igualmente ser introduzidas amplas alterações na recirculação 
de água no local para garantir uma melhor gestão de águas no Complexo Mineiro. Estas alterações irão 

incluir a separação do circuito de água da mina do circuito de água das lavarias, o que irá possibilitar uma 
descarga de água da mina mais limpa na ribeira. 

A água tratada na NETA irá ser enviada para o Reservatório do Cerro da Mina com o objetivo de 
contribuir para, de modo progressivo, melhorar o pH da água armazenada. 

As águas residuais domésticas tratadas na ETARD (Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Domésticas) também passarão a ser preferencialmente descarregadas na ribeira de Oeiras, após a 
conclusão da construção da nova ETARD, sendo apenas drenadas para as Bacias de Águas Contaminadas 
(BAC) em situações de emergência. 

Com o objetivo de controlar o nível da IRCL irá ser construído um canal que ligará esta infraestrutura ao 

Reservatório do Cerro da Mina, permitindo assim o reencaminhamento imediato, para esta infraestrutura, 
do overflow da IRCL. 

Novo tanque de água industrial para a mina 

Está em construção um novo Tanque de Água de Industrial (TAI 1B), com uma capacidade de 1 500 m3, 
para abastecer água industrial à mina subterrânea e respetivas infraestruturas de apoio, em localização 
adjacente ao TAI já existente (TAI 1A). 

O novo Tanque de Água Industrial localiza-se na área industrial, nas imediações dos principais elementos 
do Complexo Mineiro, numa área já parcialmente intervencionada por trabalhos prévios. 

Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo 

Além das infraestruturas referidas, a continuação da exploração dos atuais jazigos do Complexo Mineiro, 
na ausência da implementação do PEZ e assumindo o LoM 2014, implica também a necessidade de 
expansão da IRCL. 
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O estudo de pré-viabilidade da expansão da IRCL foi feito considerando o LoM 2014, nas suas variantes 
sem e com concretização do PEZ. 

Efetivamente, considerando o LoM 2014 e assumindo os pressupostos atuais da expansão vertical em 
curso (mais níveis acima dos atuais 5 níveis licenciados), mas mudando a inclinação geral do depósito de 
4% para 5%, a IRCL terá uma vida útil até 2029, permitindo a deposição, consoante a geometria de 
expansão adotada, de 18 Mm3 ou de 22 Mm3 de “rejeitados + escombro”, mantendo a atual área de 
implantação do depósito mas necessitando de mais 5 níveis de deposição, totalizando 10 níveis. 

Foram analisadas duas possíveis geometrias de deposição, concêntrica e puxada para montante, que 
permitem capacidades máximas de armazenamento distintas, acomodando as duas a situação de 
continuidade de exploração, sem concretização do PEZ. Qualquer uma destas opções obriga à construção 

de um dique de contenção da deposição no lado sul do depósito. 

Esta intervenção de expansão da IRCL será realizada independentemente da concretização do PEZ; a 
expansão será realizada na vertical, sobre a IRCL existente, não envolvendo a ocupação de novas áreas, 
correspondendo à opção designada por A1. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO EM AVALIAÇÃO 

O Projeto de Expansão de Zinco insere-se dentro da Concessão Mineira de Neves-Corvo, localizando-se 
na região do Baixo Alentejo, distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Castro Verde (freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões) e de Almodôvar (União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões). 

O projeto é constituído por três componentes: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco atuais e 
exploração do jazigo do Lombador Fase 2; 

 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio; 

 Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL). 

O PEZ será concretizado no interior do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, em área industrial e 
profundamente intervencionada, com exceção da nova chaminé principal de ventilação (CPV23), a qual 
ficará, no entanto, localizada dentro da área da concessão de exploração, em terrenos que são 

propriedade da Somincor. 

 

Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 

O projeto de exploração da Fase 2 do jazigo do Lombador requer apenas uma atualização e expansão de 
algumas das instalações já existentes, visto que o Complexo Mineiro possui infraestruturas e instalações 
capazes de serem utilizadas na produção de minérios complexos. 

O Projeto de Expansão do Zinco implica a expansão da mina subterrânea, quer através do aumento da 
produção das zonas de extração de zinco já em exploração, quer através do desenvolvimento mineiro 
para acesso ao Lombador Fase 2, uma nova zona de extração. 

Esta nova zona de extração compreende duas regiões distintas de mineralização, com acessos inclinados 
e com interconexões. A nova área estende-se até ao nível 60, que atinge aproximadamente 1 200 m 
abaixo da superfície. 
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O PEZ assume a manutenção dos métodos de desmonte inalterados nas áreas existentes. Na área de 
expansão (LP2), o método de desmonte a utilizar para extrair o minério de zinco é o OBF – Optimized 
Bench-Fill, tal como sucede no LP1. 

Tanto na área LP2 sul, quanto na área LP2 norte, a localização das chaminés de evacuação foi alterada, 
passando da posição tradicional a teto do jazigo para as extremidades laterais dos jazigos, parcialmente 
dentro de sulfuretos maciços. Esta opção evita questões de instabilidade significativas, que se têm 
registado nas chaminés de exaustão no teto no LP1. 

Embora os parâmetros-chave de conceção para o método de desmonte "B&F" - Bench-Fill dos desmontes 
de cobre não registem alterações face aos das atuais áreas da mina de Neves-Corvo, a galeria de 
remoção foi concebida para ser extraída atravessando o enchimento em pasta do desmonte anterior, por 

oposição a construir a habitual rampa de acesso 5 m para cima. 

De acordo com o previsto no Estudo de Viabilidade, estima-se que a implementação do Projeto de 
Expansão do Zinco envolva a extração de aproximadamente 21,0 Mt de minério de cobre e 22,4 Mt de 
minério de zinco. É estimada a consequente geração de 6,6 Mt de escombro e produção de 31,0 Mt de 
rejeitados (resíduos perigosos), que serão depositados na IRCL. 

Na ausência de concretização do PEZ, é expectável que no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com os 
jazigos atualmente em exploração, sejam geradas cerca de 2,7 Mt de escombro a depositar na IRCL, 
juntamente com 24,0 Mt de rejeitados. 

As atividades associadas à expansão subterrânea, incluindo a exploração da Fase 2 do jazigo do 

Lombador, mantendo-se em exploração os atuais jazigos até ao final da respetiva vida útil, implicam a 
necessidade da expansão da Lavaria do Zinco da sua atual capacidade de processamento, 1,15 Mt/ano, 
para 2,5 Mt/ano, até ao primeiro semestre de 2019. 

A capacidade da Lavaria do Cobre manter-se-á inalterada, no seu valor atual de 2,35 Mt/ano. 

Relacionados com a expansão da mina subterrânea irão decorrer trabalhos à superfície, nomeadamente: 

 Ventilação adicional da mina, incluindo a construção de uma nova chaminé de ventilação à 
superfície, para exaustão (CPV23); 

 Incremento dos requisitos de manutenção; 
 Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços que serão requeridos 

ao nível subterrâneo; 

 Melhorias das atuais infraestruturas de tratamento de água da Mina. 

A expansão da mina subterrânea envolverá ainda: 

 Aumento da capacidade do sistema de extração incluindo os sistemas existentes de carregamento 
de "skips" e o poço de Santa Bárbara, para aumentar a sua capacidade para 5,7 a 5,9 Mt/ano 
(variando em função da mistura de densidades dos materiais), não envolvendo a ocupação de 
novas áreas. A capacidade atual do poço é de 4,9 a 5,1 Mt/ano, dependendo da densidade do 
material extraído; 

 Aumento do consumo de água nas áreas subterrâneas. 

Não está prevista a expansão do armazém de explosivos, nem o aumento da capacidade de 

armazenamento de combustível à superfície, uma vez que ambos têm capacidade suficiente para dar 
resposta às necessidades do PEZ. 
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Será construída uma nova chaminé principal de ventilação (CPV23), para exaustão, com 4,1 m de 
diâmetro, e irá complementar a atual CPV21, também de exaustão, bem como assegurar a exaustão para 
as áreas LP1 e LP2 no coletor do nível 590. Na superfície, a chaminé de exaustão CPV23 ficará localizada, 
perto do ventilador de exaustão CPV21 existente. 

Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de apoio 

A capacidade da Lavaria do Cobre manter-se-á inalterada, no seu valor atual de 2,35 Mt/ano. 

Por sua vez, tal como acima referido, as atividades associadas à expansão subterrânea, incluindo a 
exploração da Fase 2 do jazigo do Lombador, mantendo-se em exploração os atuais jazigos até ao final 
da respetiva vida útil, implicam a necessidade da expansão da Lavaria do Zinco da sua atual capacidade 

de processamento, 1,15 Mt/ano, para 2,5 Mt/ano, até ao primeiro semestre de 2019. Esta expansão 
envolve a instalação de novos equipamentos de processamento de minério e a expansão de algumas 
infraestruturas à superfície, de apoio à Lavaria do Zinco e à própria expansão subterrânea da Mina de 
Neves-Corvo. 

Assim, a expansão da Lavaria do Zinco contemplará a construção de um novo edifício de moagem e de 
flutuação com mais de 14 000 m2. 

O circuito de moagem instalado no novo edifício será de dois estágios, onde irá ser utilizado o novo 
moinho SAG (atualmente em armazém), que foi adquirido em 2011, e um novo moinho VertiMill, para 
moagem secundária. O sistema de flutuação, por sua vez, será composto por novas células, de 70 m3 de 
capacidade. Este novo edifício também vai incluir uma nova sala de controlo, uma subestação elétrica e 

as salas elétricas associadas. 

Paralelamente serão desenvolvidos outros trabalhos de apoio ao funcionamento da Lavaria de Zinco: 

 Instalação de um novo sistema de alimentação do moinho SAG, a instalar no novo edifício, para 
alimentar a nova instalação de processamento de minério de Zinco. 
Este sistema, com uma capacidade de 2,5 Mt/ano, irá incluir alterações às pilhas de 
armazenamento de minério já existentes; 

 Alterações às pilhas de armazenamento de minério já existentes, de forma a garantir o 
cumprimento do requisito de uma maior capacidade de armazenamento de zinco. 
Assim, a área atual para deposição de minério de cobre servirá para armazenamento de minério 
de zinco, sendo que a atual área de armazenamento de minério de zinco, de menores dimensões, 

irá ser convertida para deposição de minério de cobre. 
Durante as paragens anuais para manutenção, sempre que necessário, a área de armazenamento 
de estéril será utilizada para armazenamento de minério de zinco; 

 Atualização do stacker (transportador) existente e pequenas alterações nas linhas 1 e 2 do 
sistema de alimentação de cobre; 

 Atualização do sistema de espessamento, incluindo equipamentos novos e expansão dos 
existentes. 
O espessador de chumbo existente será demolido e o respetivo equipamento será aproveitado 
para o novo espessador, a construir noutra localização; 

 Novas prensas para os filtros do sistema de filtragem de zinco e de chumbo. 

Devido à expansão da Lavaria do Zinco poderá haver necessidade de intervenção noutras infraestruturas 
de apoio à superfície, nomeadamente ao nível da rede elétrica, do melhoramento do abastecimento de 
água industrial recirculada e da recolha de águas pluviais contaminadas. 
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Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) 

A concretização do PEZ (tendo este uma vida económica até 2026), implica a necessidade da IRCL ter 
uma capacidade total de armazenamento de “rejeitados + escombro” da ordem dos 24 Mm3. 

Esta situação obriga a uma expansão da IRCL não só vertical, mas também horizontal, para montante da 
atual área de implantação do depósito, mas ainda dentro dos limites atuais da propriedade da Somincor. 
Esta configuração obriga à construção de um dique e a uma subida do lado sudoeste. Permite um encaixe 
total de 24,5 Mm3, distribuídos por 14 níveis, dos quais apenas se utilizam 12 níveis, considerando o 
LoM 2014. 

A expansão da IRCL será concretizada através da expansão da instalação atual, seguindo o modelo de 

expansão vertical, por empilhamento de rejeitados espessados, conduzindo a uma melhoria da eliminação 
de escombro e a um risco reduzido de geração, a longo prazo, de ácido na instalação, mas também 
lateral, para montante da atual área de implantação do depósito. 

A expansão da IRCL no âmbito do PEZ, correspondendo à opção designada por A2, continuará contida 
dentro dos limites atuais da propriedade da Somincor, apesar de ocupar uma nova parcela de terreno 
(que atualmente é já ocupada pelas atuais barragens de retenção e desvio de águas pluviais). 

Esta expansão permitirá depositar na IRCL os 24 Mm3 de capacidade adicional de deposição necessária 
face ao PEZ. 

Manter-se-á, no entanto, a atual metodologia de exploração da IRCL que promove a existência de um 
equilíbrio entre as quantidades de rejeitados e de escombro que são depositadas. 

A expansão da IRCL irá envolver a construção de um novo tanque para lamas espessadas, a localizar nas 
imediações dos atualmente existentes, na proximidade da central de pasta. 

 

 

Localização do novo tanque de lamas espessadas 
[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 

 

O estudo de Pré Viabilidade apresentado para a Expansão da IRCL mostra que a área necessária para a 
expansão horizontal (para a zona sul) do depósito vai ocupar a área de dois dos pequenos reservatórios 
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existentes de desvio de águas pluviais, do Sistema Desvio Águas Pluviais (SDAP) existente. O detalhe 
associado à fase de pré viabilidade não permite definir a solução final para a reposição deste SDAP, 
embora seja uma certeza de que o mesmo terá que ser reposto; a solução a implementar está ainda a 
ser estudada. 

As soluções a implementar poderão passar pela construção de dois reservatórios, em substituição dos 
dois que vão deixar de existir por expansão do depósito, ou pela abertura de uma vala de reposição da 
ligação entre os reservatórios que ficarem operacionais. Qualquer uma destas soluções terá de ser 
implantada a sul da área ocupada. A decisão de solução a instalar será tomada durante o estudo de 
viabilidade a desenvolver para a expansão da IRCL. 

 

CONSUMOS DE REAGENTES E DE ÁGUA; EFLUENTES; RESÍDUOS 

Os tipos de reagentes utilizados considerando o PEZ são os mesmos que os utilizados atualmente, 
devendo as quantidades ser ajustadas em função da produtividade e do teor de metal do minério. 

Os consumos de reagentes previstos para o circuito do chumbo são significativamente superiores aos 
atuais. A preparação de cal será aumentada de 2 para 3 linhas e a potência do coletor de chumbo será 
alterada de 5 % para 20 %. Como a operação normal de preparação de reagentes só tem lugar de 
segunda a sexta-feira, presume-se que, no caso do xantato e de sulfato de cobre, estes reagentes serão 
preparados diariamente. 

No que se refere ao consumo de água, na mina de Neves-Corvo é consumida água nova e água 

industrial, que corresponde, em cerca de 90%, a água reciclada da IRCL. 

A água nova consumida, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, provém da albufeira de 
Santa Clara (explorada pela Somincor), sendo esta a única fonte de água nova, não sendo necessário 
realizar intervenções/atualizações da infraestrutura de abastecimento existente para o efeito. 

Espera-se que com o PEZ o consumo de água nova aumente de 33 m3/hora para 140 m3/hora. 
Recentemente, foram introduzidas diversas melhorias nos dispositivos de reciclagem de água e de 
evaporação, que asseguraram que o aumento estimado da descarga para o meio ambiente durante os 
períodos de pico seja apenas 23 m3/hora mais elevado do que na situação de não concretização do PEZ. 

O consumo de água industrial recirculada é diretamente proporcional às toneladas de minério extraídas, 

e, deste modo, deverá aumentar perto de 50% para a instalação de zinco com a implementação do PEZ. 

Os efluentes a produzir na fase de exploração serão do mesmo tipo dos que atualmente se verificam no 
Complexo Mineiro: 

 Efluente industrial ou água da mina; 
 Efluente doméstico proveniente de todo o complexo mineiro; 
 Efluente pluvial contaminado proveniente do escoamento superficial da área industrial. 

Tal como acima referido, no âmbito da Situação futura na ausência do Projeto, está em curso a 
construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA), que complementará a atual Estação de 
Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL). 

Os quantitativos expectáveis de minérios extraídos e resíduos gerados no Complexo Mineiro de Neves-
Corvo apresentam-se nas tabelas seguintes, considerando, respetivamente, as situações de não 
concretização e de concretização do PEZ. Todos os dados posteriores a 2015 foram estimados pela 
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assumindo a otimização da produção em todos os outros jazigos na ausência da concretização do PEZ 
(isto é, considerando que todos os outros jazigos estavam a ser explorados ao máximo) e assumindo 
também que a capacidade do poço de Santa Bárbara é limitativa dos quantitativos totais a extrair da 
mina. 

 

Extração de minério e produção de resíduos mineiros no período 2012-2014 sem a concretização do PEZ 

 
[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 

 

Extração de minério e produção de resíduos mineiros no período 2012-2026 com a concretização do PEZ 

 
[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 

 

Em síntese, verifica-se que a exploração do PEZ causará no período 2018-2026, face ao período 
2018-2029 na ausência do projeto: 

 Um incremento da extração de minérios de cerca de 9,5 Mt; 
 Um incremento da extração total (minério + escombro) no Complexo Mineiro de 13,4 Mt; 
 Um incremento da produção de escombro de cerca de 3,9 Mt; 
 Um incremento da produção total de rejeitados de cerca de 7 Mt; 
 Um incremento da produção de rejeitados para deposição na IRCL de cerca de 4Mt. 

Verifica-se que os resíduos produzidos pela exploração do jazigo do Lombador Fase 2, em conjunto com 
os resíduos gerados nos restantes jazigos do Complexo Mineiro, apesar de não excederem, no seu 
conjunto, a capacidade das escombreiras (no caso do escombro), excedem a capacidade da IRCL para 

deposição de rejeitados, a qual necessitará de ser expandida, tanto na ausência do PEZ como no caso de 
de concretização do mesmo. 

Para a gestão dos resíduos produzidos em todo o processo, a Somincor dispõe de um Plano de Gestão de 
Resíduos (PGR) aprovado. 

ACESSOS; ESTALEIROS 

A acessibilidade às áreas a intervencionar no âmbito do PEZ far-se-á por caminhos já existentes no 
interior do Complexo Mineiro, com exceção do acesso à nova CPV23 que será construído de raiz; este 
acesso ainda não está definido, devendo tal ser efetuado no âmbito do Projeto de Execução. 

Será necessária a construção de áreas para estaleiro, a localizar dentro dos limites das novas áreas 

industriais propostas para implementação das novas estruturas à superfície. 
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DESATIVAÇÃO 

O plano de fecho da mina de Neves-Corvo é alvo de atualização periódica ou sempre que se verifique 
alguma alteração de monta na mina, pelo que este plano será alterado tendo em conta a implementação 
do Projeto de Expansão do Zinco. 

