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Relatório da Consulta Pública
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 - AIA 2947.

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
procedeu-se à Consulta Pública 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 PréViabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo”.

2. PERÍODO DE CONSULTA
A Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu durante 20 dias úteis de 18 de abril
a 17 de maio de 2017.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
disponibilizada para consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente.

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.

o

Câmara Municipal de Almodôvar.

o

Câmara Municipal de Castro Verde.

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) esteve disponível para consulta na página da Agência Portuguesa do
Ambiente em www.apambiente.pt e em participa.pt.
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:
-

Afixação de Anúncio na CCDR Alentejo e Câmaras Municipais de Almodôvar e de Castro Verde.

-

Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
No âmbito da 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, IP.
• Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana - SEPNA.
• Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. - EDIA

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

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, algumas recomendações, designadamente:
- Assegurar que o local de expansão das futuras infraestruturas a instalar, tendo em conta a orografia e os
ventos dominantes existentes, bem como as distâncias mínimas em relação a perímetros urbanos, zonas de
lazer, linhas de água e outras origens subterrâneas e superficiais;
- Averiguar, tendo em conta os instrumentos legais, a existência de condicionalismos para a implantação
das futuras infraestruturas a instalar, como seja o afastamento mínimo a: perímetros urbanos, edifícios
classificados e empreendimentos turísticos, zonas de lazer, estradas nacionais e caminhos municipais,
linhas de água e outras origens subterrâneas e superficiais;

Relatório de Consulta Pública

5

- Garantir a proteção das captações subterrâneas de água para consumo humano e sua envolvente;
- Garantir que a qualidade dos efluentes tratados não comprometa a qualidade do meio recetor;
- Prever, enquanto componente estratégica de uma gestão integrada de recursos hídricos, a reutilização
dos efluentes tratados;
- Prever, à semelhança do ponto anterior, a valorização ou destino final dos resíduos, respeitando a
legislação em vigor, no que concerne, á proteção da saúde pública e do ambiente;
- Adotar medidas de minimização e proliferação de vetores;
- Prever cortinas arbóreas para a minimização de ruídos, cheiros, acessos e impacte visual;
- Prever um plano da responsabilidade dos industriais, onde figurem as medidas de minimização e
prevenção e planos de monotorização para os diferentes descritores considerados (água, ar, ruido, outros),
dando conhecimento dos respetivos planos de monotorização a estes serviços.

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.
Caso se verifique, que no desenvolvimento do projeto, seja indispensável a violação da zona de respeito de
algum vértice geodésico, deverá ser solicitado um parecer sobre a análise de viabilidade da sua remoção.
No que diz respeito à cartografia, alerta, para questões de carácter técnico-legal que deverão ser
colmatadas. Assim, como o fato das entidades que constam no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), não
estarem registas na DGT, para exercício de atividades de produção de cartografia, pelo que as peças
desenhadas não têm sustentação legal para fins de utilização pública.

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.
Verifica-se que, nas imediações de projeto, cerca de 5 km, não existem nem está prevista a instalação de
novos empreendimentos turísticos.
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Os empreendimentos, mais próximos, distam cerca de 6,3 km, e correspondem a dois projetos de
empreendimentos turísticos aprovados por este Instituto, localizados no concelho de Almodôvar.
Conclui, que, este projeto não terá impactes que conflituam com a atividade turística existente e prevista nos
concelhos de Almodôvar e de Castro Verde, alertando, para a efetivação das medidas preventivas de
minimização dos impactes gerados no que toca à paisagem.

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. 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 presentar sobre este processo.
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7. CONCLUSÃO

Durante o período de consulta pública, foram recebidas 5 exposições que não se opõem à execução do
projeto em análise.
Contudo algumas entidades, nomeadamente:
• Turismo de Portugal refere, 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.
• Centro de Saúde de Beja recomenda a elaboração de um plano da responsabilidade do propoente,
com as medidas de minimização e prevenção bem como os planos de monotorização para os
diferentes descritores considerados (água, ar, ruido, resíduos, paisagem e outros), solicitando que lhes
seja dado conhecimento dos mesmos.
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ANEXO I

•

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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. Lista de Entidades

NOME
Junta de Freguesia Santa Bárbara de Padrões
Avenida Zeca Afonso, N.º 2º
Santa Bárbara de Padrões
7780-450 SANTA BÁRBARA DE PADRÕES
União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões
Rua do Cinema, Apartado 17 - EC
7701-909 ALMODOVAR
Administração Regional de Saúde Pública do Alentejo
Praça 1º de Maio 4,
7005-140 ÉVORA
Liga para a Proteção da Natureza - LPN
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500- 124 LISBOA
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA
Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dt.ª
1200-727 LISBOA
Secretariado Nacional da Associação Nacional de Conservação da Natureza – QUERCUS
Centro associativo do Calhau
Parque Florestal de Monsanto
1500-045 LISBOA
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA
Rua Bernardo Lima, 35, 2.º B
1150-075 LISBOA
Sociedade Portuguesa de Ecologia – SPECO
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
1749-016 LISBOA
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.
1000-179 LISBOA

Relatório de Consulta Pública

NOME
Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP
Av.ª Elias Garcia, 7 – 1.º
1000-146 LISBOA
EMFA – Estado Maior da Força Aérea
Av. Leite de Vasconcelos – Alfragide
2724-506 AMADORA
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Av.ª do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide
ANA, Aeroportos de Portugal
Rua D Edifício 120 - Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa, 3
1949-002 LISBOA
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, SA.
Rua Zeca Afonso, 2
7800 – 522 BEJA
Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 LISBOA
SEPNA
Largo do Carmo
1200-092 LISBOA
Direção Geral do Território
Rua Artilharia Um, 107
1099-052 LISBOA
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