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1. INTRODUÇÃO
A SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., ao abrigo do artigo 12.º do regime jurídico
de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de
27 de agosto, enquanto proponente do projeto, apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
(APA) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o
"Projeto de Expansão do Zinco". A entidade licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG).
A PDA, acompanhada da respetiva declaração de intenção de realizar o projeto, deu entrada na APA
em 8 de fevereiro de 2016. Contudo, apenas em 15 de março de 2016 foi recebida a informação
necessária à adequada instrução do procedimento de avaliação, constituindo assim esta a data de
referência para início do procedimento. Nesta data, o proponente manifestou não pretender a
realização de consulta pública.
O projeto em causa encontra-se sujeito a AIA:
 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)".
Em consequência, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do
RJAIA, através do ofício S017262-201603-DAIA.DAP, de 18/03/2016, a respetiva 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:




APA/DAIA/DAP – Eng.ª Marina Barros (Coordenação)
APA/ARH Alentejo/DRHI – Eng. João Freire (Recursos Hídricos)
ICNF – Dr.ª Ana Cristina Cardoso (Sistemas Ecológicos)
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DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural)
LNEG – Dr. Augusto Filipe (Geologia, incluindo Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade)
CCDR Alentejo – Eng.ª Maria José Santana (Uso do Solo; Sócio-economia; Qualidade do Ar;
Ordenamento do Território)
DGEG – Eng.ª Patrícia Falé (Aspetos Técnicos do Projeto)
APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes (Ambiente Sonoro)
APA/DGLA/DEI – Eng.ª Carla Portilho (Licenciamento Ambiental)
APA/DRES/DRASC – Eng.ª Cristina Ferreira e Eng. Jorge Santos Garcia (Resíduos)

De acordo com o referido na Nota de Envio, que acompanha a documentação, o Projeto encontra-se
em fase de Anteprojeto. Adicionalmente, no ofício de envio da PDA, a SOMINCOR transmite 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".
A PDA, objeto da presente apreciação, foi elaborada pela empresa Procesl, sendo constituída por um
único volume, datado de 25 de janeiro de 2016. De acordo com o mencionado neste documento, na
sua elaboração, em termos de estrutura e conteúdo, foram considerados os critérios constantes da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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2. ANTECEDENTES
2.1. 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.
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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 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.
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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.


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).

2.2.

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
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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.
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.
O Complexo Mineiro apresenta atualmente uma área de aproximadamente 295 ha e a IRCL
(Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo), uma área atual de 365,6 ha. Para além da área de
exploração da mina, o complexo integra na superfície vários sectores, dos quais se destacam para o
processo produtivo, as lavarias do cobre e do zinco.
O minério vindo dos desmontes, após ser quebrado é transportado para as chaminés de minérios e de
seguida para as torvas dos britadores de fundo. 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 tratado 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. A IRCL é um aterro de resíduos mineiros onde, numa fase inicial, era feita
a deposição sub-aquática dos rejeitados, deposição essa que, atualmente, é feita sob a forma de
rejeitados espessados.
São ainda encaminhadas para a IRCL, as lamas provenientes da Estação de Tratamento de Água da
Mina (ETAM), as águas residuais domésticas provenientes da Estação de Tratamento de Águas
Residuais Domésticas (ETARD) e as águas pluviais contaminadas.
A Oeste da IRCL e da Central de Pasta, num vale natural, foi construído o Reservatório do Cerro da
Mina 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.
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 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.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO; ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
A realização do Projeto de Expansão do Zinco encontra-se associado à expansão e desenvolvimento
da atividade económica da Mina de Neves-Corvo e à melhoria do desempenho do processo produtivo,
onde se inclui a adaptação das infraestruturas de gestão dos resíduos de extração produzidos pelo
complexo mineiro.
O Projeto de Expansão do Zinco decorre da necessidade de fazer face às limitações económicas de
exploração do jazigo do Lombador a partir de novas infraestruturas a instalar à superfície. Consiste na
exploração subterrânea do jazigo do Lombador por via das infraestruturas existentes, com o intuito de
aproveitar, de uma forma otimizada, todo o potencial económico que este representa.
Devido à expansão da produção de zinco ao nível subterrâneo, as infraestruturas de superfície
necessitam também de ser expandidas, designadamente a Lavaria do Zinco (cuja capacidade deverá
passar de 1,2 Mt/ano para 2,5 Mt/ano, até ao primeiro trimestre de 2018), para poder processar o
minério de zinco adicional. 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.
A Expansão da IRCL (Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo) surge assim da necessidade de
acomodar os rejeitados a produzir de acordo com o plano de mina estipulado para o Projeto, tendo
em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL e a sua vida útil prevista sem a implementação do
Projeto, bem como o aumento da capacidade da Lavaria do Zinco que decorrerá da exploração das
atividades subterrâneas da mina.
Deste modo, 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;
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).