PROJETOS COMPLEMENTARES 

O Projeto PEZ será suportado por diversos projetos complementares correspondentes a alterações que 
são incrementos, atualizações ou modificações das instalações atuais, designadamente: 

 Atualizações da rede de distribuição de eletricidade, através do estabelecimento de alimentações 
novas para o edifício do moinho SAG e de uma alimentação atualizada para o poço de Santa 

Bárbara, bem como para a Chaminé Principal de Ventilação CPV23 de exaustão (para saída de ar 
viciado) do LP2; 

 Irão ser introduzidas amplas alterações na recirculação de água no local para garantir uma 
melhor gestão de águas. 
As alterações na gestão de águas também irão incluir o isolamento do circuito de água da mina 
do circuito de água das instalações, o que irá possibilitar uma descarga de água da mina mais 
limpa na ribeira de Oeiras, com um tratamento mínimo para redução de nitritos; 

 Atualização do sistema de espessamento junto à IRCL, incluindo equipamentos novos e expansão 
dos existentes. 
O espessador de chumbo existente será demolido e o respetivo equipamento será aproveitado 
para o novo espessador, a construir noutra localização, também dentro da área industrial; 

 Atualização da rede de condutas aéreas e reforço dos respetivos suportes; 
 Atualização da rede de controlos e de comunicações em vários pontos do local. 

 

5.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

No que concerne às atividades de Expansão Subterrânea, que contempla a expansão de todas as áreas 
de produção de zinco e a exploração do jazigo do Lombador Fase 2, são consideradas duas alternativas 
de transporte do material entre a zona de exploração do Lombador e o poço de extração: o transporte 
com recurso a camiões e o transporte com recurso a telas transportadoras. 

As duas alternativas apresentam resultados económicos equivalentes, mas o recurso a telas 
transportadoras é mais favorável em termos de operação, sendo presentemente a opção preferencial. 
No caso da opção de transporte por camião, foram estudados dois trajetos distintos para a rampa dos 
camiões de 60 toneladas. Nesta fase do estudo, estão em aberto as duas opções, estando previsto que a 
decisão seja tomada no âmbito da elaboração do projeto de execução, devendo ser avaliada em sede de 
elaboração do RECAPE. 

Por outro lado, no âmbito desta componente do PEZ, foi considerada inicialmente uma primeira 
localização para a CPV23 (chaminé de ventilação de exaustão do LP2), a qual, após uma análise 
ambiental preliminar do projeto, foi abandonada por se encontrar em área classificada como integrante 
da Reserva Ecológica Nacional. 

Complementarmente foram simuladas duas abordagens de ventilação de exaustão diferentes para a 
expansão: uma baseada na manutenção de taxas de fluxo elevadas para mitigar as temperaturas nas 
áreas de trabalho; a outra baseada na utilização de refrigeradores de grande volume para arrefecer o ar. 
A solução encontrada para satisfazer os requisitos climáticos com um menor custo de operação e de 
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investimento foi utilizar taxas de fluxo elevadas. Contudo, a estimativa de custos inclui refrigeradores 
móveis pequenos para utilização durante a fase inicial crítica do desenvolvimento, antes de o sistema de 
ventilação estar inteiramente operacional. 

No que respeita às atividades de Expansão da Lavaria do Zinco, não foram consideradas alternativas. 

Relativamente à Expansão da IRCL, o estudo prévio de viabilidade considerou diversas alternativas de 
expansão, tendo a opção preferida sido a que considera expandir a instalação atual, seguindo o modelo 
de expansão vertical, por empilhamento de rejeitados espessados, conduzindo a uma melhoria da 
eliminação de escombro e a um risco reduzido de geração, a longo prazo, de ácido na instalação, mas 
também lateral, para montante da atual área de implantação do depósito. 

As potenciais áreas de expansão da IRCL consideradas no estudo de viabilidade do Lombador Fase 2 
foram as seguintes: 

 Hipótese A1 – Utilização da área da atual IRCL (A1) com expansão vertical da mesma, de modo 
a garantir os 24Mm3 de capacidade de armazenamento necessária com a 
implementação do PEZ; 

 Hipótese A1+A2 – Utilização da capacidade existente na atual IRCL (A1) e expansão, para Sul, 
da atual Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (A2), a garantir os 24 Mm3 de 
capacidade de armazenamento necessária com a implementação do PEZ; 

 Hipótese B – Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de uma nova 
Instalação de Rejeitados (IR) no vale de Guedelinhas Velhas; 

 Hipótese C - Utilização da capacidade existente na atual IRCL e construção de uma nova 
Instalação de Rejeitados (IR) na zona do Lombador. 

 

 

Áreas de expansão da IRCL analisadas 
[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 

 

Tendo sido efetuada pelo projetista uma primeira análise às hipóteses de expansão que envolveu critérios 
de índole técnica, operacional, construtiva, económica, ambiental e social, a Hipótese A1+A2 foi 
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considerada a mais favorável, à luz dos dados disponíveis, tendo em conta a atual gestão de resíduos e 
água que é feita no Complexo Mineiro de Neves-Corvo. Nesta hipótese, os rejeitados continuam a ser 
depositados sob a forma de pasta na atual IRCL. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia 
Geomorfologia e Recursos Minerais; Hidrogeologia e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos; 
Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais; Solos: Capacidade de Uso e Ocupação; sistemas 
Ecológicos; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar; Gestão de Resíduos; Socio-economia; Património 
Arqueológico e Etnológico; Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; Paisagem. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Anteprojeto e outras recolhidas 
durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada pela CA, 
os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Como aspeto transversal a toda a análise realizada, resulta a necessidade de, em sede de RECAPE, ser 
apresentada a seguinte informação: 

 Deverá ser justificado, bem como proceder à apresentação dos estudos geomecânicos que 
servirão de suporte à decisão sobre o método a adotar para concretização da galeria de remoção: 
atravessamento do enchimento em pasta do desmonte anterior, por oposição à construção da 
habitual rampa de acesso 5 m para cima. 
Tal decorre do facto de ser referido no EIA que "Embora os parâmetros-chave de conceção para 
o método de desmonte "B&F" - Bench-Fill dos desmontes de cobre não registem alterações face 
aos das atuais áreas da mina de Neves-Corvo, a galeria de remoção foi concebida para ser 
extraída atravessando o enchimento em pasta do desmonte anterior, por oposição a construir a 
habitual rampa de acesso 5 m para cima"; 

 Relativamente ao processo mineralúrgico da lavaria do zinco, deverão ser especificados/ 
discriminados todos os reagentes a utilizar e respetivas quantidades. 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA E SISMICIDADE 

A. Caracterização da situação de referência 

O EIA apresenta uma descrição da situação atual, bastante completa e pormenorizada quer à escala 
regional, quer à escala local. 

No que toca à geomorfologia, a área de estudo desenvolve-se dentro e nas imediações do Complexo 
Mineiro de Neves-Corvo, uma área presentemente já artificializada. O relevo apresenta-se, de um modo 
geral aplanado, cortado pela rede hidrográfica com fraca expressão morfológica. A projeção superficial do 
jazigo do Lombador Fase 2, a explorar, situa-se aproximadamente entre 230 m e 240 m de altitude, 
sendo recortada por três pequenas linhas de água de direção NNW-SSE, com pequena expressão 
morfológica, afluentes da ribeira de Oeiras. 

Do ponto de vista geológico a área do projeto situa-se na Zona Sul Portuguesa mais precisamente na 
designada Faixa Piritosa Ibérica, que compreende três unidades litoestratigráficas da base para o topo: 

i) Grupo Filito-Quartzítico, cujo topo é de idade Devónica superior e a base desconhecida, 
constituído por xistos negros e quartzitos; 

ii) Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS), de idade Devónica Superior, que compreende rochas 
vulcânicas ácidas e sedimentares, como riólitos a riodacitos, tufitos, xistos negros a siliciosos, 
xistos "borra de vinho", siltitos e jaspes; 
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iii) Grupo de Flysch do Baixo (Formação de Mértola), uma espessa sucessão de xistos e grauvaques, 
dispostos em sequências rítmicas (que correspondem a depósitos turbidíticos, fácies flysch) cuja 
base é atribuída ao Carbónico inferior (Viseano). 

Devido à tectónica compressiva (orogenia Varisca) que atuou na região, essencialmente no período 
Carbónico, a sequência estratigráfica do CVS, que engloba as massas lenticulares de sulfuretos maciços 
polimetálicos, nem sempre surge completa. 

A região é cortada por diversas estruturas tectónicas - cavalgamento e/ou carreamento e falhas, com 
direção NW-SE (predominante), e NE-SW ou NNW-SSE (mais fruste) identificadas na cartografia 
disponível (Serviços Geológicos de Portugal, 1988). 

O Complexo Mineiro de Neves-Corvo situa-se no extremo SE duma estrutura anticlinal de direção NW-SE, 
onde no núcleo se encontram os xistos negros e os quartzitos pertencentes ao Grupo Filito-Quartzítico. 

Segundo o EIA, estudos e trabalhos de pormenor, em Neves-Corvo, evidenciam ainda a presença de 
falhas de direção N-S, subverticais, provavelmente do Devónico superior e que deverão corresponder ao 
primeiro episódio de atividade tectónica relacionado com fenómenos de distensão crustal (rifting), 
fenómenos esses responsáveis pelo vulcanismo e favoráveis à deposição de sulfuretos maciços 
polimetálicos, característicos da Faixa Piritosa Ibérica. 

Não são conhecidas quaisquer falhas consideradas ativas, de acordo com a Carta Neotectónica de 
Portugal Continental (Serviços Geológicos de Portugal, 1988). 

De acordo com a escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade 
sísmica máxima de grau VIII e segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) insere-se na zona sísmica A, a zona de maior sismicidade de Portugal 
Continental. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em termos qualitativos, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, os impactes 
relativos aos descritores geológicos encontram-se devidamente descritos no EIA. 

O impacte mais significativo do projeto resulta do aproveitamento em profundidade dos recursos do 
jazigo denominado Lombador Fase 2, impacte esse considerado intrínseco à atividade mineira, sendo de 
caráter permanente e irreversível. 

As intervenções a realizar à superfície geradoras de impactes, prendem-se com a construção de uma 
nova chaminé de ventilação (CPV23) e alterações na área industrial já existente, com a construção de um 
novo edifício para expansão da Lavaria do Zinco. Salienta-se ainda a expansão a realizar na Instalação de 
Rejeitados de Cerro de Lobo – IRCL para comportar o aumento de rejeitados resultantes da exploração a 
efetuar. 

Como principais impactes em resultado destas intervenções do projeto, salientam-se: 

Na fase de construção 

 Alteração da morfologia do terreno, com balanço de terras positivo, com impactes negativos, 
diretos, mas pouco significativos; 

 Maior suscetibilidade à ação erosiva (expansão do IRCL) que cria impactes negativos, 
diretos, mas de curta duração; 

 Processos de erosão e arrastamento de sedimentos (chaminé de ventilação CPV23). 
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Na fase de exploração 

 Ocorrência de sismicidade induzida pelas atividades de desmonte e extração de minério, que 
tem um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, local, temporário, mas mitigável; 

 Ocorrência de fenómenos de subsidência à superfície, poderá gerar impactes negativos, 
diretos, de alguma magnitude, irreversíveis, mitigáveis mas que se preveem pouco 
significativos, dada a grande profundidade da exploração; 

 Possibilidade de incrementar o conhecimento sobre jazigo com a realização de atividades de 
prospeção e pesquisa, com vista ao aproveitamento racional do recurso geológico, que se 
considera um impacte positivo; 

 Alteração da morfologia do terreno pela expansão da IRCL, que resulta em impactes 
negativos, diretos, mas com magnitude considerada reduzida. 

 

C. Medidas de minimização 

Considera-se que todos os impactes atrás mencionados podem ser mitigáveis pela adoção de adequadas 
medidas de minimização gerais e específicas, que estão previstas no EIA, as quais se subscrevem e que 
se encontram listadas no ponto 11.5.2.3 – Proposta de medidas de mitigação. 

Não se considera necessário propor qualquer medida de minimização adicional, para além do que está 
previsto e dos habituais procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento da atividade extrativa 
por parte das entidades fiscalizadoras competentes (DGEG). 

 

D. Planos de monitorização 

Não se considera necessário propor mais nenhum plano de monitorização, para além dos que já se 
encontram implementados na exploração do jazigo de Neves-Corvo pela Somincor, conforme se encontra 
referido no ponto 12.8 – Monitorização de outros fatores ambientais. 

 

E. Conclusão 

Em síntese, considera-se que a identificação e avaliação dos impactes foram bem fundamentadas no EIA. 
O impacte mais significativo relaciona-se com a escavação resultante do desmonte do depósito mineral a 
explorar que será na globalidade direto, permanente e irreversível. Contudo, sem a exploração do jazigo 
do Lombador Fase 2, ocorreria o desperdício do aproveitamento racional do recurso geológico, o que se 
traduziria num impacte negativo e significativo ao nível da utilização e aproveitamento dos recursos 
geológicos nacionais. 

Atendendo ao que anteriormente foi referido e no que diz respeito aos fatores geológicos, considera-se 
não ser necessário propor qualquer medida de minimização ou plano de monitorização, para além do que 
está previsto e dos habituais procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento da atividade 
extrativa por parte das entidades fiscalizadoras competentes. 

Deste modo, tendo por base a informação disponibilizada, considera-se que, para o presente projeto, 
poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento dos aspetos acima elencados. 
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6.2. RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos hídricos subterrâneos 

A área de estudo localiza-se na unidade hidrogeológica designada por “Sector Pouco Produtivo” da Zona 
Sul Portuguesa, a mais pobre em recursos hídricos, devendo-se à fraca aptidão hidrogeológica dos 
materiais que a constituem e ao facto de apresentar uma pluviosidade bastante fraca. 

As águas apresentam valores de dureza total, pH, manganês, cloretos, condutividade, sódio, ferro, 
magnésio e sulfatos superiores aos VMR das águas para consumo humano. 

O meio aquífero apresenta um comportamento de aquífero livre de dupla porosidade, ou seja, poroso nas 
zonas mais superficiais, onde as formações se encontram mais alteradas e essencialmente fissurado no 
domínio mais profundo, com valores de permeabilidade muito baixos. 

Nas zonas profundas, o rebaixamento aquífero resultante dos trabalhos mineiros teve como consequência 
a redução da carga piezométrica com características de aquífero livre. 

No decorrer da exploração mineira não ocorre nenhuma captação de água subterrânea de água para 
abastecimento ao complexo mineiro. 

A massa de água subterrânea apresenta um bom estado químico avaliado com base no controlo das 
captações de água para abastecimento das populações limítrofes, sendo identificados alguns poluentes 
sem expressão no controlo químico em alguns piezómetros associados às instalações de depósitos de 
resíduos. 

 

A.2. Recursos hídricos superficiais 

A área de implantação do projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana, na sub-bacia da 
ribeira de Oeiras. 

A sub-bacia da ribeira de Oeiras drena uma área de 500 km2, tem um escoamento anual em regime 
natural da ordem 760 mm, sendo a precipitação média anual da ordem dos 530 mm na zona imediata à 
implantação do projeto. Em termos de evaporação o valor médio anual ronda os 1930 mm. 

A Somincor efetua a monitorização do meio hídrico recetor da descarga, dos efluentes tratados 
descarregados no mesmo, bem como da água reciclada da IRCL. 

O controlo das águas superficiais na rede hidrográfica influenciada pelo complexo mineiro é realizado, de 
acordo com o plano de amostragem definido, em 3 linhas de água influenciadas pelo complexo: barranco 
das Lajes, ribeira de Oeiras e rio Guadiana. 

A APA/ARH Alentejo dispõe de duas estações de amostragem, no troço final da ribeira de Oeiras. 

Após a classificação do estado ecológico e do estado químico na massa de água Ribeira de Oeiras obteve-
se uma avaliação global de Mau. Com a execução e aprovação do último PGRH (2016), verificou-se uma 
melhoria do estado global desta mesma classificação passando a ser Inferior a Bom. 

O complexo mineiro rejeita 4 tipos de efluentes líquidos, dos quais apenas 2 são descarregados na ribeira 
de Oeiras: 

 O efluente industrial, após tratamento na ETAM e as águas residuais domésticas, após 
tratamento na ETARD; alternativamente, o efluente industrial é conduzido aos tanques de água 
industrial e daí enviado de novo para a mina; 
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 As águas residuais domésticas, em situação de emergência, são drenadas para as BAC e, em 
seguida, conduzidas à IRCL; foi atribuído um TURH para descarga destas águas residuais após 
tratamento, em caso de necessidade. 

Na IRCL, e indiretamente, no reservatório do Cerro da Mina, são descarregados os restantes efluentes, 
nomeadamente, os rejeitados das lavarias sob a forma de pasta, a fase líquida resultante do 
espessamento dos rejeitados e as águas pluviais contaminadas provenientes das BAC. 

O efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras tem concentrações significativas de 
sulfatos, sendo os níveis de metais muito pouco significativos, abaixo dos VLE definidos. 

Em termos de águas superficiais, foram analisadas 2 linhas de água, a ribeira de Oeiras e o rio Guadiana. 

A ribeira de Oeiras é monitorizada num local a montante do ponto de descarga do efluente industrial 
tratado e do efluente doméstico tratado e em 6 locais a jusante do mesmo e ao longo do troço no sentido 
do rio Guadiana, culminando com dois locais de monitorização no rio Guadiana, um local a montante e 
outro a jusante da foz com a ribeira de Oeiras. 

Os incumprimentos verificados na ribeira de Oeiras não se verificaram no rio Guadiana, sendo de realçar 
que os parâmetros sulfatos, cloretos e compostos azotados são responsáveis pelo não cumprimento dos 
objetivos de qualidade mínima das águas superficiais e de qualidade para as águas piscícolas, com 
particular atenção para os nitritos. 

A Somincor tem vindo a suspender a descarga de águas residuais sempre que possível, em situações de 
emergência ou de ausência de caudal na linha de água, promovendo a reutilização das águas residuais 
tratadas, o que minimiza fortemente os impactes negativos. 

Em resumo, a situação de referência do presente projeto assenta na existência de um complexo mineiro 
em plena laboração, com descargas de águas residuais tratadas numa linha de água com escoamento 
natural sazonal, revelando na zona de influência das descarga, com melhoria para jusante, a presença 
dos parâmetros sulfatos, cloretos, nitritos, azoto amoniacal e azoto Kjeldhal. 

Contudo, face às características do efluente do complexo mineiro, a influência da qualidade da água da 
ribeira de Oeiras, relativamente aos parâmetros mais problemáticos, não tem expressão relevante na 
qualidade do rio Guadiana. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Recursos hídricos subterrâneos 

B.1.1 Fase de construção 

Na fase de construção as infraestruturas a implantar correspondem maioritariamente a infraestruturas de 
superfície, à exceção do jazigo do Lombador (fase 2) e da CPV23, podendo causar impactes no nível 
freático. 

Durante a realização de construções poderá verificar-se um eventual derrame acidental de óleos e/ou 
combustíveis e a sua consequente infiltração no solo. 

Será de referir, ainda, a movimentação de veículos e maquinaria que poderá levar à compactação dos 
terrenos e à modificação das condições naturais de infiltração das águas de precipitação e ao aumento do 
escoamento superficial. 

As atividades previstas podem condicionar a normal recarga do sistema hidrogeológico bem como 
favorecer a infiltração e propagação de poluentes no solo. 
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B.1.2 Fase de exploração 

No decorrer da exploração do jazigo do Lombador (fase 2) prevê-se que os impactes sejam semelhantes 
aos já existentes, inerentes à exploração do complexo mineiro. 