A estratégia de desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco prevê as seguintes etapas:
1ª Elaboração da PDA que permitirá definir formalmente o âmbito do EIA do Projeto de Expansão
de Zinco, tendo em conta o Estudo de Viabilidade do Projeto de Expansão do Zinco e o Estudo
de Pré-Viabilidade da Expansão da IRCL - Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo;
2ª Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de Estudo Prévio, que avaliará,
com base na decisão da Autoridade de AIA relativa à PDA, o Estudo de Viabilidade do Projeto
de Expansão do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da IRCL;
3ª Elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) das
componentes de expansão subterrâneas e à superfície, incluindo as atividades decorrentes do
aumento da produção das zonas de extração de zinco já em exploração, bem como as
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resultantes do desenvolvimento mineiro para acesso ao Lombador Fase 2, assim como as
devidas à expansão da Lavaria do Zinco.
Não está prevista a inclusão neste RECAPE da expansão da IRCL, uma vez que este projeto só
ficará disponível numa fase mais tardia do Projeto de Expansão do Zinco, razão pela qual este
projeto terá que ser alvo de RECAPE separado, a realizar em fase posterior;
4ª Atualização da Licença Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo tendo por base as
alterações necessárias devido ao desenvolvimento das componentes de expansão
subterrâneas e à superfície;
5ª Elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da
Expansão da IRCL;
6ª Renovação da Licença Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo tendo por base as
alterações necessárias devido ao desenvolvimento da Expansão da IRCL.
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
Localização Administrativa e Área de Implantação
O Projeto de Expansão do Zinco localiza-se no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, o qual se situa na
Região do Baixo Alentejo, nos concelhos de Castro Verde (freguesia de Santa Bárbara de Padrões) e
Almodôvar (União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões).

Figura 1 - Localização do Projeto
(Fonte: PDA do Projeto de Expansão do Zinco)

As intervenções previstas localizar-se-ão no interior da área industrial existente, inserindo-se a área de
estudo num território com envolvente marcadamente rural.
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Os núcleos populacionais mais próximos ao complexo mineiro correspondem às povoações de
A-do-Corvo, Neves da Graça (ou A-do-Neves) e Senhora da Graça.
A acessibilidade é assegurada pelas estradas nacionais M1139, M1169 e pela M1168, que estabelecem
a ligação com a rede nacional. Para além da rede rodoviária, a SOMINCOR tem um ramal ferroviário
próprio a partir do interior das instalações do Complexo Mineiro, que encontra a Linha do Alentejo na
estação de Ourique.
As áreas de expansão das infraestruturas relacionadas com o Projeto de Expansão do Zinco
correspondem a áreas já artificializadas do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, com exceção da
localização proposta para a nova chaminé de ventilação, CPV23.
Geologicamente, a área em estudo integra-se na Zona Sul Portuguesa (ZSP), mais especificamente na
Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do Complexo Vulcano-Sedimentar e do Grupo
de Flysch do Baixo Alentejo.
Em termos hidrogeológicos, a área de estudo localiza-se na unidade designada por “Sector Pouco
Produtivo” da Zona Sul Portuguesa (ZSP). No âmbito da exploração mineira, a SOMINCOR não utiliza
captações subterrâneas de água para abastecimento ao Complexo Mineiro.
Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, a área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do
rio Guadiana, mais concretamente, na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras, afluente da margem
direita do rio Guadiana.
No âmbito da exploração mineira, a SOMINCOR utiliza água proveniente da Albufeira de Santa Clara
(localizada a cerca de 40 km do Complexo Mineiro e pertencente à bacia hidrográfica do rio Mira) para
consumo humano no próprio complexo, bem como para suprir necessidades de água no processo
produtivo, em que é conduzida diretamente às lavarias do cobre e do zinco e Tanque de Água
Industrial (TAI).
A água captada na albufeira sujeita a tratamento na Estação de Tratamento de Água Potável (ETAP)
abastece ainda três aldeias próximas, nomeadamente, Neves da Graça (ou A-do-Neves), Senhora da
Graça de Padrões e A-do-Corvo.
No que concerne a Património Arqueológico e Etnológico, a área de estudo é muito rica em
Ocorrências de Interesse Patrimonial (OIP), tendo sido identificadas na área de estudo 48 ocorrências,
embora todas não classificadas.

Instrumentos de Gestão Territorial
Na área do Projeto, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), em vigor são:


Âmbito nacional
 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT)
 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo Alentejo)
 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)



Âmbito regional
Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo (PROT Alentejo)
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Âmbito setorial
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região Hidrográfica 6
(RH6) - PGBH do Sado e Mira
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 7 (RH7) PGBH do Guadiana



Âmbito municipal
 Plano Diretor Municipal (PDM) de Almodôvar
 PDM de Castro Verde
 Plano de Pormenor (PP) da Senhora da Graça de Padrões
Estabelecido para a freguesia atualmente designada por União das Freguesias de
Almodôvar e Graça dos Padrões, concelho de Almodôvar.
Este plano, contudo, diz respeito a uma área situada fora do Complexo Mineiro de
Neves-Corvo.

Servidões, Condicionantes e Equipamentos ou Infraestruturas
O território abrangido pela área de estudo está sujeito às servidões e restrições de utilidade pública
sintetizadas no quadro seguinte.

Quadro 1 – Condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo
Recursos Hídricos
Recursos Geológicos
Recursos naturais
Recursos Agrícolas e Florestais
Recursos Ecológicos

Infraestruturas

Infraestruturas de saneamento básico
Infraestruturas elétricas
Infraestruturas ferroviárias
Infraestruturas rodoviárias
Outras Infraestruturas

Domínio Público Hídrico (DHP)
Limite de concessões de indústria
extrativa/ áreas com contrato de
exploração
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Árvores protegidas por legislação
nacional
Áreas de Conservação da Natureza
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Abastecimento de água e saneamento
Infraestruturas elétricas
Rede ferroviária
Rede rodoviária
Vértices geodésicos

(Fonte: PDA do Projeto de Expansão do Zinco)

Relativamente às condicionantes identificadas, é de refrerir que a maior parte da área de estudo
(cerca de 64%) está integrada em zonas sujeitas ao regime da Reserva Ecológica Nacional (REN),
incluindo a área industrial de Neves-Corvo.
No concelho de Almodôvar, a REN encontra-se aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 149/97, de 10 de setembro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2004,
de 14 de setembro. Por sua vez, a REN relativa ao município de Castro Verde encontra-se aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/95, de 22 de novembro.
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No que concerne às áreas de conservação da natureza, a área de estudo coincide parcialmente com
áreas com estatuto de proteção em termos de Conservação da Natureza a nível nacional e
internacional:


Zona de Proteção Especial (ZPE) para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde;
Criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de março: os limites da ZPE de Castro Verde foram alterados
(em março de 2008) após a aprovação do PROF Alentejo (2006).
A área de estudo coincide parcialmente com a ZPE de Castro Verde (PTZPE0046).



Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0036 – Sítio Guadiana.
Aprovado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto.
A parte da área de estudo situada na envolvente da ribeira de Oeiras insere-se nesta zona
classificada.

Áreas Sensíveis (de acordo com o disposto na alínea a), do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro)
A área de estudo coincide parcialmente com a Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0046 ZPE de Castro Verde e com o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0036 – Sítio Guadiana.
Na envolvência da área de estudo encontram-se outras áreas com interesse do ponto de vista da
conservação da natureza, nomeadamente a ZPE de Vale do Guadiana, a ZPE de Piçarras e a
ZPE de Caldeirão, assim como o Parque Natural do Vale do Guadiana.

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
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;
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).

Expansão Subterrânea – Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2
A 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. Esta nova área, Lombador Fase 2, compreende a duas regiões distintas
de mineralização económica, com acessos inclinados, com interconexões. A nova área estende-se até
ao nível 60, aproximadamente 1 200 m abaixo da superfície.
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As atividades de aumento da produção de zinco ao nível subterrâneo requerem apenas a atualização e
expansão de algumas das instalações já existentes, visto que as infraestruturas e instalações que o
Complexo Mineiro possui são capazes de serem utilizadas na produção de minérios complexos.
É estimado que a implementação do Projeto de Expansão do Zinco envolva a extração de
aproximadamente 21 Mt de minério de cobre e 23 Mt de minério de zinco, tendo em conta os preços
dos metais e as taxas de câmbio utilizadas na modelação durante o Estudo de Viabilidade.
O Projeto de Expansão do Zinco será responsável pela geração de um quantitativo máximo de
escombro de 6,6 Mt, a enviar para a IRCL, para além de 31Mt de rejeitados, prevendo-se que o
adicional de resíduos a depositar na IRCL gerado pela implementação deste Projeto venha a atingir
um total de 43 Mt. Estas previsões pressupõem uma vida útil do Projeto até 2037; no entanto, é
expetável que, por razões de ordem económica, a vida útil do Projeto de Expansão do Zinco seja mais
curta (sendo estimado, com base no modelo financeiro do Estudo de Viabilidade, que a mesma se
prolongue apenas até 2029). Contudo, a variação das condições económicas utilizadas nos
pressupostos do modelo financeiro do Estudo de Viabilidade determinará a revisão e atualização da
previsão da vida útil do Projeto.
Na ausência do Projeto, 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 Mt de rejeitados, sendo estimado que o adicional de resíduos a depositar naquela
infraestrutura possa atingir um total de aproximadamente 18 Mt.
Efetivamente, 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 de expansão da atual capacidade de processamento da Lavaria do Zinco, de
1,2 Mt/ano para 2,5 Mt/ano, até ao primeiro trimestre de 2018.
A Lavaria do Cobre não irá sofrer alterações, mantendo a sua capacidade de 2,5 Mt/ano.
A expansão da mina subterrânea envolverá ainda:



Aumento da capacidade do sistema de extração, incluindo os sistemas existentes no nível 500
e o poço de Santa Bárbara;
Aumento do consumo de água, nas áreas subterrâneas.