Prevê-se que os referidos impactes decorram da eventual contaminação das águas subterrâneas, 
essencialmente de potenciais infiltrações de contaminantes da escombreira, de infiltrações que possam 
ocorrer devidas a derrames acidentais na área industrial, de eventuais deficiências de impermeabilização 
das barragens de retenção das águas contaminadas, um eventual deficiente da ETAM, da NETA e do TAI, 
de rutura das condutas de drenagem e dos pipe rack, ou de acidentes e ruturas na IRCL. 

O impacte desta contaminação depende dos meios de prevenção e de resposta de acidentes existentes 
no complexo mineiro, sendo, em função da gravidade e dimensão, o impacte gerado de reduzido 
significado. 

 

B.2. Recursos hídricos superficiais 

B.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção, os principais impactes decorrerão essencialmente das atividades de desmatação, 
decapagem e limpeza do terreno, da movimentação de terras (aterros, escavações), da instalação e 
operação de estaleiros e parques de materiais e equipamentos e da circulação de maquinaria e veículos. 

A alteração da modulação natural do terreno e da sua cobertura tem impacte sobre as linhas de água 
existentes e sobre o padrão de escoamento superficial de águas, afeta, proporcionalmente à distância, as 
características da rede hidrográfica enquanto elementos estruturantes do território. 

O impacte das atividades será tanto maior quanto menor for a distância às linhas de água, sendo este 
impacte refletido na qualidade da água por força do arrastamento de sólidos e de outros contaminantes 
pelas águas de escorrência em períodos de chuva intensos. Em particular, será o caso da construção da 
CPV23, em área adjacente a uma linha de água com regime de escoamento sazonal, e o caso da 
ampliação do IRCL que implica a eliminação de 2 estruturas de contenção/desvio de águas pluviais e o 
desvio dessas águas para jusante com recurso a uma solução a definir em fase de projeto de execução. 

Na eventualidade de se verificar a necessidade de atravessamento ou intervenção nas linhas de água 
existentes, o impacte será tanto mais significativo quanto maior a área afetada e o tempo necessário à 
execução das atividades. 

No que se refere aos estaleiros e parques de materiais, os potenciais impactes expectáveis podem 
resultar da localização dos mesmos interferir com linhas de água, bem como de derrames acidentais, da 
contenção ou armazenamento inadequado de substâncias poluentes, ou, da adoção de procedimentos 
incorretos na gestão de águas residuais e/ou de resíduos. 

Da circulação de maquinaria e veículos podem resultar impactes, acidentalmente, através de derrame de 
combustíveis ou de outras substâncias, que por infiltração e/ou escoamento superficial podem 
comprometer a qualidade dos recursos hídricos de forma duradoura. 

 

B.2.2 Fase de exploração 

No que se refere à qualidade e à quantidade das águas superficiais, os principais impactes estão 
relacionados com o balanço de águas e à eventual ocorrência de circunstâncias acidentais. Embora de 
menor significado deve salientar-se, ainda, a reconfiguração da rede hidrográfica quando ocorre 
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interferência com linhas de água existentes e o aumento da superfície impermeabilizada que provoca o 
aumento do volume de águas a encaminhar para destino adequado e a redução da infiltração em zonas 
naturais. 

A água utilizada no complexo mineiro provém da captação na albufeira de Santa Clara e da água 
reciclada proveniente da IRCL. O consumo de água proveniente da albufeira de Santa Clara tem vindo a 
diminuir, dando-se preferência à reutilização de água captada na IRCL para determinados fins. 

Muito embora o projeto preveja o aumento da produção de zinco, a quantidade de água fresca a 
consumir não deverá aumentar significativamente, uma vez que cerca de 90% da água consumida no 
processo industrial provém da água reciclada da IRCL. 

A tipologia de efluentes atualmente produzidos no complexo mineiro manter-se-á, nomeadamente, o 
efluente industrial ou água da mina, o efluente doméstico e as águas pluviais contaminadas provenientes 
do escoamento superficial da área industrial. 

A quantidade e a qualidade das águas residuais a descarregar na linha de água não deverá sofrer 
alterações significativas, estando condicionada pelos valores limite de emissão definidos, embora se possa 
registar um incremento ligeiro no volume descarregado. 

A ribeira de Oeiras é uma linha de água com carácter torrencial, pelo que o seu caudal para além de não 
ser permanente pode não ser o suficiente para permitir a diluição necessária para minimiar ao máximo a 
o impacte da descarga, pelo que atualmente a descarga deste efluente é normalmente suspensa no 
período de verão, sendo o efluente aduzido totalmente ao reservatório do Cerro da Mina. 

A fragilidade notável nesta área industrial prende-se com a ocorrência de acidentes na proximidade de 
linhas de água ou na sua área de influência imediata, que embora com baixa probabilidade de ocorrência, 
provocam impactes muito significativos. 

Neste sentido a Somincor dispõe de um plano de emergência com implementação de medidas 
preventivas e corretivas eficazes na minimização dos riscos associados. 

 

C. Medidas de minimização e programas de monitorização 

C.1. Medidas de minimização 

Concorda-se com a necessidade de implementação de todas as medidas de minimização definidas no EIA, 
quer as medidas de carácter geral quer as medidas de carácter específico, tanto na fase de construção 
como na fase de exploração. 

Nesta fase do projeto releva-se a necessidade de desenvolvimento de técnicas de reciclagem de água e a 
reutilização de aguas residuais tratadas para os fins adequados, quer tenham origem no processo 
industrial, quer tenham origem das áreas sociais (domésticas), ou mesmos as pluviais contaminadas 
provenientes dos arruamentos e/ou parques de materiais. 

A evaporação forçada, apesar dos custos energéticos que lhe estão associados, constitui uma prática 
relevante para a eliminação de água em excesso no balanço de águas, preferível à descarga na rede 
hidrográfica, quando ocorram condições climatológicas favoráveis. 

A prática continuada de aspersão das vias e dos locais onde ocorram trabalhos que provoquem a 
dispersão de poeiras afigura-se constituir uma medida apropriada na contenção de material em 
suspensão e a propagação na área de influência da zona industrial, minimizando a deposição e 
contaminação dos solos e das águas, quer superficialmente, quer subterraneamente, por infiltração. 
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C.2. Programas de monitorização 

C.2.1 Recursos hídricos subterrâneos 

Considera-se que o programa de monitorização proposto no EIA, e atualmente implementado, é 
adequado e deve ser mantido, muito embora possa vir a ser alterado em função do estudo hidrológico a 
realizar na fase de projeto de execução. 

C.2.2 Recursos hídricos superficial 

Concorda-se com o plano de monitorização definido e constante nos TURH emitidos e em vigor, no que 
diz respeito às características dos efluentes tratados e descarregados na linha de água provenientes da 
ETAM e da ETARD. 

Relativamente à revisão desse plano de monitorização considera-se admissível sendo sempre de manter o 
controlo analítico de substâncias perigosas eventualmente presentes nos efluentes tratados em 
quantidades significativas. 

Salienta-se que nesta fase da avaliação do projeto deverá manter-se o plano de monitorização 
relativamente aos parâmetros e à periodicidade de amostragem, dando-se cumprimento ao definido nos 
TURH, até à consolidação do projeto (PEZ) e à revisão (se justificada) dos TURH e da Licença Ambiental; 
remete-se, pois, para uma fase posterior a alteração do plano de monitorização dos efluentes 
descarregados na ribeira de Oeiras, em conformidade com a estabilização e execução do projeto. 

Relativamente ao controlo da quantidade e qualidade das águas residuais na IRCL, concorda-se com a 
não exigência de controlo analítico para efeitos de cumprimento de VLE, uma vez que não são 
descarregados no meio recetor, muito embora para efeitos de controlo interno de quantidade e qualidade 
a Somincor possa reconhecer essa necessidade; em situação de eventual acidente torna-se necessário ter 
conhecimento das características desse fluido. 

A monitorização dos recursos hídricos superficiais nas linhas de água (barranco das Lages, ribeira de 
Oeiras e rio Guadiana) é de manter conforme consta e é proposto, devendo ser complementado com os 
programas de monitorização do meio recetor definidos nos TURH emitidos e em vigor. 

Igualmente, esta monitorização também deverá ser alvo de revisão e adequação ao projeto de execução 
final, uma vez definidas as variantes de exploração e de dimensionamento das instalações. 

C.2.3 Nota adicional 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse período, bem 
como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de 
cada estação de amostragem com análise de tendência. 

 

D. Conclusão 

Com a implementação do presente projeto e decorrente da sua exploração não se perspetiva uma 
significativa afetação dos recursos hídricos, com a execução das medidas de minimização adequadas, em 
condições normais de funcionamento do sistema global, nomeadamente no que se refere aos elementos 
construídos e à exploração das unidades de tratamento de águas. 

No que concerne ao uso da água salienta-se a prática crescente e permanente de reciclagem e 
reutilização das diversas águas, que tem contribuído para a minimização dos impactes negativos 
decorrentes desta atividade. 
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Na ausência, na presente data, de uma solução definitiva para resolver a questão do desvio das águas 
pluviais, por força da ampliação da IRCL, é entendimento que esta abordagem deverá ser devidamente 
ponderada e resolvida, uma vez que constitui uma fragilidade a montante da IRCL e do RCM, devendo ser 
avaliada em fase de RECAPE. 

Relativamente à condicionante REN (Reserva Ecológica Nacional) decorre que pela ampliação da 
instalação de rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) haverá necessidade de que se restabeleça o 
escoamento na rede hidrográfica para jusante das infraestruturas previstas sendo que, para tal, haverá 
de ser executada uma solução construtiva (a definir no projeto de execução) compatível com os valores 
naturais em causa. 

A ampliação do IRCL desenvolve-se numa área já alterada quer na morfologia do terreno quer no traçado 
e drenagem das águas superficiais (pluviais), existindo atualmente duas barragens de contenção de 
águas para impedirem o encaminhamento natural dessas águas para o IRCL atual. Com o aumento da 
área e reconfiguração do IRCL torna-se necessário eliminar estas duas barragens e constituir uma solução 
alternativa de escoamento para jusante das águas, numa área já modificada, cartografada como REN, na 
qual têm ocorrido sucessivas intervenções, realizadas na área de implantação do complexo mineiro. 

Assim, a ARH do Alentejo não reconhece qualquer impedimento relativamente às intervenções previstas, 
no que respeita à componente do projeto que implica com a REN pela ampliação IRCL, reservando-se à 
posterior avaliação e decisão sobre a solução que vier a ser executada para diversão das águas 
superficiais não contaminadas, pelo que considera viável a execução das obras. 

No que concerne aos planos de monitorização das águas subterrânea, superficial e das águas residuais 
descarregadas no meio recetor, considera-se apropriada a revisão dos vários planos de monitorização em 
uso pela Somincor e impostos nas diversas licenças em vigor, tornando-se decisiva a definição de um 
plano de monitorização da qualidade dos efluentes descarregados na linha de água bem como da 
qualidade da água nas linhas de água, a montante e a jusante do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. 

Com a posterior definição do projeto de execução haverá condições para avaliar com precisão as soluções 
técnicas e a localização, reavaliando a interferência com os recursos hídricos subterrâneos e superficiais. 

Face ao acima exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do presente 
projeto, condicionado ao cumprimento da apreciação acima efetuada. 

 

6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

A área industrial mineira situa-se na sua maioria fora da Rede Natura 2000, nomeadamente a IRCL, uma 
vez que aqui o SIC acompanha a ribeira de Oeiras (limite a verde na figura abaixo). A área superficial do 
núcleo de prospeção subterrâneo do Lombador fase 2 (marcada a xadrez preto na figura e a CPV23 com 
circulo laranja) situa-se fora do SIC e da ZPE de Castro Verde (limite roxo). 
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A.1 Área a afetar pela construção da CPV23 

O Aditamento não informa sobre se a área tem azinheiras em povoamento florestal, mas a partir da 
cartografia foi possível verificar que na área de intervenção para a chaminé CPV23 as azinheiras ocorrem 
de uma forma dispersa, não constituindo povoamento florestal. 

Em termos de habitats da Diretiva, a área foi, contudo, classificada como habitat 6310 – montado de 
azinho. O segundo Aditamento não identificou espécies RELAPE. 

 

A.2 Área a afetar pela expansão da IRCL 

Na área de expansão da IRCL foram cartografados dois tipos de biótopos: matos de esteva e povoamento 
florestal de pinheiros (Figura 4.17 do Aditamento). Ambos caracterizam-se por comunidades biocenóticas 
pobres, não tendo sido identificadas espécies RELAPE pelo Segundo Aditamento. 

O Segundo Aditamento vem apresentar a existência de 3 exemplares de azinheira que não se encontram 
em povoamento, pois estão rodeadas pelo povoamento florestal de pinheiro. 

 

A.3 Área a afetar pelo efluente industrial - Ribeira de Oeiras 

Na ribeira de Oeiras registaram-se as seguintes espécies e habitats mais relevantes: 

 Sete espécies piscícolas dulçaquícolas das 11 existentes na bacia do Guadiana: Luciobarbus 
microcephalus, Luciobarbus sclateri, Luciobarbus comizo, Pseudochondrostoma willkommii, 
Squalius alburnoides, Squalius pyrenaicus, Cobitis paludica. 

A registar ainda, enquanto migradora, a Anguilla anguilla. 

o Entre estas, contam-se 4 espécies Em Perigo de extinção e duas com estatuto de 
Vulnerável; 

o 2 endémicas da bacia do Guadiana e 5 endemismos ibéricos; 

o 6 espécies nos anexos da Diretiva Habitats. 

 3 Espécies de bivalves de água doce: Anodonta anatina, Unio delphinus e Unio tumidiformis. 

o As populações possuem densidades assinaláveis em 4 dos pontos amostrados, dois a 
montante da mina (ROL2 e ROL5) e os dois mais afastados da mesma para jusante 
(ROL22 e ROL22D); 
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o A espécie Unio tumidiformis encontra-se nos anexos da Diretiva Habitats inclusive no 
anexo das espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. 

 Habitat 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais, presente em alguns troços da ribeira, 
dentro da área de estudo do EIA. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1 Área a afetar pela construção da CPV23 

A área a ocupar pela construção da CPV23 é na ordem de meio hectare e não envolverá o abate de 
azinheiras, pelo que não se preveem impactes negativos com significado sobre o habitat montado de 
azinho. Contudo, por se ter verificado a existência de dois exemplares mortos nas instalações da chaminé 
vizinha, há que salvaguardar com medidas especificas os exemplares na envolvente da CPV23. 

 

B.2 Área a afetar pela expansão da IRCL 

A área a ocupar incide fundamentalmente sobre duas charcas e povoamento de pinheiro, não se 
perspetivando a ocorrência de impactes negativos com significado. 

 

B.3 Área a afetar pelo efluente industrial - ribeira de Oeiras 

A atual exploração mineira já gera a ocorrência de impactes sobre a ribeira de Oeiras. Tendo em 
consideração os relatórios de monitorização anuais elaborados no âmbito do atividade mineira, verifica-
se, ao nível dos sistemas ecológicos, que o atual impacte da exploração mineira é negativo, muito 
significativo e permanente nos primeiros 20 km da ribeira de Oeiras após a descarga da ETAM. 

Os impactes vão diminuindo à medida que se caminha para jusante da descarga e são causados 
essencialmente pelas concentrações elevadas em sulfatos, compostos azotados e alterações de 
condutividade. 

Importa agora avaliar em que medida a emissão de maior volume de efluente, na ordem dos 23 m3/hora, 
incrementará os impactes atualmente conhecidos. Este valor disponibilizado pelo EIA é indicativo, 
podendo ser superior uma vez que o volume de emissão dependerá sobretudo da precipitação e da 
capacidade do processo de recirculação de água para incorporar a água da chuva. 

É certo que continuarão a existir impactes negativos com influência num troço alargado da ribeira, mas se 
ocorrerá um aumento desses impactes é de previsão incerta. Na medida em que, em simultâneo, o 
sistema de tratamento do efluente industrial está a ser alterado de forma a ser mais eficaz, de modo a 
cumprir com os valores legais. Contudo, este cumprimento não é sinónimo de ausência de descarga de 
compostos químicos, pelo que estes continuarão a ser descarregados na ribeira de Oeiras e sobretudo 
continuarão a promover alterações de condutividade, às quais as espécies aquáticas são muito sensíveis, 
sobretudo os peixes. 

Os dados da monitorização realizada permitiram avaliar os impactes sobre as comunidades, havendo 
claramente um efeito de exclusão num troço da ribeira, que acaba por ter impactes ao nível das 
comunidades de toda a linha de água. A emissão do efluente promove a fragmentação do habitat para os 
peixes e bivalves, segregando espacialmente as suas populações, o que a curto médio prazo pode levar 
ao seu desaparecimento, nomeadamente dos bivalves com menor capacidade de fuga aos efeitos da 
descarga. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2947 

Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 
e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro 
do Lobo 

40 

A distribuição dos bivalves está restrita a pequenos troços da ribeira, sobretudo a montante da descarga 
da ETAM, pelo que se não forem implementadas medidas de compensação dirigidas a este grupo pode 
assistir-se em breve ao seu desaparecimento. 

Tendo em conta a reduzida distribuição a nível nacional de Unio tumidiformis, o seu desaparecimento na 
ribeira de Oeiras consistirá numa perda de difícil reposição, não só pelo desaparecimento da espécie de 
uma ribeira, mas também em termos de empobrecimento dos recursos genéticos da própria espécie. 

Em súmula, é previsível que se mantenham os impactes negativos da descarga da ETAM sobre a ribeira 
de Oeiras, na mesma ordem de grandeza: negativos, diretos, muito significativos, magnitude elevada 
(bivalves) e moderada (peixes), permanentes e de reduzida mitigação. Apenas poderão ser reversíveis na 
ausência de descarga ou de exploração, com exceção dos bivalves cujos impactes poderão ser 
irreversíveis, com difícil reposição das comunidades. 

 

C. Elementos a apresentar; Medidas de minimização e de compensação 

C.1 Elementos a apresentar em sede de RECAPE 

Projeto de implantação da CPV23 e respetivos acessos relativamente à distribuição das azinheiras. O 
projeto deverá apresentar elementos que demonstrem que as componentes a edificar e a impermeabilizar 
ou de compactação do solo não interferem com a área de projeção do dobro do raio da copa de cada um 
dos exemplares. 

 

C.2 Medidas de minimização 

C.2.1 Fase de construção 

Cumprir com a legislação relacionada com a fitossanidade que obriga ao Manifesto de Abate, Desramação 
e Circulação de Madeiras de Coníferas, na situação da expansão da IRCL sobre o povoamento florestal de 
pinheiro, nomeadamente artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, e o disposto no Decreto-
Lei n.º 174/88, de 17 de maio, que estabelece a obrigatoriedade de declaração do corte ou arranque de 
árvores florestais que se destinem a venda ou ao autoconsumo para transformação industrial (Manifesto 
de corte ou arranque de árvores). 

 

C.2.2 Fase de exploração 

Com o objetivo de minimizar os impactes identificados sobre as comunidades aquáticas da ribeira de 
Oeiras, são identificadas medidas com vista a reduzir, por um lado, e a melhorar, por outro, o efluente 
industrial: 

 Implementar melhorias no método de tratamento de efluente através da adoção da melhor 
técnica disponível de tratamento do efluente industrial, com o objetivo de melhorar a qualidade 
do efluente final a descarregar no meio hídrico e, consequentemente, a qualidade da água da 
ribeira de Oeiras, de forma a resguardar a ictiofauna e os bivalves que dela dependem. 

 Incrementar a recirculação da água no complexo mineiro, garantindo a adoção das medidas 
previstas: separação do circuito de água da mina do circuito de água das lavarias e envio da água 
tratada na NETA para o reservatório do Cerro da Mina com o objetivo de contribuir para, de 
modo progressivo, melhorar o pH da água armazenada. 

Estas medidas permitem reduzir a quantidade de água a tratar na ETAM e, consequentemente 
diminuir a quantidade de descargas de efluente da ETAM para o meio hídrico. 

http://dre.pt/pdf1s/2011/08/15100/0420204219.pdf
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 Suspensão da emissão do efluente durante o período de ausência de caudal superficial na ribeira 
de Oeiras, de modo a que a água que fique nos pegos durante a estação seca não seja 
exclusivamente água do efluente. 

A suspensão deverá iniciar-se até um mês antes de ausência de escoamento. 

 

C.3 Medidas de compensação 

As medidas de compensação apresentadas têm como objetivo colmatar os impactes negativos 
significativos verificados nas comunidades aquáticas: 

 Implementação de medidas de melhoria do ecossistema ribeirinho para favorecimento do habitat 
das comunidades piscícolas e de bivalves. Esse favorecimento poderá ser ao nível da vegetação 
ribeirinha, eliminação ou controlo de outros fatores de ameaça ou manutenção da conetividade. 
O estabelecimento dos termos e momento da sua implementação será decidido em função dos 
resultados da monitorização a realizar. 

 

D. Programa de monitorização 

No sentido de acompanhar a eficácia das medidas de minimização e de compensação, para além da 
monitorização dos parâmetros físico-químicos e biológicos no âmbito dos recursos hídricos, devem 
continuar a ser desenvolvidos os programas de monitorização com incidência nos bivalves e na ictiofauna. 
O programa de monitorização deverá ser apresentado no RECAPE, devendo obedecer aos seguintes 
requisitos: 

 Locais de amostragem 

Os locais de amostragem das espécies piscícolas e de bivalves deverão ter por base os pontos 
anteriormente monitorizados (2009-2014) em conjunto com os pontos específicos da 
monitorização dos bivalves a montante da mina. 

 Periodicidade e metodologia 

A periodicidade e metodologia poderá ser proposta mediante os trabalhos que estão em 
execução e de acordo com as medidas de compensação a desenvolver. 

 Duração 

O programa de monitorização deverá ser desenvolvido pelo período mínimo de cinco anos. 

 

E. Conclusão 

O projeto de expansão do zinco constitui uma ampliação do projeto mineiro que se encontra instalado no 
terreno, cujos impactes têm sido revelados pelos programas de monitorização desenvolvidos no âmbito 
da DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA1714 – Minas de Neves Corvo, 2007. 

É impossível dissociar os impactes do projeto em avaliação da atividade mineira pré-existente, pelo que 
cumulativamente os impactes foram identificados como negativos, muito significativos e de magnitude 
elevada no caso dos bivalves e moderada no caso das espécies piscícolas. 

O projeto no seu todo não tem contribuído para a conservação das espécies piscícolas e bivalves num 
estado de conservação favorável dentro do Sitio de Importância Comunitária PTCON0036 - Guadiana, 
contrariando a alínea d) do n.º1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de fevereiro, para 
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assegurar a proteção das espécies constantes dos anexos B-II e B-IV é proibido «deteriorar ou destruir os 
locais ou áreas de reprodução e repouso dessas espécies». 

No caso em concreto das espécies em causa, a redução da qualidade da água é um fator de deterioração 
do seu habitat, pelo que não se pode deixar de atender que a descarga do efluente industrial é 
responsável pela redução da qualidade da água da ribeira, base de conservação do ecossistema ribeirinho 
e nomeadamente das espécies aquáticas (bivalves e ictiofauna) do anexo B-II da Diretiva Habitats, e de 
habitats do anexo B-I. 

No entanto, há que considerar que o complexo mineiro é pré-existente à classificação da ribeira enquanto 
SIC Guadiana, pelo que emite-se parecer favorável condicionado. A indústria mineira tenderá 
necessariamente a desenvolver o seu padrão de atividade de modo a convergir com os objetivos de 
conservação do SIC Guadiana, pelo que como objetivo da salvaguarda das espécies deverão ser 
cumpridas medidas de compensação, que têm por base uma gestão ativa das mesmas. 

 

6.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Relativamente às infraestruturas a ampliar e a edificar, verificou-se que as mesmas se localizam em área 
industrial já intervencionada, pelo que do ponto de vista do Ordenamento do Território, não se vê 
incompatibilidade dos projetos objeto da presente AIA (bem como dos projetos já existentes na área em 
estudo sobre os quais foi solicitada informação adicional), uma vez que se localizam em área de 
“Concessões de Indústrias Extrativas” e não contrariam o disposto nos planos municipais de ordenamento 
do território aplicáveis (PDM de Castro Verde e PDM de Almodôvar). 

A globalidade dos referidos projetos tem igualmente enquadramento no RJREN. Desta forma, o presente 
parecer consubstancia a comunicação prévia nele prevista, sendo que, relativamente à ocupação do 
sistema de REN - Zonas Ameaçadas por Cheias pela ampliação horizontal da IRCL (A2), fica a mesma 
condicionada à apresentação de um plano ou de um conjunto de medidas onde se garanta que, em caso 
de cheia, não exista contaminação dos solos ou das águas da ribeira adjacente à infraestrutura. 

Em relação ao CPV23, que também incide em área de “Concessões de Indústrias Extrativas”, regista-se a 
sua ocorrência em área de montado disperso, pelo que, para efeitos de abate de quercíneas e eventuais 
medidas de compensação, matéria respetiva análise é efetuada no âmbito do fator Sistemas Ecológicos. 
Da mesma forma, relativamente à expansão horizontal da IRCL (A2), verifica-se a afetação de uma área 
de Montado de Azinho, pelo que a mesma é também objeto de análise no âmbito do fator Sistemas 
Ecológicos. 

Propõe-se, assim, a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria e com as condições 
acima referidas. 

Por outro lado, para este fator, considera-se que deverão ser implementadas as seguintes medidas de 
minimização de carácter geral preconizadas no EIA: 

 PC - 1 e 4 
 FC - 2, 4 a 9, 11, 18, 20, 23, 24, 25 e 27 
 FE - 1, 4 e 5 

Em síntese, considera-se que, do ponto de vista do Ordenamento do Território, o projeto objeto de 
avaliação é viável desde que obtido o parecer favorável à afetação das áreas de quercíneas. 
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6.5. USO DO SOLO 

Com implicações neste fator, será analisada apenas a vertente superficial do projeto, que, principalmente 
consiste na: 

 Construção de nova chaminé de ventilação de saída de ar (CPV23); 
 Ampliação da instalação de rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL); 
 Ampliação das áreas da lavaria e de armazenamento do zinco. 

Importa referir que: 

 A esmagadora maioria dos elementos do projeto está localizada no interior da área industrial já 
existente na Somincor, ou seja, em área já anteriormente intervencionada; 

 Apenas a CPV23 será construída em zona exterior ao Complexo Mineiro de Neves-Corvo. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

Em termos de uso do solo, verifica-se que: 

 A área de estudo do EIA é de 2 103 ha, constituída, principalmente, por usos florestal (55%), 
agrícola (20%) e industrial (18%); 

 A área do Complexo Mineiro de Neves-Corvo é de 350 ha, com uso industrial; 
 A área de construção da CPV23 será de 0,3 ha e localizar-se-á sobre o jazigo do Lombador e 

perto do ventilador de exaustão CPV21, no exterior do Complexo Mineiro, em uso florestal; 
 A área de ampliação da IRCL será de 2,27 ha e localizar-se-á imediatamente a sul da mesma, no 

interior do Complexo Mineiro, em uso industrial; 
 As áreas de ampliação da lavandaria (0,45 ha) e armazenamento do zinco (0,03 ha) localizar-se-

ão no complexo mineiro, em uso industrial. 

Em termos de capacidade de uso e de ocupação atual, verifica-se que: 

 A CPV23 será construída em solos com capacidade de uso agrícola da classe E e ocupação com 
vegetação natural em zona de campo aberto (existem algumas azinheiras na envolvente); 

 A IRCL será ampliada para uma zona atualmente ocupada por barragens de retenção e desvio de 
águas pluviais. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Considera-se ser expectável a ocorrência na fase de construção de um impacte negativo pela reconversão 
de um uso atual florestal para um uso industrial, devido às ações de remoção de vegetação, 
movimentação de terras, circulação de veículos/máquinas e construção da CPV23. O impacte é pouco 
significativo, dada a classe de capacidade de uso dos solos intervencionados e a reduzida dimensão da 
área afetada. 

Na fase de exploração, considera-se não ser expectável qualquer impacte, na medida em que não haverá 
alterações do uso do solo. 

 

C. Conclusão 

Concorda-se com as medidas de minimização de carácter geral propostas no EIA, nomeadamente as: PC 
1 e 4; FC 1, 2, 4, 7, 16, 17, 20, 22, 24, 26 e 27; FE1 e 2. 
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D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do projeto. 

 

6.6. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O Projeto de Expansão de Zinco (PEZ) localiza-se nos concelhos de Castro Verde (freguesia de Santa 
Bárbara de Padrões) e Almodôvar (União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões) e é 
constituído por três componentes: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco atuais 
e exploração do jazigo do Lombador Fase 2; 

 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio; 

 Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL). 

Este projeto desenvolve-se num setor estratégico para a economia regional e nacional, sendo responsável 
por uma quota de significado muito relevante na geração de riqueza regional na estrutura das 
exportações - representando cerca de 16% das exportações regionais e 92% das exportações nacionais 
de minérios escórias e cinzas - e na sustentação do emprego local. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

O aumento do volume de negócios das empresas dos setores secundário e terciário ligadas à construção 
do PEZ constitui um impacte positivo e significativo, de âmbito regional e nacional. 

A criação de emprego temporário durante a fase de construção constitui um impacte positivo, indireto, de 
magnitude moderada e significativo no âmbito local e regional (sobretudo nos concelhos de Castro Verde 
e de Almodôvar). 

Em fase de construção admitem-se efeitos positivos pela criação de emprego, sendo necessário contratar 
localmente, ainda que temporariamente, mais de 300 pessoas, sobretudo na área da construção civil. 
É ainda expectável a dinamização do comércio e serviços locais durante esta fase. 

O aumento da procura de alojamento e de estabelecimentos de restauração durante a fase de construção 
constituirá um impacte positivo, significativo e de âmbito local. 

O aumento do tráfego de veículos pesados na envolvente do Complexo Mineiro gerado pelo transporte 
dos materiais e equipamentos necessários à construção das componentes do PEZ traduzir-se-á em 
impactes negativos não significativos, de magnitude reduzida, de âmbito local e regional. 

 

B.2. Fase da exploração 

Os impactes ao nível da promoção das atividades e do tecido empresarial ligado à exploração do projeto 
durante a fase de exploração consideram-se positivos, indiretos de abrangência local e significativos 
(se a Somincor mantiver a tendência atual de contratar localmente). 

A formação dos trabalhadores a contratar traduz-se num impacte positivo e significativo, de âmbito local 
e regional. 
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A redução do tempo de vida útil da mina em quatro anos com a implementação do PEZ, 
comparativamente com o Caso Padrão (ausência do Projeto), considera-se como um impacte negativo, 
direto, de abrangência regional, de magnitude elevada e muito significativo. 

Durante a fase de exploração será necessário recrutar pessoal para o Departamento de Manutenção da 
Mina, para a operação de Lavaria e da própria mina, não sendo, no entanto, ainda possível estimar o seu 
número. 

O desenvolvimento do projeto permitirá a manutenção de um número médio de 785 postos de trabalho, 
sendo admitida a perda de 88 postos de trabalho na sua ausência. Sendo o recrutamento habitualmente 
feito nos concelhos de Almodôvar, Castro Verde, Mértola, Aljustrel e Ourique, considera-se um impacto 
positivo e significativo de âmbito local e regional. 

 

B.3. Fase da desativação 

Não foi considerada a fase de desativação pois todas as atividades previstas nessa fase estão definidas 
em plano de fecho da mina, o qual é alvo de atualização periódica, pelo que não foram consideradas as 
ações suscetíveis de gerar impactes uma vez que as mesmas estão relacionadas com a desativação de 
todo o Complexo Mineiro e não apenas com o final da exploração do jazigo do Lombador. 

 

C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

Concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA, nomeadamente as de: 

 Carácter geral PC 1 e 4; FC 4, 14, 15, 17, 23, 27 a 30; FE 2, 4 e 5; 

Adicionalmente, deverão ainda ser implementadas as seguintes medidas de maximização: 

 Deverá ser equacionada a utilização de mão-de-obra local, regional ou nacional no maior número 
de atividades possível, desde que assegurada a eficiência do projeto em termos técnicos, sociais 
e ambientais; 

 Deverão ser garantidas as condições de alojamento, segurança e saúde para os trabalhadores e 
funcionários, em todas as fases do projeto. 

Por outro lado, face ao impacte negativo resultante da redução do tempo de vida útil da mina em quatro 
anos, o EIA propõe como medida de minimização para a fase de exploração: "Analisar a existência de 
alternativas viáveis ao prolongamento do tempo de vida útil do complexo mineiro, que podem passar pela 
prospeção de novos jazigos ou expansão dos existentes". 

Considera-se, no entanto, que esta análise deverá ser objeto de um estudo a apresentar durante a fase 
de exploração do projeto, nos seguintes termos: 

Apresentar, até 2020, um estudo que analise a viabilidade de prolongamento da vida útil do 
complexo mineiro, uma vez que, em termos socioeconómicos, é de real importância local, 
regional e nacional que a exploração mineira se mantenha ativa durante o máximo tempo 
possível. A análise a efetuar poderá considerar a prospeção de novos jazigos ou expansão dos 
existentes. 

 

D. Conclusão 

Em síntese, considera-se que se trata de um projeto estratégico para o desenvolvimento local, regional e 
nacional. 
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6.7. QUALIDADE DO AR 

A. Caracterização da situação de referência 

Para caracterização da situação de referência foram avaliados os resultados das monitorizações de 
líquenes (número, diversidade e bioacumulação de metais) nos anos 2005, 2010/2011 e 2015/2016. 
Conforme o indicado no EIA os resultados observados evidenciam que a maior parte dos impactes da 
deposição, ao nível do solo, de metais pesados resultantes da poluição atmosférica, nomeadamente de 
Cu, Pb e Zn, se fazem sentir até cerca de 2 km da mina. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

As principais emissões geradas durante a fase de construção resultam da movimentação de terras, da 
operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte, traduzindo-se na emissão de poeiras e de 
outros poluentes atmosféricos, designadamente, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, benzeno e outros hidrocarbonetos. Está prevista para esta fase a adoção de 
medidas de minimização que visam a contenção de poeiras, designadamente, pela lavagem dos rodados, 
aspersão hídrica das vias não asfaltadas, entre outras de redução de emissão de poluentes atmosféricos 
na fonte. 

 

B.2. Fase da exploração 

Durante a fase de exploração não são expectáveis emissões atmosféricas que causem incómodo à 
população envolvente ou aos trabalhadores. De notar que desde 2010 se tem observado a melhoria do 
indicador qualidade do ar, resultante de medidas de minimização como sejam a limitação da velocidade 
de circulação no interior da área industrial (30 km/h), a aspersão constante dos caminhos não asfaltados, 
a limpeza diária dos caminhos asfaltados com auto varredoras, a construção do tanque lava rodas, a 
construção de armazéns fechados para o concentrado de cobre e de zinco e a cobertura do parque de 
minério. Ocorrem, de forma pontual, excedências ao valor limite diário de PM10 permitido para a saúde 
humana; contudo, o número de excedências máximo verificado foi de três, valor de ultrapassagens que 
fica muito aquém do limite permitido (35/ano). 

A análise da bioacumulação de metais em líquenes demonstra, no estudo mais recente (2015/2016), que 
na zona de impacto da mina os valores são em média 80 vezes superiores aos observados fora da zona 
de impacto, observando-se que a maior parte dos impactes na deposição, ao nível do solo, de metais 
pesados resultantes da poluição atmosférica, nomeadamente de Cu e Zn, se fazem sentir até cerca de 
2 km da mina, conforme é referido no penúltimo parágrafo da página 56 do Aditamento ao EIA. 

 

C. Medidas de minimização e Plano de monitorização 

Face ao acima exposto, deverão continuar a ser adotadas as seguinte medidas: 

 Limitação da velocidade a 30 km/h; 
 Aspersão constante com água dos caminhos não asfaltados; 
 Limpeza diária dos caminhos asfaltados por autovarredora; 
 Construção de tanques lava rodas; 
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 Construção de um armazém fechado para o concentrado de cobre que era armazenado a céu 
aberto; 

 Construção de armazém fechado para o concentrado de zinco desde o início da operação com 
este minério em 2011; 

 Construção de armazém fechado para o concentrado de chumbo desde o início da operação com 
este minério em 2013; 

 Cobertura de “taludes” com rochas previamente britadas. Realizado nos taludes de montante e 
jusante da IRCL; 

 Todo o transporte do poço até às pilhas é realizado por tapete coberto e os locais de queda 
encontram-se cabinados; 

 Alturas mínimas para descargas. Utilização de um stacker regulável em altura e proteção de 
ponto de queda. Tapete de transporte transversal/reversível. 

Considera-se que, na generalidade, as medidas propostas no EIA permitem minimizar os impactes 
negativos identificados: 

 EIA, de carácter geral: PC 1, 2 e 4; FC 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23 a 27; FE 1 a 5; 
 EIA, específicas: FC 1 a 3; FE 1; 
 Aditamento do EIA: FE 1 a 10 (página 92). 

Adicionalmente, deverá ainda ser implementada a seguinte medida de minimização: 

 De forma a evitar a dispersão e as emissões difusas de natureza pulverulenta ou particulada, 
deverá o parque minério ser coberto com tela impermeável. 

Por outro lado, novas medidas poderão ter de ser adotadas em função dos resultados da aplicação do 
plano de monitorização que vierem a ser registados no 1º ano de exploração. 

Assim, em função dos resultados obtidos na sequência da aplicação do plano de monitorização constante 
no Aditamento ao EIA (Tabela 4.10), poderão ser necessárias outras medidas de minimização, caso se 
verifique que os valores recomendados pela OMS e/ou de legislação aplicável são excedidos. 

Neste sentido, concorda-se com o plano de monitorização apresentado no Aditamento ao EIA: 

Objetivo: acompanhar a evolução da qualidade do ar 

Parâmetros: metais, Pb, Zn e Cu 

Local e periodicidade: à menor distancia entre o projeto e os recetores sensíveis localizados nas 
povoações de Sra da Graça dos Padrões, de Neves da Graça e de A-do-Corvo 

Metodologia: Amostragem: EN 12341:2010, Air Quality — Determination of the PM10 fraction of 
suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to 
demonstrate reference equivalence of measurement methods 

Determinação: ICP-MS (Espectrometria de massa por plasma acoplado 
indutivamente) 

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Pb, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio. Diretrizes da Organização Mundial de 
Saúde para o Zn e Cu. 