Expansão à superfície - Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de apoio
A Lavaria do Zinco, cuja capacidade de processamento atual é de 1,2 Mt/ano, será expandida, até ao
primeiro trimestre de 2018, de forma a passar a ter capacidade para processar até 2,5 Mt/ano.
Esta expansão, decorre da 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. 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.
A expansão da Lavaria do Zinco envolve uma expansão do próprio edifício da lavaria, para albergar os
novos equipamentos de processamento:



Novo circuito de moagem com dois estágios;
Novas células de flotação;

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 189
Projeto de Expansão do Zinco

13

Parecer da Comissão de Avaliação
Abril de 2016






Novas prensas para os filtros;
Novo tanque espessador;
Aumento dos consumíveis, incluindo reagentes químicos, o que requererá um aumento da
capacidade das áreas de armazenamento de consumíveis;
Ligações de infraestruturas de suporte tais como pipe racks, bandejas de cabos, linhas aéreas,
etc., que ligarão o interior ao exterior do edifício da lavaria.

No exterior da Lavaria do Zinco será construída uma nova torva de alimentação, com tapetes rolantes,
para introdução do minério no novo circuito de moagem.
Adicionalmente, será também construído um novo parque de minério de zinco, ficando o atualmente
existente destinado ao armazenamento de minério de cobre, podendo contudo ser também utilizado
para o armazenamento de minério de zinco durante as operações de manutenção. As infraestruturas
referidas estão em conceção no âmbito do Estudo de Viabilidade.
O novo edifício a construir albergará o moinho ("SAG Mil"), o novo parque de minério de zinco
("new ore storage stockpile"), o novo tapete transportador (" conveyor"), o novo funil de carga
("new hopper"), bem como as infraestruturas de superfície já existentes.
Todas estas infraestruturas ficarão localizadas na área industrial existente no Complexo Mineiro.
Em síntese, as alterações às infraestruturas existentes terão as seguintes características:






O circuito de moagem requererá um novo sistema de alimentação, que através de tapetes
rolantes transportará o minério entre os tapetes já existentes, os quais recebem o minério
proveniente do Poço de Santa Bárbara (“shaft hoist”), e o moinho (“SAG Mill);
O novo parque de minério de zinco será coberto e terá uma capacidade máxima de,
aproximadamente, 15 000 t de minério, quantidade necessária para cobrir as paragens anuais
para manutenção, tendo em conta a atual capacidade do parque de minério de cobre (no qual
haverá uma zona destinada ao armazenamento de zinco, aquando das paragens do circuito
de moagem para manutenção). Os níveis normais de operação variam entre
15 000 t a 30 000 t de minério;
É previsível o aumento do consumo de água e energia em quantidades ainda não estimadas.

Devido à expansão da Lavaria do Zinco, haverá necessidade de intervenção em outras infraestruturas
de apoio à superfície, nomeadamente ao nível da eletricidade, abastecimento de água e recolha de
águas pluviais contaminadas, destacando-se:




Abastecimento de eletricidade ao moinho com uma nova subestação;
Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI) com uma capacidade de 1 500 m3;
Relocalização e redimensionamento da Bacia de Águas Contaminadas (BAC2), sendo uma das
bacias que recolhe as águas pluviais que são drenadas da área industrial.

Relacionado com a expansão da mina subterrânea irão decorrer trabalhos à superfície,
concretamente:


Ventilação adicional da mina, incluindo nova chaminé de ventilação à superfície (CPV23).
De acordo com a especificação acústica (SOMINCOR 2015, segundo AcustiControl) a Chaminé
Principal de Ventilação n.º 23 (CPV 23) integra de raiz um sistema de atenuação sonora na
exaustão, pelo que deverá gerar, no máximo, um nível de pressão sonora (SPL-Sound
Pressure Level) de 73 dB(A) a uma distância de 100 m, em linha de vista, na direção da saída
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de exaustão e em regime nominal. Ainda de acordo com a referida especificação, a saída de
exaustão será direcionada preferencialmente para Oeste ou, alternativamente, para Sudoeste,
e ter um refletor para cima, a 450. Esta foi a abordagem adotada aquando da instalação da
CPV21 numa área adjacente, tendo os resultados obtidos na monitorização comprovado ser
uma abordagem eficaz;
Incremento dos requisitos de manutenção;
Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços que serão
requeridos ao nível subterrâneo.