Data de entrega: Deverá ser entregue o 1º relatório 90 dias após o 1º ano de entrada em 
funcionamento do projeto avaliado, sendo a periodicidade futura definida após 
análise do 1º relatório de monitorização, junto da Autoridade de AIA. 
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D. Conclusão 

Considera-se que os impactes negativos relativamente ao fator "Qualidade do Ar" serão pouco 
significativos se forem adotadas as medidas de minimização propostas no EIA e se for realizado o plano 
de monitorização nos moldes acima indicados, implementado em função dos resultados obtidos e com a 
eventual adoção de outras medidas de minimização, caso se justifique. 

 

6.8. AMBIENTE SONORO 

A. Caracterização da situação de referência 

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo, por 
empresa acreditada pelo Instituto Português de Acreditação, em conformidade com o requerido no 
artigo 34.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR – Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Foram escolhidos 4 pontos de avaliação, designadamente P4-Mte. Várzea, P5-Srª. Graça, P6-A do Neves 
e P8-A do Corvo, junto a recetores sensíveis (habitações) próximos dos limites da unidade. 

Os resultados das últimas medições efetuadas (ano de 2016), bem como as de 2015, são sintetizados na 
tabela seguinte. 

 

Recetores 

2015 2016 

Excedência de limites do RGR Ln 
dB(A) 

LAeq,noite,ruídoAmbiente 

– 
LAeq,noite,ruídoResidual* 

Ln 
dB(A) 

LAeq,noite,ruídoAmbiente 

– 
LAeq,noite,ruídoResidual* 

P4-Mte.Várzea 58-59 19 53 13 Sim 
P5-Srª. Graça 45-46 6 46 6 Sim 
P6-A do Neves 48-46 8 40,5 0 Não 
P8-A do Corvo 49-50 10 48 8 Sim 

* Considerando, de acordo com o referido no EIA, LAeq,noite,ruídoResidual = 40 dB(A) 

 

Em 2016, em todos os locais, à exceção de P6, foram obtidos níveis sonoros que superam os limites 
estabelecidos no RGR. A situação mais crítica foi em P4-Mte. Várzea, com LAeq,noite,ruídoAmbiente -
LAeq,noite,ruídoResidual = 13 dB(A). 

São mencionadas como fontes relevantes de emissão de ruído as chaminés de ventilação à superfície 
existentes (CPV). Apesar de já terem sido adotadas medidas de redução de ruído nalgumas mais 
próximas das habitações (CPV2, CPV4, CPV5, CPV17 e CPV19, esta última intervencionada imediatamente 
antes da monitorização de 2016), nomeadamente instalando atenuadores sonoros nas saídas de 
exaustão, direcionando-as em sentido contrário às habitações e com um refletor 45°, não foram 
suficientes para obter conformidade com o RGR. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

O projeto prevê a instalação, a 680 m de P8-A do Corvo, de mais uma CPV, a CPV23, para além das 
existentes, bem como equipamentos de apoio à expansão da Lavaria de Zinco. 

O EIA não apresentou previsões do ruído particular associado à instalação de CPV23, com recurso a 
software de modelação, sendo certo que será mais uma fonte de ruído que agravará a situação de 
exposição a ruído dos habitantes de P8-A do Corvo e a desconformidade com o RGR. 
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Também não foram apresentadas previsões do ruído particular associado aos equipamentos de apoio à 
Lavaria de Zinco, com recurso a software de modelação, sendo expetável um incremento de ruído que, 
embora se estime reduzido, agravará a situação de exposição a ruído dos habitantes do Mte. Várzea-P4 e 
nas restantes localidades, permanecendo P4-Mte. Várzea, P5-Srª. Graça e P8-A do Corvo em 
desconformidade com o RGR. 

Em relação às medidas de minimização de ruído apresentadas, foram consideradas demasiado 
generalistas. 

Foi assim requerida a apresentação de elementos adicionais, os quais deveriam incluir medidas de 
minimização que garantissem reduções de ruído a partir dos valores indicados na tabela infra. 

 

Recetores 
sensíveis 

Necessidade de redução do ruído para 
conformidade com o RGR dB(A) 

P4-Mte.Várzea ≥ 8 
P5-Srª. Graça ≥ 1 
P6-A do Neves - 
P8-A do Corvo ≥ 3 

 

Deste modo, no Aditamento ao EIA foi apresentada a Tabela 4.9 (pág. 88), a qual respondeu 
parcialmente ao solicitado. Foi ainda referido no Aditamento que, estando o projeto em fase de Estudo de 
Viabilidade, apenas na fase de Projeto Final seria possível desenvolver com maior detalhe as medidas de 
redução de ruído a adotar. 

 

C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

Deste modo, face ao acima exposto, verifica-se que, para além das seguintes medidas descritas no EIA: 

 MG_PC_01; MG_PC_04 
 MG_FC_04; MG_FC_06; MG_PC_11; MG_FC_14; MG_FC_15; MG_FC_17; MG_FC_27 
 MG_FE_01; MG_FE_02; MG_FE_04; MG_FE_05 
 ME_FC_AS_01; ME_FC_AS_02; ME_FC_AS_03 
 ME_FE_AS_01 

deverá ser apresentado em RECAPE, após conclusão em julho de 2017, do Plano de Controlo e Gestão de 
Ruído a decorrer, e tendo por base as caraterísticas a serem disponibilizadas de cada novo equipamento 
em fase de projeto de execução, o Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização adicionais a 
serem adotadas, que garantam as reduções de ruído necessárias à obtenção da conformidade, nos locais 
com os limites legais estabelecidos no RGR. 

 

D. Plano de Monitorização 

Em relação à monitorização de ruído proposta, acresce que deverá ter lugar após a entrada em 
exploração do projeto e após a adoção das medidas de minimização de ruído, em que se incluem as que 
virão a ser detalhadas no Estudo a apresentar de medidas de minimização adicionais. 

 

E. Conclusão 

Face à análise acima efetuada, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do 
"Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 
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Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", condicionado contudo à apresentação dos elementos 
mencionados, com destaque para o Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização adicionais a 
serem adotadas, e à implementação do plano de monitorização. 

 

6.9 RESÍDUOS 

A. Caracterização da situação de referência 

Como situação de referência deste EIA temos as atuais instalações do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, 
designadamente a exploração do minério (mina), a área industrial e as infraestruturas associadas, 
principalmente as relativas à gestão de águas contaminadas e resíduos, como são a Instalação de 
Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), o Reservatório do Cerro da Mina (RCM), a Central de Pasta e a 
ligação Mina-IRCL. 

No que respeita à gestão dos resíduos, o Complexo Mineiro integra instalações de resíduos não perigosos 
(escombreiras) e de resíduos perigosos (IRCL, à qual se encontra associada o RCM, destinado à gestão 
da água contaminada que deixou de ser possível armazenar na IRCL, devido à alteração da deposição dos 
rejeitados das lavarias, de imersão para deposição de pasta). 

Relativamente à potencial contaminação dos solos, o Somincor apresentou os resultados do estudo de 
caracterização “Environmental conditions around the Somincor (Neves-Corvo) Cu-Zn Mine – A survey of 
Environmental Indicators” elaborado em 1989/1990, antes da entrada da mina em funcionamento. Este 
Estudo avaliou a concentração de 6 elementos químicos (arsénio, chumbo, cobre, ferro, mercúrio e zinco) 
em amostras recolhidas entre os 0 e os 5 cm de profundidade, em 6 pontos de controlo, localizados entre 
os 700 m e os 3.000 m da área da área industrial, 56 pontos (apesar da informação prestada no 
Aditamento ao EIA indicar 48) na interseção do perímetro do Complexo Mineiro com os pontos cardeais e 
colaterais a 5, 25, 50, 100, 250, 500 e 1.000 m, 25 pontos localizados em jardins das povoações de A-do-
Corvo, Neves da Graça, Sr.ª da Graça dos Padrões, Mestres e Semblana, 15 pontos no interior do 
Complexo Mineiro, 12 pontos na envolvente da IRCL e 4 pontos em áreas cultivadas diversas. 

Não foi possível à Somincor justificar ou indicar a origem dos valores de referência utilizados na 
confrontação com os valores de amostragem obtidos no citado Estudo. 

Presume-se que o proponente assume serem os valores obtidos na amostragem realizada em 1989/1990 
representativos da situação do estado inicial do local. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

O EIA identifica e classifica as fontes de possíveis impactes sobre a qualidade do solo. A metodologia de 
análise adotada abrange diversos fatores ambientais, ressalvando-se aqueles relacionados, com a gestão 
de resíduos e, direta ou indiretamente, com a contaminação do solo: 

 Hidrogeologia e gestão dos recursos hídricos subterrâneos 
 Contaminação da água subterrânea através da infiltração de contaminantes, nomeadamente 

por derrames acidentais, infiltrações nas escombreiras ou de roturas em tubagens de 
transporte de águas residuais, reservatórios de sistemas de tratamento de águas residuais e 
contaminadas, nos sistemas de impermeabilização das bacias de águas contaminadas e IRCL 
(de acordo com estudo e em função da permeabilidade da pasta, a infiltração da escorrência 
deverá atingir a base da IRCL num horizonte de 400 ou 2.200 anos). 
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Impactes negativos, diretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, cuja 
significância e magnitude dependerão da importância e dimensão do evento 
contaminante, assim como da área de afetação e dos meios de prevenção e resposta a 
acidentes da Somincor, podendo ser mitigáveis. 

 Expansão vertical e horizontal da IRCL 
Impacte negativo, direto, local, improvável, temporário, reversível, de longo prazo, de 
magnitude reduzida e pouco significativa, dada a inexistência de captações de água 
subterrânea na proximidade e considerando a mitigação preconizada. 

 Contaminação por derrames de combustíveis e lubrificantes 
Impactes negativos, diretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, de 
magnitude reduzida, pouco significativos e mitigáveis. 

 Solos - Capacidade de uso e ocupação 
 Inundação e/ou transvase da BAC2, com derrame de águas contaminadas no solo. 
 Derrame de combustíveis e lubrificantes 

Impactes negativos, diretos, de magnitude reduzida a moderada, locais, improváveis, 
temporários, reversíveis, imediatos e pouco a muito significativos, dependendo, 
essencialmente, do volume e tipologia do material derramado. 

No geral, o EIA considera que o impacte da contaminação dos solos, na fase de exploração, se 
caracteriza como negativo, direto, de magnitude moderada, local, temporário, reversível, 
improvável, imediato e mitigável, traduzindo-se num impacte pouco significativo, uma vez que 
pode ser mitigado através das medidas de minimização gerais apresentadas. 

Considera o EIA que o arrastamento de contaminantes para o solo, devido a precipitação intensa 
tem um impacte que, apesar de improvável, negativo, direto, de magnitude reduzida a moderada, 
local, temporário, reversível, imediato e não mitigável, é pouco a muito significativo, dependendo, 
essencialmente, do volume e materiais depositados. 

O impacte gerado pela deposição de partículas, contaminadas com metais, nos solos da 
envolvente, devido à emissão difusa de partículas no manuseamento e armazenamento de 
minério, será negativo, direto, de magnitude reduzida, local, temporário, irreversível, provável, 
imediato e mitigável, traduzindo-se num impacte pouco significativo, uma vez que as alterações 
face à situação atual apenas ocorrem ao nível das quantidades de cada minério armazenadas. 

As medidas de minimização propostas são de âmbito generalista, na maioria dos casos destinadas 
a minimizar a ocupação do solo e a destruição do coberto vegetal. Não são apresentadas medidas 
específicas destinadas a minimizar a contaminação de solo nos casos de fugas/derrames de 
águas contaminadas e de infiltrações a partir das instalações de resíduos (rejeitados e 
escombros). 

 Qualidade do ar 
 O EIA considera os potenciais impactes sobre a qualidade do ar resultantes da exploração do 

PEZ, para as ações de emissão de poluentes atmosféricos da CPV23 e operação dos 
equipamentos e movimentação de máquinas e veículos à superfície, negativos, diretos, de 
magnitude reduzida, locais, prováveis, permanentes, reversíveis e imediatos. Estes impactes 
podem ser mitigáveis através da adoção de medidas de minimização das emissões 
atmosféricas. Desta forma, preveem que o impacte na qualidade do ar seja pouco 
significativo; 

 Para as ações de armazenamento de minério e funcionamento das caldeiras e geradores, os 
impactes, apesar de negativos, serão não significativos e de magnitude reduzida. Ainda 
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assim pode dizer-se que serão diretos, de magnitude reduzida, locais, prováveis, 
permanentes, reversíveis e imediatos. 

 Resíduos 

Na fase de construção, os resíduos a produzir serão essencialmente escombros da abertura de 
acesso à jazida do Lombador – Fase 2, os quais se misturam com os resíduos da exploração das 
restantes jazidas. 

Na obra serão ainda produzidos RCD, resíduos de embalagens e resíduos de gestão e 
manutenção de máquinas e equipamentos. 

Na fase de exploração, a grande maioria dos resíduos (escombros e rejeitados) resultará da 
exploração das jazidas. 

Está prevista a produção de 6,6 Mt de escombros e de 31 Mt de rejeitados após implementação 
do projeto de expansão, contra 2,7 Mt de escombros e 24 Mt de rejeitados, caso este não seja 
implementado. Sem a implementação do projeto, a IRCL teria que ser ampliada para suportar a 
deposição de 18 Mm3 de resíduos e com o PEZ, terá que ser ampliada para receber 24 Mm3. 
Considera o EIA que face a esse valor, o impacte do projeto sobre o IRCL será negativo, direto, 
de magnitude moderada e significativo. 

A escombreira possui capacidade para armazenar temporariamente este escombro, até à sua 
reutilização no enchimento dos vazios de exploração (backfilling). 

Deste modo, o EIA considera que: 

 Globalmente, o impacte cumulativo da exploração da jazida do Lombador Fase 2 e das 
restantes jazidas já em exploração, na gestão de resíduos do Complexo Mineiro da Somincor 
em Neves-Corvo é negativo, cumulativo, de magnitude elevada, local, certo, permanente, 
irreversível, de médio prazo, mitigável e muito significativo; 

 O efeito da implementação do PEZ na gestão de resíduos, nomeadamente na Escombreira 
atualmente em exploração, constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, 
local, provável, permanente, reversível, de médio prazo, mitigável, embora pouco 
significativo, uma vez que a escombreira comportará todo o escombro que vier a ser 
produzido sem que seja necessário recorrer à respetiva expansão ou à deposição do 
escombro numa nova escombreira; 

 O efeito da implementação do PEZ, por si só, na gestão de resíduos ao nível da IRCL 
constitui um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, atendendo à grande 
quantidade de rejeitados que será preciso depositar, direto, local, provável, de médio prazo, 
contudo apenas significativo face às quantidades de resíduos mineiros que atualmente já são 
depositadas naquela infraestrutura; 

 A necessidade de expansão da IRCL para montante devida à implementação do PEZ 
associada à exploração dos restantes jazigos já em operação, constitui um impacte 
cumulativo (uma vez que a expansão da IRCL seria também necessária no Caso Padrão, mas 
apenas na vertical) negativo, de magnitude elevada, local, provável, permanente, de médio 
prazo, mitigável e muito significativo uma vez que envolve a deposição de grandes 
quantidades de resíduos mineiros e a ocupação de uma nova área de solo não anteriormente 
artificializada, bem como a necessidade de relocalizar duas das bacias de retenção de águas 
pluviais atualmente existentes; 

 A quantidade de resíduos gerados pelo Projeto não é considerável relativamente à situação 
de referência, ou seja, face às produções que se verificaram em 2015 no Complexo Mineiro. 
Considera assim que o impacte do Projeto de Expansão do Zinco na gestão de resíduos é 
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negativo, direto, de magnitude reduzida face à situação de referência, local, certo, 
temporário, irreversível, imediato, não mitigável e significativo. 

apenas prevendo medidas genéricas de minimização dos impactes. 

Considera-se haver contradição na classificação do impacte do PEZ sobre a escombreira como 
permanente e reversível. 

 

B.1. Análise de impactes 

A avaliação dos impactes da implementação do PEZ no solo (EIA, subcapítulo 11.5 – Solos: Capacidade 
de uso e ocupação) não identifica todas as possíveis fontes de contaminação do solo, nomeadamente as 
que resultam da infiltração de contaminantes, seja por derrames acidentais, infiltrações nas escombreiras 
ou devido a roturas em tubagens de transporte de águas residuais, em reservatórios de sistemas de 
tratamento de águas residuais e contaminadas ou nos sistemas de impermeabilização das bacias de 
águas contaminadas e da IRCL, cujo impacte, de acordo com o EIA, se fará sentir apenas ao nível da 
qualidade das águas. 

Esta potencial infiltração de águas contaminadas a partir da superfície passará, no seu trajeto até ao nível 
freático, também pelo solo, que reterá parte dos contaminantes, pelo que o impacte destas infiltrações 
deveria também ser considerado como potencial causa da contaminação deste meio, por poder 
influenciar diretamente a sua qualidade. 

O Aditamento ao EIA considera terem sido avaliados os impactes resultantes do derrame acidental de 
combustíveis e lubrificantes (propondo o EIA as MG FC20/MG FC22), da inundação ou transvase da BAC2, 
do arrastamento de partículas de minério armazenado e de contaminantes depositados na zona 
impermeabilizada do complexo industrial, acrescentando que os impactes das situações consideradas em 
falta pela CA no pedido de elementos/esclarecimentos (”que resultam da infiltração de contaminantes, 
seja por derrames acidentais, infiltrações nas escombreiras ou devido a roturas em tubagens de 
transporte de águas residuais, reservatórios de sistemas de tratamento de águas residuais e 
contaminadas ou nos sistemas de impermeabilização das bacias de águas contaminadas e IRCL”), as 
“quais originarão potenciais impactes negativos” está dependente da resposta dos meios de prevenção 
existentes. 

O Aditamento esclarece ainda que em caso de cenário catastrófico de rotura de alguma das grandes 
infraestruturas de armazenamento de água, de águas residuais ou de resíduos, se efetua, após a limpeza 
do local, a reabilitação e requalificação da área afetada, através da reposição das características naturais 
existentes à data do acidente, conforme preconizado no Plano de Emergência Interno (PEI). 

Apesar deste esclarecimento, não resulta claro que o EIA tenha considerado, no seu ponto 11.5.5 Solos: 
Capacidade de uso e ocupação do capítulo 11 Impactes ambientais e medidas de mitigação os impactes 
das situações identificadas pela CA, entendendo-se, por isso, que as medidas de minimização propostas 
no EIA se referem apenas aos impactes das situações identificadas, nas águas. 

 

C. Medidas de minimização 

Deverão ser adotadas as medidas de minimização propostas pela Somincor, nomeadamente as medidas 
genéricas e específicas de minimização da contaminação do solo. 

Considera-se, face à avaliação de impactes supra, que a medida de minimização específica 
ME_FC_RHSup_01 (armazenamento de produtos químicos no estaleiro) deverá ser reclassificada como 
medida de minimização genérica respeitante à fase construtiva, por ser relativa ao estaleiro da obra e 
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aplicável não só à proteção da água superficial como também à proteção (prevenção da contaminação) 
do solo e da água subterrânea. 