Não está prevista a expansão do armazém de explosivos, nem o aumento da capacidade de
armazenamento de combustível, uma vez que ambos têm capacidade suficiente para dar resposta às
necessidades do Projeto de Expansão do Zinco.
Todas as infraestruturas de superfície cuja capacidade tenha que ser aumentada, em resultado do
incremento da exploração subterrânea da mina, estão localizadas dentro da atual zona industrial, com
exceção da nova chaminé de ventilação (CPV23) que ficará situada fora desta zona, mas em terrenos
que são propriedade da SOMINCOR, dentro da área de concessão de exploração.
Em paralelo com o desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco, estão em curso estudos de
Gestão da Quantidade e Qualidade da Água no Complexo Mineiro, sendo expectável que venham a
ser necessárias novas infraestruturas de tratamento adicionais. Logo que estejam definidas, as novas
infraestruturas serão incluídas no âmbito do Projeto de Expansão do Zinco.
Expansão da Instalação de Rejeitados de Cerro do Lobo (IRCL)
A Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os rejeitados a produzir de acordo com o
plano de mina estipulado para o Projeto, tendo em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL e a
sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto, bem como o aumento da capacidade da
Lavaria do Zinco, que decorrerá da exploração da Fase 2 do Jazigo do Lombador.
A expansão da IRCL não implicará um aumento da área atualmente ocupada por esta infraestrutura
uma vez que será feita na vertical, permitindo assim sobre a área A1 incorporar os 25 Mm3 de
capacidade adicional de deposição necessária.
A atual capacidade disponível da IRCL é de 21 Mt de rejeitados e 8,1 Mt de escombro. No âmbito do
Projeto de Expansão do Zinco está previsto um envio de 31 Mt de rejeitados e de 6,6 Mt de escombro
para a IRCL, após expansão, prevendo-se que o adicional de resíduos a depositar venha a atingir um
total de 43 Mt.
A capacidade adicional apenas será necessária em 2020 ou 2022, pelo que é estimado que as obras
necessárias a esta expansão tenham início em 2019. Manter-se-á a atual filosofia 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.
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.
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4.3. ALTERNATIVAS DO PROJETO CONSIDERADAS
O Projeto de Expansão do Zinco de um modo global não apresenta alternativas. No entanto, tendo em
conta cada uma das componentes do Projeto identificadas anteriormente:


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;

˃

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.

4.4. PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES
Está previsto a apresentação no EIA dos projetos complementares, caso existam, atendendo ao
desenvolvimento ainda em curso do Projeto.
Presentemente, apenas está prevista a necessidade de uma subestação elétrica para servir o moinho
SAG, no âmbito da Expansão da Lavaria de Zinco.

4.5. ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO
As principais atividades a desenvolver na fase de construção são genericamente, as atividades
associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio, que incluem a montagem e
funcionamento dos estaleiros e de outras infraestruturas de apoio à obra, bem como a movimentação
geral de veículos, maquinaria, equipamentos e trabalhadores envolvidos no processo construtivo.
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Para cada componente do Projeto, destacam-se especificamente as 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
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.
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As principais atividades a desenvolver na fase de exploração são genericamente, as seguintes:


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.

A fase de desativação 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.

4.6. PRINCIPAIS TIPOS DE MATERIAIS E DE ENERGIA A UTILIZAR
Os principais materiais a usar na fase de construção do Projeto são os de utilização corrente nas obras
de construção civil, não se destacando nenhuma tipologia diferente de materiais.
No que respeita à fase de exploração, a principal origem dos consumos de energia, relacionados com
o Projeto, estão associados à energia elétrica consumida no funcionamento dos sistemas que
asseguram a ventilação na mina e o transporte de água, rejeitados e pasta através das condutas que
ligarão a mina à central de pasta, à ETAM e ao Reservatório do Cerro da Mina.
Considerando as atividades de deposição do escombro, o consumo de combustível tem uma
expressão que poderá ser significativa na fase de construção, para os trabalhos de desenvolvimento
que se realizem na área de expansão da concessão.