Considera-se, ainda, que a medida de minimização ME_FC_RHSup_02 (colocação de geradores em área 
impermeabilizada) deverá ser implementada como medida de minimização aplicável não só à proteção da 
água superficial, bem como à proteção (prevenção da contaminação) da água subterrânea e do solo. 

Por outro lado, considera-se que a medida de minimização ME_FE_RHSub_01 (deposição da pasta) 
deverá ser considerada uma medida de minimização aplicável não só à proteção da água subterrânea 
como também à gestão de resíduos e à proteção (prevenção da contaminação) do solo. 

Por outro lado, considera-se que adicionalmente, deverá ser implementada a seguinte medida de 
minimização, relativa à fase de construção, visando definir o âmbito da reutilização ou valorização dos 
solos escavados: 

 Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, referidos na MG_FC_08 e as 
terras de empréstimo referidas na MG_FC_09, nomeadamente se provenientes da área do 
Complexo Mineiro ou de outras áreas potencialmente contaminadas, deverão ser submetidos a 
uma avaliação da sua contaminação em metais e hidrocarbonetos, destinada a determinar a 
possibilidade da sua reutilização ou valorização ou o seu correto destino final. 

Esta avaliação poderá ser realizada através de métodos expeditos, reservando-se a necessidade 
de recurso a determinações analíticas laboratoriais para os casos em que os resultados apontem 
para a existência de concentrações anómalas, não expectáveis, de elementos químicos e de 
componentes de hidrocarbonetos. 

Considera-se ainda que a medida de minimização específica ME_FC_Geo_01, deverá passar a ter a 
seguinte redação, com o objetivo de garantir o correto destino dos resíduos, onde se inclui o solo 
escavado não reutilizado, em função da sua perigosidade: 

 Garantir que o destino final do material excedente resultante das escavações é determinado 
tendo em conta a sua classificação de perigosidade. 

 

D. Programa de monitorização 

A Somincor propõe a realização de um plano de monitorização do solo constituído por 49 pontos de 
amostragem: 1 na zona da CPV23, 32 na interseção do perímetro do Complexo Mineiro com os pontos 
cardeais e colaterais a 50, 250, 500 e 1.000 m, a que acrescem 2 pontos a 1.500 m a O e NO (no sentido 
dos ventos de E e SE), 11 na envolvente da IRCL e 3 nas povoações de A-do-Corvo, Neves da Graça e 
Sr.ª da Graça dos Padrões, com recolha de amostras entre os 0 e os 5 cm de profundidade e com análise 
a 4 contaminantes (chumbo, cobre, zinco e hidrocarbonetos totais). 

A frequência de amostragem proposta é, relativamente à CPV23, composta por uma campanha a realizar 
antes da construção da chaminé, outra um ano após a sua entrada em funcionamento, e a partir dessa 
data, a cada 5 anos. No que respeita aos restantes pontos, está prevista 1 campanha de amostragem a 
realizar no final da exploração do PEZ. 

Na generalidade, concorda-se com o plano de monitorização do solo proposto pela Somincor, 
considerando-se no entanto que o mesmo deverá ser objeto de algumas alterações, devendo basear-se 
nos seguintes pressupostos: 

 Pontos de amostragem - 1 na zona da CPV23, 32 na interseção do perímetro do Complexo 
Mineiro com os pontos cardeais e colaterais a 50, 250, 500 e 1.000 m, a que acrescem 2 pontos a 
1.500 m a O e a NO (no sentido dos ventos de E e SE), 11 na envolvente da IRCL e 3 nas 
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povoações de A-do-Corvo, Neves da Graça e Sr.ª da Graça dos Padrões, conforme proposto pela 
Somincor. 
Todos os pontos de amostragem georreferenciados deverão ser confirmados, devendo ser 
incluída a georreferenciação dos 3 pontos a localizar junto das povoações; 

 Parâmetros a analisar – deverão ser analisados os elementos químicos que integraram o Estudo 
de 1989/1990, designadamente o arsénio, chumbo, cobre, mercúrio e zinco. O ferro deverá ser 
substituído pelo antimónio e deverão ser ainda analisados os hidrocarbonetos totais, conforme 
proposto pela Somincor; 

 Profundidade de amostragem – entre os 0 e os 5 cm de profundidade. No caso de se verificar 
contaminação à superfície, deverão ser realizadas amostragens a outras profundidades, de forma 
a permitir determinar a profundidade de contaminação; 

 Periodicidade de monitorização – no caso da CPV23, deverá ser efetuada uma amostragem antes 
da construção da chaminé, outra um ano após a sua entrada em funcionamento, e a partir dessa 
data, uma amostragem a cada 5 anos, conforme proposto pela Somincor. No caso dos restantes 
locais, deverá ser realizada uma campanha antes do início das obras do PEZ e uma campanha a 
cada cinco anos, após o projeto entrar em funcionamento; 

 Valores de referência - os valores de referência a utilizar deverão ser os constantes das Tabelas 7 
(solos pouco profundos) ou 9 (no caso de pontos de monitorização que se localizem a menos de 
30 m de uma massa de água) das Normas de Ontário (Soil, Ground Water and Sediment 
Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act, April 15, 2011). 

 

E. Conclusão 

Face à análise acima efetuada, considera-se poder ser emitido parecer favorável, condicionado ao 
cumprimento das medidas de minimização propostas pela Somincor, devendo ainda ser dado 
cumprimento: 

 À reclassificação das medidas de minimização específicas ME_FC_RHSup_01, ME_FC_RHSup_02 e 
ME_FE_RHSub_01; 

 Apresentação do Plano de Monitorização dos Solos revisto, de acordo com o acima indicado. 

 

6.10. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, foram desenvolvidos trabalhos de caraterização 
que envolveram a pesquisa documental, a avaliação e recolha dos dados existentes na área de influência 
geográfica do Projeto e a recolha de informações na bibliografia específica bem como a execução de 
trabalhos de campo. Estes últimos envolveram o reconhecimento no terreno, com relocalização das 
ocorrências situadas na área de implantação do projeto e áreas adjacentes. Foi realizada a prospeção 
arqueológica sistemática da área de implantação da nova chaminé de ventilação de superfície (CPV23) e 
da área de Expansão da IRCL. 

A área de estudo abrange a área de projeção superficial do jazigo do Lombador, a área de instalação da 
nova chaminé de ventilação (CPV 23) e a área de expansão da IRCL, assim como a área envolvente 
destes componentes de projeto, tendo sido considerada como Área de Estudo (AE) do fator ambiental 
Património Cultural a definida para o EIA, correspondendo a todo o complexo industrial. Dentro destas 
foram definidas Áreas de Incidência Direta (AID) das componentes de Projeto (cujo limite está a mais de 
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cinco metros de distância e até 25 m em relação ao eixo da infraestrutura) e Áreas de Incidência Indireta 
(AII), estas situadas até 25 m para além dos limites das AID. 

Quanto às Ocorrências de Interesse Patrimonial (OIP) existentes na Área de Incidência direta e indireta 
foram identificadas 41 OIP pelo EIA. Os trabalhos de campo depararam-se na área de implantação da 
CPV23 com uma visibilidade média para estruturas e a baixa para artefactos, e na área de Expansão da 
IRCL, com média para estruturas e baixa para artefactos. 

A AE do Projeto, que conforme referido abrange toda a zona industrial mineira, apresenta um elevado 
potencial e valor arqueológico, correspondendo 38 das OIP inventariadas a património de carácter 
arqueológico. Somente duas ocorrências correspondem a elementos arquitetónicos, OIP nº.8 e n.º 41, e 
um elemento de natureza «etnológica», a OIP n.º 40. 

No decorrer dos trabalhos prospeção arqueológica não foram identificadas ocorrências inéditas com 
interesse cultural. 

O EIA destaca o seguinte (RS, p. 341): «A densidade de sítios arqueológicos, principalmente a partir do 
Bronze Final e Idade do Ferro, na área do Couto Mineiro de Neves-Corvo, é significativa e poderá estar 
relacionada com a exploração mineira de depósitos superficiais ao longo dos tempos». 

Das referidas 41 ocorrências inventariadas, tomando em consideração a proximidade ao projeto, o EIA 
avaliou a possibilidade de afetação indireta em cinco ocorrências. Salienta-se que a OIP n.º 1, A-do-Pires, 
alcaria moderna/contemporânea que se encontra submersa pela IRCL, foi objeto, no âmbito do respetivo 
projeto, de trabalhos de minimização em 2009, e que apesar dos trabalhos de alargamento do IRCL, o 
EIA relativamente a esta OIP considera os respetivos impactes do Projeto como “nulos”. 

As ocorrências n.º 29, Castelinho dos Mouros, fortificação romana, e n.º 30, Neves 4, fortificação da 
Idade do Bronze e da Idade do Ferro, ambas situadas nas proximidades da área de Expansão da Lavaria 
de Zinco, nomeadamente a última junto às infraestruturas do espessador de chumbo a implementar, e 
que foram intervencionados na década de 1980, encontrando-se delimitadas dentro da área industrial por 
uma vedação protetora que as tem sinalizado e salvaguardado. 

A OIP n.º 37, Boavista, habitat tardo-romano e Moderno/Contemporâneo, encontra-se atualmente 
protegida com uma vedação permanente, e a OIP, n.º 40, de interesse etnológico, Cerro do Calvário, 
constituída por nove morouços, que se encontram na proximidade da zona de alargamento do IRCL. 

Quanto à distância das componentes de projeto, o EIA menciona que relativamente às OIP n.º 29 e 
n.º 30, a área de Expansão da Lavaria de Zinco vai localizar-se a 27 m e a 76 m, respetivamente. Para as 
OIP n.º 37 e n.º 40, a zona de Expansão da IRCL vai localizar-se a 103 m e a 207 m, respetivamente. 
Nos “Aditamento 2 - Elementos Complementares” é também apresentada a distância de 57 m das 
infraestruturas do espessador de chumbo relativamente à ocorrência n.º 30. Todas estas ocorrências 
encontram-se assim na AII do projeto, localizando-se a n.º 1 na AID, na área de Expansão da IRCL, 
objeto de expansão vertical, bem como horizontal. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

O EIA considera que para a instalação da Expansão da Lavaria de Zinco, devem ser garantidas as 
medidas de salvaguarda e proteção das OIP n.º 29 e n.º 30, «de forma a não interferir nas estruturas 
conhecidas e área envolvente de proteção» (RS, p. 467). 

Na área de Expansão da IRCL, onde se situam OIP n.º 1, 37 e 40, devem ser garantidas as medidas de 
salvaguarda e proteção, de forma a não interferir nas estruturas conhecidas e área envolvente de 
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proteção, garantindo o necessário afastamento das frentes de obra face às zonas de implantação das 
ocorrências» (RS, p. 467). 

Relativamente às principais ações impactantes ao nível do solo temos a desmatação e limpeza do coberto 
vegetal, decapagem do terreno, movimentação de terras e movimentação de máquinas e equipamentos. 

O EIA identifica atividades impactantes similares para a fase de preparação de obra ou de obra, que 
«implicarão trabalhos de desmatação e limpeza do coberto vegetal, decapagem do terreno, 
movimentação de terras e movimentação de máquinas e equipamentos» a que acresce a «escavação e 
remoção de terras, instalação de estaleiros, abertura de acessos à obra» (RS, p. 468). 

Para a fase de exploração o EIA considera os impactes «apresentam, genericamente, repercussões 
associadas a atividades de reparação e de conservação nas infraestruturas que podem obrigar à 
movimentação de terras, ou movimentações de máquinas ou equipamento em áreas limítrofes aos locais 
com impactes negativos indiretos conhecidos» (RS, p. 468). 

Quanto à avaliação de impactes o EIA considera «que o atual Projeto tem os seguintes impactes 
patrimoniais negativos no decorrer da Fase de Prévia e Fase de construção: Impactes diretos em 0 
ocorrências patrimoniais; Impactes Indiretos, locais, improváveis, temporários, reversíveis, imediatos, de 
magnitude reduzida e pouco significativos em quatro ocorrências patrimoniais» (RS, p. 468), a saber: 
OIP n.º 29 – Castelinho dos Mouros; OIP n.º 30 - Neves 4; OIP n.º 37 – Boavista OIP n.º 40 – Cerro do 
Calvário. E um impacte nulo na OIP n.º 1 – A-do-Pires. 

Em síntese, o EIA refere que «os trabalhos executados no âmbito da Avaliação Patrimonial de Impactes 
contribuíram para o registo de 4 OIP nas áreas envolventes aos elementos de Projeto em análise, das 
quais nenhuma tem impacte negativo direto, 4 poderão ter impacte negativo indireto e 1 tem impacte 
nulo (por se encontrar atualmente submersa)» (RS, p. 469). 

Os impactes são negativos, indiretos sobre estas quatro ocorrências são considerados pelo EIA como 
«minimizáveis e pouco significativos». 

Preconiza um conjunto de medidas de minimização preventivas, de acordo com as distintas intervenções, 
«para mitigar os impactes no Património Arqueológico e Etnológico, durante a fase prévia de construção, 
de construção e exploração do Projeto» (RS, pp. 470-471). Assim, para a fase prévia à construção, 
propõe, em síntese, que se proceda à prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais e na fase de 
construção das áreas de obra, bem como efetuar o acompanhamento arqueológico sistemático e 
presencial de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras, sobretudo nas imediações das 
OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40, que deverão ser vedadas e sinalizadas mesmo após o término da fase 
de construção (RS, p. 471). 

Considera-se que deverá ser desenvolvido um plano de vedação de proteção e sinalização, 
nomeadamente relativo às ocorrências OIP n.º 29, Castelinho dos Mouros, e OIP n.º 30, Neves 4, 
contemplando a sua permanência na sequente fase de exploração do projeto. 

Na generalidade concorda-se com as medidas de minimização que deverão sofrer alguns acertos na sua 
redação. 

 

C. Medidas de minimização 

Os potenciais impactes gerados por este projeto deverão ser genericamente minimizáveis uma vez 
cumpridas as medidas de minimização cautelares, que seguidamente se enunciam. 
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Fase prévia à obra 

 Em fase prévia à obra efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais da 
obra, como estaleiros, acessos, áreas de empréstimo, depósitos de materiais, que 
anteriormente não tivessem sido prospetadas ou que tivessem apresentado visibilidade 
reduzida ou nula. 

 Atualizar a Carta de Condicionantes do Complexo Mineiro de Neves-Corvo de acordo com os 
resultados destes trabalhos. 

Fase de obra/construção 

 Efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais de obra complementares que 
sejam posteriormente definidas, onde na eventualidade de surgimento de ocorrências 
patrimoniais, deverão ser propostas e aplicadas novas medidas de minimização. 

 Efetuar o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que 
impliquem movimentações de terras, através da observação e registo das ações de 
desmatação, demolições, escavação, abertura de caminhos de acesso, construção de 
estaleiros, áreas de empréstimo e de depósitos de inertes e de solos, entre outros. 

 O acompanhamento arqueológico deverá principalmente incidir nas imediações das OIP 
n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40. 

 Vedar e sinalizar as OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40, bem como garantir a manutenção da 
vedação de proteção e sinalização das ocorrências após o final da fase de construção. 

 Deverá ser desenvolvido um plano de vedação de proteção e sinalização relativo às OIP n.º 
29, Castelinho dos Mouros, e OIP n.º 30, Neves 4, contemplando a sua permanência na 
sequente Fase de Exploração do projeto. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração, deverá ser efetuada anualmente a monitorização arqueológica das ocorrências 
patrimoniais com o objetivo de aferir o estado de conservação. 

 

D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que não há nada a opor à implementação deste projeto, que no 
entanto deverá ficar condicionada ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas. 

 

6.11. LICENÇA AMBIENTAL 

Da análise efetuada aos elementos apresentados em sede de procedimento de AIA do "Projeto de 
Expansão do Zinco, Incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e da 
Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do 
Cerro do Lobo", verifica-se que, no que respeita à avaliação do ponto de situação da instalação face à 
adoção das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) e aproximação aos Valores de Emissão Associados 
(VEA), quando existentes, preconizados nos Documentos de Referência (BREF) aplicáveis, nomeadamente 
(Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in 
Mining Activities - BREF MTWR), bem como a aplicação de MTD transversais, foram de um modo geral 
identificadas para a sua implementação. 

Neste sentido, considera-se que a vertente PCIP (Proteção e Controlo Integrado da Poluição) em sede de 
EIA encontra-se acautelada, sendo que uma avaliação mais pormenorizada neste âmbito deverá ser 
efetuada em sede de análise ao processo de licenciamento ambiental, no sentido de virem a ser 
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estabelecidas, caso se verifique necessário, condições de funcionamento complementares tendo em vista 
a completa adequação da instalação às disposições dos BREF para os diferentes fatores ambientais 
relevantes. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de 
Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo 
de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
18 de abril a 17 de maio de 2017. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência: 

 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - Centro de Saúde de Beja 

 Direção-Geral do Território - DGT 

 Turismo de Portugal, I.P. 

 Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana - SEPNA 

 Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. - EDIA 

Durante o período de consulta pública, foram recebidas 5 exposições que não se opõem à execução do 
projeto em análise. Contudo, algumas entidades referem a importância da implementação de medidas de 
minimização nas fases de construção e exploração do projeto em avaliação. 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - Centro de Saúde de Beja, remete no âmbito 
deste projeto e para as fases de construção e exploração, a recomendação da elaboração de um plano da 
responsabilidade do propoente, onde constem as medidas de minimização e prevenção bem como os 
planos de monitorização para os diferentes descritores considerados (água, ar, ruido, resíduos, paisagem 
e outros), solicitando que lhes seja dado conhecimento dos mesmos. 

A Direção-Geral do Território informa que relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser 
respeitada a zona de proteção dos marcos, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurando que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas 
de triangulação. Refere que deverá ser pedido um parecer à DGT, caso exista violação de alguma zona de 
respeito por algum vértice geodésico para ser estudada a viabilidade de remoção do mesmo. 

Apresenta parecer desfavorável, até que algumas questões de carácter técnico-legal, que se prendem 
com a cartografia, estejam colmatadas. 

O Turismo de Portugal, IP refere a importância da implementação das medidas de minimização e 
planos de monotorização previstos, com especial destaque para a recuperação paisagística de todas as 
áreas intervencionadas. 

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana – SEPNA 
refere que nada tem a apresentar no âmbito deste processo. 

A Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. - EDIA informa que este 
projeto fica fora do perímetro de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e 
que não existem outras considerações a apresentar sobre o mesmo. 
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Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - Centro de Saúde de Beja 

Tendo o presente procedimento de AIA sido realizado sobre um projeto em fase de Anteprojeto, 
a decisão final a emitir sobre o mesmo (DIA – Declaração de Impacte Ambiental), caso determine 
a viabilidade da sua concretização, irá definir as condições a que deverá obedecer o 
desenvolvimento do respetivo projeto de execução. 

Posteriormente, o projeto de execução deverá ser apresentado para avaliação, de modo a 
verificar se o mesmo deu cumprimento às condições impostas na DIA. Em resultado dessa 
avaliação será então emitida uma nova decisão (DCAPE – Decisão sobre a Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução), a qual determinará as condições de concretização do projeto, 
designadamente medidas de minimização e/ou compensação, bem como planos de 
monitorização. 

 Direção-Geral do Território 

Deverá ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à 
cartografia utilizada. 
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8. CONCLUSÃO 

O "Projeto de Expansão do Zinco, incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador 
Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de 
Rejeitados do Cerro do Lobo", também abreviadamente designado por "Projeto de Expansão do Zinco 
(PEZ)" tem por objetivo a expansão económica da Mina de Neves-Corvo e a melhoria do desempenho do 
processo produtivo, onde se inclui a adaptação das infraestruturas de gestão dos resíduos produzidos no 
complexo mineiro. 

Em consequência desta expansão, a Somincor (empresa subsidiária da LUNDIN MINING) irá melhorar os 
seus custos operacionais e consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que concerne à 

produção de concentrados de cobre e de zinco na concessão C-41. 

Face às limitações económicas de exploração do jazigo do Lombador a partir de novas infraestruturas a 
instalar à superfície, a Somincor sentiu a necessidade de desenvolver a Exploração do Lombador Fase 2, 
ou seja, a expansão da Mina de Neves-Corvo através da exploração subterrânea por via das 
infraestruturas existentes, da Fase 2 do jazigo do Lombador, com intuito de aproveitar, de uma forma 
otimizada, todo o potencial económico que este representa. O Lombador Fase 2 constitui uma das 
maiores das cinco massas minerais existentes no Complexo Mineiro. 

Este projeto visa o aumento da atual capacidade de produção de zinco (1,15 Mt/ano) para 2,5 Mt/ano, 
até ao primeiro semestre de 2019. Como consequência desta expansão surge a necessidade de instalação 
de novos equipamentos de processamento do minério extraído bem como a necessidade de expansão de 

algumas das infraestruturas de superfície, de apoio, quer à Lavaria do Zinco, quer à expansão 
subterrânea da Mina de Neves-Corvo. 

O atual plano "Life-of-Mine" ("LoM", ou seja, vida útil da mina) das Minas de Neves-Corvo inclui uma taxa 
de produção de cobre constante entre as 52 000 – 60 000 tpa até 2020; após essa data, prevê-se um 
declínio constante na produção de cobre e um excesso de capacidade do poço de extração. Caso o 
Projeto de Expansão do Zinco não se concretize, a atual previsão de fecho da Mina de Neves Corvo é 
2029. 

A componente relativa à Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os rejeitados a produzir, 
de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto (LoM, elaborado em 2016), tendo em conta a 
atual capacidade de encaixe da IRCL e a sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto de 

Expansão do Zinco, bem como o aumento da capacidade da Lavaria do Zinco que decorrerá da 
exploração da mina. 

Devido a um plano de exploração otimizado, o tempo de vida útil da mina com a implementação do 
Projeto de Expansão do Zinco é quatro anos mais curto do que o previsto sem a concretização do PEZ 
(2026 versus 2030, respetivamente). A atividade de exploração do jazigo do Lombador Fase 2 no âmbito 
do PEZ ocorrerá, previsivelmente, no período 2018-2026. 

Este projeto desenvolve-se num setor estratégico para a economia regional e nacional, sendo responsável 
por uma quota de significado muito relevante na geração de riqueza regional na estrutura das 
exportações - representando cerca de 16% das exportações regionais e 92% das exportações nacionais 
de minérios escórias e cinzas - e na sustentação do emprego local. É previsto um investimento global de 

263 milhões de euros. 
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A implementação do Projeto de Expansão de Zinco conduz a um aumento da produção de concentrado 
de zinco em 82% para o período de exploração do projeto. O concentrado de chumbo sofre um aumento 
percentual ainda mais relevante, de cerca de 134%, embora em termos absolutos, as quantidades sejam 
pouco significativas comparativamente aos restantes metais. No caso do cobre verificar-se-ão aumentos 
na ordem dos 6%. 

O Projeto em análise encontra-se em fase de Anteprojeto para efeitos de avaliação de impacte ambiental, 
estando duas das suas componentes principais em fase de estudo de viabilidade (exploração do jazigo do 
Lombador Fase 2 e expansão da lavaria do zinco) e uma em fase de estudo de pré-viabilidade (expansão 
da instalação de rejeitados do Cerro do Lobo). 

O Projeto de Expansão de Zinco insere-se dentro da Concessão Mineira de Neves-Corvo, localizando-se 

na região do Baixo Alentejo, distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Castro Verde (freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões) e de Almodôvar (União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões). 

O projeto é constituído por três componentes: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco atuais e 
exploração do jazigo do Lombador Fase 2; 

 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio; 

 Expansão horizontal da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL). 

O PEZ será concretizado no interior do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, em área industrial e 
profundamente intervencionada, com exceção da nova chaminé principal de ventilação (CPV23), a qual 
ficará, no entanto, localizada dentro da área da concessão de exploração, em terrenos que são 
propriedade da Somincor. 

Por outro lado, independentemente da implementação do PEZ, tendo por objetivo garantir o 
processamento do minério que vier a ser extraído dos jazigos atualmente já em exploração, estão a ser 
efetuadas algumas alterações nas infraestruturas de superfície existentes, designadamente: 

 Construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá complementar a atual 
Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL); 

 Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma capacidade de 1 500 m3 e 

com localização adjacente ao existente (TAI 1A), ambos na área industrial, com o objetivo de 
melhorar o abastecimento de água industrial para alimentar a mina e as respetivas 
infraestruturas de apoio; 

 Expansão vertical da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-
se impactes positivos significativos associados à Geologia e à Sócio-Economia, bem como impactes 
negativos significativos e muito significativos ao nível dos Recursos Hídricos e da Ecologia, 
respetivamente. 

Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de exploração do projeto, 
decorrendo essencialmente da promoção das atividades e do tecido empresarial ligado à exploração do 

projeto, bem como da manutenção dos postos de trabalho envolvidos (manutenção de um número médio 
de 785 postos de trabalho, sendo admitida a perda de 88 postos de trabalho na sua ausência), com de 
abrangência de nível local e regional. Identificam-se também impactes positivos associados ao 
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aproveitamento racional do recurso geológico existente, bem como à possibilidade de incrementar o 
conhecimento sobre jazigo. De evidenciar ainda que se trata de um projeto estratégico para o 
desenvolvimento local, regional e nacional. 

Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase de exploração e 
decorrem fundamentalmente da descarga de efluente na ribeira de Oeiras, com implicações decorrentes 
na qualidade da água nesta ribeira, e consequentemente associados à conservação do ecossistema 
ribeirinho e nomeadamente das espécies aquáticas (bivalves e ictiofauna). Por outro lado, identificam-se 
também impactes associados à possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, essencialmente 
decorrentes de potenciais infiltrações. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de elementos a apresentar e medidas de minimização, bem 
como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o 
projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não terem sido identificadas objeções ou 
preocupações relacionadas com a implementação do projeto. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
"Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 
Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", condicionado à apresentação dos elementos, ao 
cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo 
seguinte. 

Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria e com as condições 
que se indicam no capítulo seguinte. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do regime jurídico de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Neste âmbito verifica-se que o projeto se mostra 
conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, o PDM de Castro Verde e o 
PDM de Almodôvar. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi 
determinado um índice de valor 4. 
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9. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Em sede de RECAPE: 
a) Deverá ser justificado, bem como proceder à apresentação dos estudos geomecânicos que 

servirão de suporte à decisão sobre o método a adotar para concretização da galeria de remoção: 
atravessamento do enchimento em pasta do desmonte anterior, por oposição à construção da 
habitual rampa de acesso 5 m para cima. 

b) Especificar/discriminar, relativamente ao processo mineralúrgico da lavaria do zinco, todos os 
reagentes a utilizar, respetivas quantidades, bem como a sua constituição. 

c) Realização de um estudo hidrogeológico, abrangendo não só as áreas de exploração mineira mas 
também a sua envolvente. Face às conclusões resultantes do mesmo, deverão ser propostas 
adequadas medidas de minimização. 

d) Solução definitiva para resolução da questão do desvio das águas pluviais, por força da ampliação 
da IRCL, devendo a mesma ser devidamente ponderada e resolvida, uma vez que constitui uma 
fragilidade a montante da IRCL e do RCM. 

e) Projeto de implantação da CPV23 e respetivos acessos, devendo incluir elementos específicos 
relativamente à distribuição das azinheiras. 
O projeto deverá apresentar elementos que demonstrem que as componentes a edificar e a 
impermeabilizar ou de compactação do solo não interferem com a área de projeção do dobro do 
raio da copa de cada um dos exemplares de azinheiras. 

f) No que diz respeito à ocupação do sistema de REN - Zonas Ameaçadas por Cheias por esta 
ampliação, deverá ser apresentado um plano ou um conjunto de medidas onde se garanta que, 
em caso de cheia, não exista contaminação dos solos ou das águas da ribeira adjacente à 
infraestrutura. 

g) Após conclusão em julho de 2017, do Plano de Controlo e Gestão de Ruído a decorrer, e tendo 
por base as caraterísticas a serem disponibilizadas de cada novo equipamento em fase de projeto 
de execução, deverá ser apresentado o Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização 
adicionais a serem adotadas, que garantam as reduções de ruído necessárias à obtenção da 
conformidade, nos locais com os limites legais estabelecidos no RGR. 

h) Estudo que analise a rede piezométrica existente, nomeadamente ao nível da cobertura da 
mesma face às infraestruturas existentes no Complexo Mineiro e à necessidade, ou não, do seu 
desenvolvimento, atendendo ainda à concretização do presente projeto. 

i) Identificação/indicação das localizações dos piezómetros previstos no Projeto de Execução. 
j) Planos de monitorização, após revisão, das águas subterrânea, superficial e das águas residuais 

descarregadas no meio recetor, face aos vários planos de monitorização em uso pela Somincor e 
impostos nas diversas licenças em vigor. 
Neste âmbito deverá ainda ser apresentado um plano de monitorização da qualidade dos 
efluentes descarregados na linha de água, bem como da qualidade da água nas linhas de água, a 
montante e a jusante do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. 
Por sua vez, em função dos resultados obtidos com o estudo hidrogeológico, deverá ser avaliada 
a necessidade de reformulação do Plano de Monitorização da Hidrogeologia e dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos. 

k) Programa de monitorização com incidência nos bivalves e na ictiofauna, com o objetivo de 
acompanhar a eficácia das medidas de minimização e de compensação, para além da 
monitorização dos parâmetros físico-químicos e biológicos no âmbito dos recursos hídricos. 
O programa de monitorização deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
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i. Locais de amostragem 
Os locais de amostragem das espécies piscícolas e de bivalves deverão ter por base os 
pontos anteriormente monitorizados (2009-2014) em conjunto com os pontos específicos 
da monitorização dos bivalves a montante da mina. 

ii. Periodicidade e metodologia 
A periodicidade e metodologia poderá ser proposta mediante os trabalhos que estão em 
execução e de acordo com as medidas de compensação a desenvolver. 

iii. Duração 
O programa de monitorização deverá ser desenvolvido pelo período mínimo de cinco anos. 

l) Plano de monitorização dos solos reformulado devendo ter por base o proposto pela Somincor e 
considerando os seguintes pressupostos: 

i. Pontos de amostragem - 1 na zona da CPV23, 32 na interseção do perímetro do Complexo 
Mineiro com os pontos cardeais e colaterais a 50, 250, 500 e 1.000 m, a que acrescem 2 
pontos a 1.500 m a O e a NO (no sentido dos ventos de E e SE), 11 na envolvente da IRCL 
e 3 nas povoações de A-do-Corvo, Neves da Graça e Sr.ª da Graça dos Padrões, conforme 
proposto pela Somincor. 
Todos os pontos de amostragem georreferenciados deverão ser confirmados, devendo ser 
incluída a georreferenciação dos 3 pontos a localizar junto das povoações; 

ii. Parâmetros a analisar – deverão ser analisados os elementos químicos que integraram o 
Estudo de 1989/1990, designadamente o arsénio, chumbo, cobre, mercúrio e zinco. O ferro 
deverá ser substituído pelo antimónio e deverão ser ainda analisados os hidrocarbonetos 
totais, conforme proposto pela Somincor; 

iii. Profundidade de amostragem – entre os 0 e os 5 cm de profundidade. No caso de se 
verificar contaminação à superfície, deverão ser realizadas amostragens a outras 
profundidades, de forma a permitir determinar a profundidade de contaminação; 

iv. Periodicidade de monitorização – no caso da CPV23, deverá ser efetuada uma amostragem 
antes da construção da chaminé, outra um ano após a sua entrada em funcionamento, e a 
partir dessa data, uma amostragem a cada 5 anos, conforme proposto pela Somincor. No 
caso dos restantes locais, deverá ser realizada uma campanha antes do início das obras do 
PEZ e uma campanha a cada cinco anos, após o projeto entrar em funcionamento; 

v. Valores de referência - os valores de referência a utilizar deverão ser os constantes das 
Tabelas 7 (solos pouco profundos) ou 9 (no caso de pontos de monitorização que se 
localizem a menos de 30 m de uma massa de água) das Normas de Ontário (Soil, Ground 
Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection 
Act, April 15, 2011). 

m) Plano de vedação de proteção e sinalização relativo às OIP n.º 29, Castelinho dos Mouros, e OIP 
n.º 30, Neves 4, contemplando a sua permanência na sequente fase de exploração do projeto. 

n) Plano de monitorização arqueológica das ocorrências patrimoniais, para a fase de exploração, 
com o objetivo de aferir anualmente o respetivo estado de conservação. 

2. Durante a fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 
a) Apresentar, até 2020, um estudo que analise a viabilidade de prolongamento da vida útil do 

complexo mineiro, uma vez que, em termos socioeconómicos, é de real importância local, 
regional e nacional que a exploração mineira se mantenha ativa durante o máximo tempo 
possível. A análise a efetuar poderá considerar a prospeção de novos jazigos ou expansão dos 
existentes. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar no 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos 
contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do 
projeto. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra e de obra 
GER1. Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada que assegure um elevado 
grau de desempenho ambiental no decurso da construção das várias infraestruturas que a compõem. 
Nesse contexto deverá ser definido o planeamento de execução de todos os elementos da obra incluindo 
a identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase de construção e a 
respetiva calendarização.  
GER2. Elaborar um Plano de Obra, com o planeamento da empreitada e explicitadas as medidas 
ambientais associadas às diferentes atividades previstas. O Plano de Obra deverá incluir um mecanismo 
de atendimento ao público, para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 
O Plano de Obra deverá ser divulgado às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente da obra. 
GER3. Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada 
(ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais), designadamente normas e cuidados a 
ter no decurso dos trabalhos. 
Fase de construção 
GER4. A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução 
da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para 
a sua correta implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. 
GER5. Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de obra para redução do risco 
de acidentes, através da vedação das mesmas, de acordo com a legislação aplicável. Na vedação deverão 
ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar assim como a 
calendarização da empreitada. 
GER6. Nas áreas de estaleiro deverá haver um local específico para o armazenamento e manuseamento 
de produtos químicos, o qual deverá ter as condições de acondicionamento e contenção necessárias à 
natureza dos mesmos em caso de derrame, fuga ou acidente. 
GER7. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de energia 
elétrica do estaleiro, estes deverão estar devidamente acondicionados em área impermeabilizada e com a 
contenção necessária. 
GER8. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 
tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de 
construção. 
GER9. Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos. 
GER10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras deve-se proceder à decapagem da terra. As 
ações de decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se, se 
aplicável, à recolha da camada superficial do solo e seu armazenamento adequado em pargas, para 
posterior utilização e recobrimento, no local ou em zonas cuja recuperação venha a ser considerada 
necessária. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2947 

Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 
e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro 
do Lobo 

68 

GER11. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 
GER12. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras deverão ser executados de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido, procedendo-se por exemplo à cobertura das terras sobrantes. 
GER13. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam 
características geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados nos aterros 
associados à construção das diferentes infraestruturas da própria empreitada, de modo a minimizar o 
volume de terras sobrantes e de terras empréstimo. Quando tal não se verifique, os materiais deverão ser 
reutilizados na reposição da morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para regularização de 
terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica das áreas afetadas pela empreitada, ou outras 
similares. Se encaminhados para destino final, a escolha do local de depósito dos materiais sobrantes 
deverá privilegiar a recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros existentes, sempre que se situem a 
distâncias compatíveis com a localização da obra. 
GER14. As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem noutras frentes de obra ou 
mesmo em obras associadas. Caso seja necessário recorrer a novas manchas de empréstimo, que não as 
que vierem a ser previstas no Projeto de Execução, deverá proceder-se ao respetivo licenciamento, 
considerando as disposições legais em vigor, sendo esta responsabilidade do Adjudicatário. Estas novas 
áreas deverão respeitar ainda, sempre que a mesma exista, a Carta de Condicionantes à localização de 
estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes. 
GER15. A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais, definidos 
previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de forma a 
minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores sensíveis, estando restringida a circulação fora 
destes corredores. Os acessos existentes só poderão ser alargados nos casos estritamente necessários e 
previamente autorizados pelo Dono de Obra. 
GER16. Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno 
natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do coberto 
vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser 
proibida a circulação fora dessas áreas. No tocante ao património cultural, caso haja necessidade de 
abertura de novos acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à não afetação de elementos 
patrimoniais. 
GER17. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das 
eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de 
comunicação pertencentes à rede viária na envolvente da obra. 
GER18. Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por 
motivos de obra. Devendo ser garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, 
nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos. 
GER19. Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afetos à obra. 
Na eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com cargas devidamente 
cobertas, poderão passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, previamente aprovado pelo Dono da 
Obra, deverá ser o mais curto e efetuado à menor velocidade possível e o mais afastado possível de 
recetores sensíveis, como escolas e unidades de prestação de cuidados de saúde. Esta alteração tem que 
obrigatoriamente ser reportada no plano de acessibilidades. 
GER20. Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição de 
sinais sonoros. 
GER21. A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos 
existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação 
indiscriminada por todo o terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites afetos à empreitada. 
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GER22. Efetuar a manutenção periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de modo a 
garantir que se encontram em condições adequadas de funcionamento, visando a minimização das 
emissões gasosas para a atmosfera e os riscos de contaminação dos solos e águas pela perda de óleos e 
outros hidrocarbonetos. 
GER23. Remoção e encaminhamento adequados dos resíduos e efluentes produzidos na obra, devendo 
evitar-se o depósito no local, mesmo que temporário, de restos de materiais de construção e de 
embalagens, entre outros desperdícios produzidos durante a obra. 
GER24. Recolha das águas residuais produzidas nos locais das obras e condução das mesmas a um dos 
sistemas de tratamento existentes no Complexo Mineiro, evitando, deste modo, a contaminação das 
águas subterrâneas. 
GER25. Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das operações de 
manutenção da maquinaria com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na 
legislação em vigor, no sentido de limitar eventuais derrames suscetíveis de provocarem a contaminação 
dos solos e das águas subterrâneas. Nesse sentido, essas operações deverão decorrer nas áreas 
existentes do Complexo Mineiro preparadas para esse tipo de operações. 
GER26. Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, devendo ser 
posteriormente enviados a destino final apropriado. 
GER27. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, 
deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e efetuado o seu encaminhamento para 
tratamento em instalações devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por operador licenciado. 
Desta forma, evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade 
das substâncias envolvidas. 
GER28. É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo. 
GER29. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos 
necessários à sua rápida resolução de acordo com as boas práticas definidas nesta matéria. Deverá 
proceder-se à recuperação imediata da zona afetada. 
GER30. Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior 
brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra. 
GER31. Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão a locais próximos 
e a sua duração para além do estritamente necessário. 
GER32. As vias de comunicação, públicas ou privadas no exterior do Complexo Mineiro, eventualmente 
danificadas em virtude do desgaste induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão ser 
reabilitadas logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível. No caso dos caminhos que 
não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado o acesso 
alternativo. 
GER33. Desativar a área afeta à obra através da desmontagem dos estaleiros e da remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes 
locais, bem como das áreas adjacentes, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 
GER34. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da empreitada. 
GER35. Garantir a limpeza e aspersão regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos 
e de equipamentos de obra. 
GER36. Garantir o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulada em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 
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GER37. Após concluídos os trabalhos de construção civil, deverá proceder-se à limpeza de todas as 
frentes de obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como a remoção de eventuais resíduos, 
remoção de materiais de construção bem como de equipamentos não necessários. 
GER38. Deverá ser dada especial atenção às cores e materiais de revestimento a utilizar no acabamento 
de todas as infraestruturas à superfície de modo a reduzir o impacte visual das mesmas. 
Fase de exploração 
GER39. Assegurar as condições térmicas adequadas aos trabalhos de exploração subterrânea, através 
do eventual aprofundamento do uso dos refrigeradores móveis na área do LP2. 
GER40. Respeitar as medidas de gestão ambiental, já implementadas na Somincor, no âmbito dos 
requisitos do seu SGA. 
GER41. Manutenção periódica das máquinas, veículos e equipamentos afetos à exploração do Projeto 
em condições adequadas de funcionamento. 
GER42. Promover medidas de redução de consumos energéticos, que podem passar pela adoção de um 
plano estratégico de gestão energética dos consumos, pela produção de energia para consumo a partir 
de fontes renováveis. 
GER43. Recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para todas as atividades desenvolvidas no 
Complexo Mineiro. 
GER44. Implementação de medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de 
Monitorização, caso se verifique necessário. 
GER45. Garantir que o transporte de escombro à superfície efetuado com recurso a camiões cumpre as 
regras de minimização de emissão de poeiras, quer pela limitação da velocidade de circulação, quer pela 
cobertura da carga dos camiões. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