4.7. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS
Efluentes
Na fase de construção as águas residuais deverão limitar-se ao eventual refeitório e às instalações
sanitárias/balneários de apoio aos trabalhadores que, na impossibilidade de ligação à rede municipal,
deverão ser do tipo amovível, sendo o efluente periodicamente recolhido por empresa licenciada para
o efeito e conduzido a destino final adequado.
Na fase de exploração, os efluentes a produzir serão do mesmo tipo dos que atualmente se verificam
no âmbito da exploração do Complexo Mineiro:


Efluente industrial ou água da mina
Correspondente à água drenada da mina que é conduzida até aos níveis 550 e 700 da
rolagem, onde sofre floculação-decantação, sendo a água e as lamas resultantes dessa
operação bombeadas separadamente até à superfície. À superfície, esta água é tratada na
Estação de Tratamento da Água da Mina (ETAM) e descarregada na ribeira de Oeiras,
recirculada para fins industriais através do Tanque de Água Industrial (TAI), de forma a
compensar potenciais falhas no fornecimento de água industrial, ou ainda aduzida para o
Reservatório do Cerro da Mina de forma a equilibrar as taxas de evaporação nesta
infraestrutura.
A fase líquida dos rejeitados das lavarias, após tratamento, é conduzida ao Reservatório do
Cerro da Mina.
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Efluente doméstico proveniente de todo o Complexo Mineiro
É conduzido a pré-tratamento na Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas
(ETARD), sendo o efluente resultante deste pré-tratamento conduzido à BAC2 (Barragem de
Retenção de Águas Contaminadas 2), daí ao Tanque de Rejeitados das Lavarias e
seguidamente para o Reservatório do Cerro da Mina.



Efluente pluvial contaminado proveniente do escoamento superficial da área industrial
É conduzido 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; no entanto, 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.

Emissões atmosféricas
As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da movimentação de terras
e da operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte, traduzem-se na emissão de poeiras
e outros poluentes atmosféricos, designadamente, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de
carbono, dióxido de carbono, benzeno e outros hidrocarbonetos. Assim, está prevista a adoção de
medidas de contenção de poeiras, designadamente, pela lavagem de rodados, aspersão hídrica das
vias não asfaltadas, entre outras, de redução de emissão de poluentes atmosféricos na fonte.
Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes que causem
incómodo à população envolvente ou trabalhadores. Tal decorre de o parque de minério ser coberto,
o que por si só reduz as emissões para a atmosfera, acrescendo que, por um lado, as atividades que
poderiam induzir alterações na qualidade do ar são desenvolvidas em locais subterrâneos e, por outro,
a circulação de viaturas pesadas e maquinaria associadas à exploração do Complexo Mineiro é feita
em vias asfaltadas.
No entanto, o tráfego de veículos pesados e o funcionamento da maquinaria constituirão a principal
fonte de emissão de poluentes atmosféricos.

Emissões sonoras
Na fase de construção, as emissões de ruído e vibrações resultam das operações de construção das
infraestruturas, do funcionamento do estaleiro de obra, da circulação e funcionamento de máquinas
necessárias à execução dos trabalhos, bem como do tráfego de veículos pesados afetos à obra.
Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo (tipo e número de maquinaria
empregue), o que dependerá dos métodos e processos de construção a adotar, obrigando a um
planeamento criterioso dos locais onde as atividades ruidosas podem ser executadas (por exemplo a
preparação de materiais), bem como do horário de laboração a adotar nas diferentes frentes de obra,
especialmente junto de zonas habitadas ou equipamentos sensíveis.
Durante a fase de exploração, salienta-se como principal foco de ruído a introduzir o funcionamento
da ventilação adicional da mina (nova chaminé de ventilação à superfície - CPV23), que irá integrar de
raiz um sistema de atenuação sonora na exaustão, de acordo com especificação acústica do
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equipamento. Prevê-se que a chaminé venha a gerar, no máximo, um nível de pressão sonora de
73 dB(A) a uma distância de 100 m, em linha de vista, na direção da saída de exaustão e em regime
nominal.
Atualmente, já se verificam alterações dos níveis sonoros na instalação mineira, provenientes
essencialmente do funcionamento das chaminés de ventilação, dos equipamentos presentes nas
lavarias do zinco e do cobre e o transporte de minérios.