Fase de construção 
GEO1. Garantir a deposição do material excedente resultante das escavações. Neste âmbito, deverá ser 
garantido que o destino final deste material é determinado tendo em conta a sua classificação de 
perigosidade. 
GEO2. Reduzir ao mínimo indispensável as movimentações de terra para a execução dos trabalhos 
referentes às escavações e/ou aterros e a modificação da morfologia do terreno aquando da construção 
das novas infraestruturas. 
GEO3. Redução das intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos, 
bem como das atividades suscetíveis de gerar ações que acionem processos erosivos e outros processos 
de natureza sedimentar. 
Fase de exploração 
GEO4. Garantir o zonamento geotécnico adequado da área de exploração do jazigo de Lombador Fase 2. 
GEO5. Assegurar que ocorre apenas o número mínimo de movimentos rochosos por cima do jazigo e de 
subsidência à superfície em consequência do jazigo de Lombador Fase 2. 
GEO6. Assegurar uma exploração sustentável do recurso geológico que constitui o jazigo de Lombador 
da Fase 2. 
GEO7. Reduzir as intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos, bem 
como as atividades suscetíveis de modificar a morfologia e/ou o estado atual do fator ambiental Geologia, 
geomorfologia e recursos minerais. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 
RH1. A construção das infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério e respetivos 
acessos não deverá recorrer à execução de grandes escavações, visando minimizar a possibilidade de 
interferências com o nível freático. 
RH2. Sinalização e/ou delimitação correta das linhas de água e áreas adjacentes de forma a que não 
sejam ocupadas indevidamente, caso não seja necessário para o desenvolvimento dos trabalhos. 
RH3. Em caso de intervenção direta nas linhas de água, redução das intervenções ao mínimo 
indispensável para a execução dos trabalhos, repondo-se cada zona de intervenção logo que os trabalhos 
tenham terminado. 
RH4. As terras sobrantes, assim como resíduos de outra natureza, ainda que temporariamente, 
deverão manter-se afastadas das linhas de água. 
Fase de exploração 
RH5. Deverá ser garantido que a deposição da pasta na zona de expansão da IRCL seja devidamente 
acondicionada em área impermeabilizada e com a contenção necessária. 
RH6. Desenvolver e implementar técnicas de reciclagem de água e a reutilização de aguas residuais 
tratadas para os fins adequados, quer tenham origem no processo industrial, quer tenham origem das 
áreas sociais (domésticas), ou mesmos as pluviais contaminadas provenientes dos arruamentos e/ou 
parques de materiais. 
RH7. Manter a prática de evaporação forçada, para eliminação de água em excesso no balanço de 
águas, preferível à descarga na rede hidrográfica, quando ocorram condições climatológicas favoráveis. 
Manter a prática de aspersão das vias e dos locais onde ocorram trabalhos que provoquem a dispersão de 
poeiras, com o objetivo de contenção de material em suspensão e a propagação na área de influência da 
zona industrial, minimizando a deposição e contaminação dos solos e das águas, quer superficialmente, 
quer subterraneamente, por infiltração. 
RH8. Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a introdução de alterações: 

a) Processuais ou a utilização de novos reagentes que tenham menores necessidades de água; 
b) Processuais ou a utilização de novos reagentes que permitam obter um efluente industrial tratado 

com melhores características; 
c) Processuais que permitam maximizar a reutilização de águas industriais. 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Fase de obra 
ECO1. Cumprir com a legislação relacionada com a fitossanidade que obriga ao Manifesto de Abate, 
Desramação e Circulação de Madeiras de Coníferas, na situação da expansão da IRCL sobre o 
povoamento florestal de pinheiro, nomeadamente artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, 
e o disposto no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio, que estabelece a obrigatoriedade de declaração 
do corte ou arranque de árvores florestais que se destinem a venda ou ao autoconsumo para 
transformação industrial (Manifesto de corte ou arranque de árvores). 
Fase de exploração 
ECO2. Implementar melhorias no método de tratamento de efluente através da adoção da melhor 
técnica disponível de tratamento do efluente industrial, com o objetivo de melhorar a qualidade do 
efluente final a descarregar no meio hídrico e, consequentemente, a qualidade da água da ribeira de 
Oeiras, de forma a resguardar a ictiofauna e os bivalves que dela dependem. 
ECO3. Incrementar a recirculação da água no complexo mineiro, garantindo a adoção das medidas 
previstas: separação do circuito de água da mina do circuito de água das lavarias e envio da água tratada 
na NETA para o reservatório do Cerro da Mina com o objetivo de contribuir para, de modo progressivo, 
melhorar o pH da água armazenada. 
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Estas medidas permitem reduzir a quantidade de água a tratar na ETAM e, consequentemente diminuir a 
quantidade de descargas de efluente da ETAM para o meio hídrico. 
ECO4. Suspensão da emissão do efluente durante o período de ausência de caudal superficial na ribeira 
de Oeiras, de modo a que a água que fique nos pegos durante a estação seca não seja exclusivamente 
água do efluente. 
A suspensão deverá iniciar-se até um mês antes de ausência de escoamento. 
 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 
Fase de exploração 
ECO5. Implementação de medidas de melhoria do ecossistema ribeirinho para favorecimento do habitat 
das comunidades piscícolas e de bivalves. Esse favorecimento poderá ser ao nível da vegetação 
ribeirinha, eliminação ou controlo de outros fatores de ameaça ou manutenção da conetividade. O 
estabelecimento dos termos e momento da sua implementação será decidido em função dos resultados 
da monitorização a realizar. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase de obra e de exploração 
SE1. Deverá ser equacionada a utilização de mão-de-obra local, regional ou nacional no maior número 
de atividades possível, desde que assegurada a eficiência do projeto em termos técnicos, sociais e 
ambientais. 
SE2. Deverão ser garantidas as condições de alojamento, segurança e saúde, em todas as fases do 
projeto, para os trabalhadores e funcionários. 
 

QUALIDADE DO AR 

Fase de exploração 
QAR1. Manutenção da implementação das seguintes medidas: 

a) Limitação da velocidade a 30 km/h; 
b) Aspersão constante com água dos caminhos não asfaltados; 
c) Limpeza diária dos caminhos asfaltados por autovarredora; 
d) Construção de tanques lava rodas; 
e) Construção de um armazém fechado para o concentrado de cobre que era armazenado a céu 

aberto; 
f) Construção de armazém fechado para o concentrado de zinco desde o início da operação com 

este minério em 2011; 
g) Construção de armazém fechado para o concentrado de chumbo desde o início da operação com 

este minério em 2013; 
h) Cobertura de “taludes” com rochas previamente britadas. Realizado nos taludes de montante e 

jusante da IRCL; 
i) Todo o transporte do poço até às pilhas é realizado por tapete coberto e os locais de queda 

encontram-se cabinados; 
j) Alturas mínimas para descargas. Utilização de um stacker regulável em altura e proteção de 

ponto de queda. Tapete de transporte transversal/reversível. 
QAR2. De forma a evitar a dispersão e as emissões difusas de natureza pulverulenta ou particulada, 
deverá o parque minério ser coberto com tela impermeável. 
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AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 
AS1. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem as 
emissões sonoras mínimas possíveis. 
AS2. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 
AS3. Garantir que as operações mais ruidosas se restrinjam ao período diurno (das 07h às 20h) e nos 
dias úteis. 
Fase de exploração 
AS4. Cumprir as especificações acústicas elaboradas pela empresa especializada Acusticontrol, 
relativamente à CPV23. 
 

RESÍDUOS 

Fase de construção 
RES1. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, bem como as terras de 
empréstimo, nomeadamente se provenientes da área do Complexo Mineiro ou de outras áreas 
potencialmente contaminadas, deverão ser submetidos a uma avaliação da sua contaminação em metais 
e hidrocarbonetos, destinada a determinar a possibilidade da sua reutilização ou valorização ou o seu 
correto destino final. 
Esta avaliação poderá ser realizada através de métodos expeditos, reservando-se a necessidade de 
recurso a determinações analíticas laboratoriais para os casos em que os resultados apontem para a 
existência de concentrações anómalas, não expectáveis, de elementos químicos e de componentes de 
hidrocarbonetos. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à obra 
PAT1. Em fase prévia à obra efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais da obra, 
como estaleiros, acessos, áreas de empréstimo, depósitos de materiais, que anteriormente não tivessem 
sido prospetadas ou que tivessem apresentado visibilidade reduzida ou nula. 
PAT2. Atualizar a Carta de Condicionantes do Complexo Mineiro de Neves-Corvo de acordo com os 
resultados destes trabalhos. 
Fase de obra 
PAT3. Efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais de obra complementares que 
sejam posteriormente definidas, onde na eventualidade de surgimento de ocorrências patrimoniais, 
deverão ser propostas e aplicadas novas medidas de minimização. 
PAT4. Efetuar o acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que 
impliquem movimentações de terras, através da observação e registo das ações de desmatação, 
demolições, escavação, abertura de caminhos de acesso, construção de estaleiros, áreas de empréstimo e 
de depósitos de inertes e de solos, entre outros. 
PAT5. O acompanhamento arqueológico deverá principalmente incidir nas imediações das OIP n.º 29, 
n.º 30, n.º 37 e n.º 40. 
PAT6. Vedar e sinalizar as OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40, bem como garantir a manutenção da 
vedação de proteção e sinalização das ocorrências após o final da fase de construção. 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

A) HIDROGEOLOGIA E DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
O programa de monitorização atualmente implementado deve ser mantido, podendo vir a sofrer 
alterações em função do estudo hidrológico a realizar na fase de desenvolvimento do projeto de 
execução. 
Deste modo, a amostragem das águas subterrâneas deverá ser realizada na rede piezométrica existente, 
devendo proceder-se à melhoria da mesma, nomeadamente na recuperação de piezómetros entupidos, 
bem como a substituição ou relocalização do piezómetro PCL42, que ficará submerso face à expansão da 
IRCL. Neste sentido, deverá ser construído pelo menos mais um piezómetro na envolvente da IRCL 
expandida, devendo a(s) localização(ões) estar prevista(s) no Projeto de Execução. 
Adicionalmente deverá ser desenvolvido um estudo para analisar a rede piezométrica existente, 
nomeadamente ao nível da cobertura da mesma face às infraestruturas existentes no Complexo Mineiro e 
à necessidade, ou não, do seu desenvolvimento. 
Este programa deve incluir o Plano de Monitorização implementado integralmente em 2016, para controlo 
de impactes do Reservatório do Cerro da Mina, que segue a mesma filosofia de monitorização 
implementada na IRCL e que inclui 19 piezómetros e 4 poços de infiltração analisados trimestralmente, 
para os parâmetros; pH, Condutividade, Oxigénio Dissolvido, Cloretos, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Cálcio, 
SST, Azoto amoniacal, Dureza Total e metais. 
 
B) HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
Concorda-se com o plano de monitorização definido e constante nos TURH emitidos e em vigor, no que 
diz respeito às características dos efluentes tratados e descarregados na linha de água provenientes da 
ETAM e da ETARD. 
Relativamente à revisão desse plano de monitorização considera-se admissível, sendo sempre de manter 
o controlo analítico de substâncias perigosas eventualmente presentes nos efluentes tratados em 
quantidades significativas. 
Salienta-se que nesta fase da avaliação do projeto deverá manter-se o plano de monitorização 
relativamente aos parâmetros e à periodicidade de amostragem, dando-se cumprimento ao definido nos 
TURH, até à consolidação do projeto (PEZ) e à revisão (se justificada) dos TURH e da Licença Ambiental; 
remete-se, pois, para uma fase posterior a alteração do plano de monitorização dos efluentes 
descarregados na ribeira de Oeiras, em conformidade com a estabilização e execução do projeto. 
Relativamente ao controlo da quantidade e qualidade das águas residuais na IRCL, concorda-se com a 
não exigência de controlo analítico para efeitos de cumprimento de VLE, uma vez que não são 
descarregados no meio recetor, muito embora para efeitos de controlo interno de quantidade e qualidade 
a Somincor possa reconhecer essa necessidade; em situação de eventual acidente torna-se necessário ter 
conhecimento das características desse fluido. 
A monitorização dos recursos hídricos superficiais nas linhas de água (barranco das Lages, ribeira de 
Oeiras e rio Guadiana) é de manter conforme consta e é proposto, devendo ser complementado com os 
programas de monitorização do meio recetor definidos nos TURH emitidos e em vigor. 
Igualmente, esta monitorização também deverá ser alvo de revisão e adequação ao projeto de execução 
final, uma vez definidas as variantes de exploração e de dimensionamento das instalações. 
 
C) RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 
Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que deverá conter uma avaliação dos dados coligidos nesse período, bem 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2947 

Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 
e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro 
do Lobo 

75 

como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de 
cada estação de amostragem com análise de tendência. 
 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Após aprovação na sequência da apreciação a efetuar em sede de análise do RECAPE, deverá ser 
implementado o Programa de monitorização com incidência nos bivalves e na ictiofauna, com o objetivo 
de acompanhar a eficácia das medidas de minimização e de compensação. 
 

QUALIDADE DO AR 

Deverá ser realizada a monitorização da Qualidade do Ar, nos seguintes termos: 
 Objetivo: acompanhar a evolução da qualidade do ar 
 Parâmetros: metais, Pb, Zn e Cu 
 Local e periodicidade: à menor distancia entre o projeto e os recetores sensíveis localizados nas 

povoações de Sra da Graça dos Padrões, de Neves da Graça e de A-do-Corvo 
 Metodologia: 

˃ Amostragem: EN 12341:2010, Air Quality — Determination of the PM10 fraction of 
suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to 
demonstrate reference equivalence of measurement methods 

˃ Determinação: ICP-MS (Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente) 
 Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Pb, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio. Diretrizes da Organização Mundial de 
Saúde para o Zn e Cu 

 Data de entrega: deverá ser entregue o 1º relatório 90 dias após o 1º ano de entrada em 
funcionamento do projeto avaliado, sendo a periodicidade futura definida após 
análise do 1º relatório de monitorização 

Em função dos resultados obtidos no 1º ano de exploração, na sequência da aplicação do plano de 
monitorização, poderá verificar-se a necessidade de implementação de medidas de minimização 
adicionais, caso se verifique que os valores recomendados pela OMS e/ou de legislação aplicável são 
excedidos. 
 

AMBIENTE SONORO 

Deverá ser mantido o Plano de Monitorização atualmente em vigor, devendo ter lugar após a entrada em 
exploração do projeto e após a adoção das medidas de minimização de ruído, em que se incluem as que 
virão a ser detalhadas no Estudo a apresentar no RECAPE de medidas de minimização adicionais. 
O Plano de Monitorização deverá ser executado nos dois anos seguintes à entrada em operação das 
alterações do PEZ. Os locais de amostragem devem manter-se os mesmos das monitorizações realizadas 
em 2015 e 2016. 
 

SOLOS 

Deverá ser implementado o Plano de Monitorização dos Solos, após aprovação na sequência da 
apreciação a efetuar em sede de análise do RECAPE. 
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Implantação do projeto 
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Localização do projeto na área concessionada à Somincor 
[Fonte: EIA do "Projeto de Expansão do Zinco (PEZ)"] 
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Figura 7.2a - Enquadramento institucional e administrativo do Projeto
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Figura 5.9a - Principais infraestruturas existentes e localização das novas infraestruturas 

na área industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo
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Fonte: ICNF, 2016

Áreas Classificadas

Rede Natura 2000

Rede Nacional de Áreas Protegidas

Zonas de Proteção Especial 

SIC Caldeirão (PTCON0057)

SIC Guadiana (PTCON0036)
Sítios de Importância Comunitária

ZPE Vale do Guadiana (PTZPE0047)
ZPE Castro Verde (PTZPE0046)
ZPE Piçarras (PTZPE0058)

ZPE Caldeirão (PTZPE0057)
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se 

transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 

correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 

irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma 

proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação 

ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 

ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários fatores 

ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as 

situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento 

de AIA. 

Por outro lado, para efeitos de determinação do índice em causa, foi também adotado como pressuposto 

de base a não inclusão da componente "Licença ambiental", uma vez que abrange transversalmente um 

conjunto de fatores ambientais que foram especificamente analisados no âmbito do procedimento de AIA, 

não constituindo, por si só um fator ambiental. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados, tal como a seguir se sintetizam: 
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Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Geologia Pouco significativos Significativos 
Recursos Hídricos Significativos Não identificados 
Sistemas Ecológicos Muito significativos Não identificados 
Uso do Solo Pouco significativos Não identificados 
Socioeconomia Sem significado Significativos 
Qualidade do Ar Pouco significativos Não identificados 
Ambiente Sonoro Pouco significativos Não identificados 
Resíduos Pouco significativos Não identificados 
Património Cultural Pouco significativos Não identificados 

 

Face às caraterísticas do projeto, bem como aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 

ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Relevante 
Recursos Hídricos Relevante 
Sistemas Ecológicos Relevante 
Uso do Solo Não relevante 
Socioeconomia Determinante 
Qualidade do Ar Relevante 
Ambiente Sonoro Relevante 
Resíduos Relevante 
Património Cultural Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores 

ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida na 

metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4. 

 