Resíduos
Os principais resíduos gerados na fase de construção serão os resultantes da construção das
infraestruturas previstas, da limpeza do terreno, dos materiais rejeitados e sobrantes, das embalagens
dos equipamentos, entre outros.
Para além destes, durante a fase de construção serão gerados resíduos mineiros resultantes das
atividades de desenvolvimento mineiro para acesso ao jazigo do Lombador Fase 2, antes do início da
extração do minério, uma vez que nesta atividade, as fases de construção e exploração se
sobrepõem. Este tipo de resíduos é contudo abaixo abordado, associados à fase de exploração.
Serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos Urbanos (RU), na zona
do estaleiro da obra.
Por outro lado, a maquinaria, veículos e equipamentos afetos à obra poderão necessitar de
manutenção mecânica, assim como de abastecimento de combustível.
Destas operações resultarão resíduos como óleos usados, material absorvente/desperdícios
contaminados com hidrocarbonetos, filtros de óleos, pneus usados, resíduos de embalagem
contaminadas com hidrocarbonetos e sucata metálica diversa, que na sua maioria estão classificados
como perigosos.
As operações de manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra deverão ser realizadas em
oficina externa, devidamente autorizada, que se encarregará da gestão dos resíduos de acordo com
as exigências legais em vigor.
Os principais resíduos cuja produção é expectável durante a fase de exploração serão os que
atualmente se verificam na exploração do complexo mineiro, com um incremento dos quantitativos
produzidos:


Escombros (resíduos da extração de minérios metálicos);



Rejeitados geradores de ácidos resultantes da transformação de sulfuretos (provenientes do
processamento do minério efetuado nas lavarias);



Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas (provenientes das
operações de sondagem);



Outros resíduos contendo substâncias perigosas resultantes da transformação físico-química
de minérios metálicos (provenientes da limpeza das Barragens de Retenção de Águas
Contaminadas (BAC), dos Reservatórios (R1, R3, R3A, R4 e R5) e das Barragens de Retenção
e Desvio de Águas Pluviais);
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Outros resíduos não anteriormente especificados, resultantes, por exemplo, de limpeza de
pequenos derrames de concentrado ou rejeitados, ou produtos químicos, etc.;



Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas,
provenientes da Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM) e da Estação de Tratamento
de Água do Cerro do Lobo (ETACL);



Lamas de clarificação de água, provenientes da Estação de Tratamento de Água de Santa
Clara (ETA).

A SOMINCOR dispõe de um sistema de gestão de resíduos, procedendo ao seu registo,
armazenamento e posterior envio para entidades devidamente licenciadas para procederem à sua
valorização e/ou ao seu tratamento e destino final, de acordo com o estabelecido no seu Sistema de
Gestão Ambiental (SGA).
Para a gestão dos resíduos produzidos em todo o processo, a SOMINCOR dispõe de um Plano de
Gestão de Resíduos (PGR). Os escombros e rejeitados são reutilizados no enchimento da mina,
representando 99,93 % do total de resíduos produzidos no Complexo Mineiro.
A principal instalação de resíduos perigosos, existente no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, é a
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL).

4.8. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DO PROJETO
A calendarização prevista para as várias componentes do Projeto de Expansão do Zinco é a seguinte:


Conclusão do Projeto de Execução - julho de 2016



Início previsto para a construção – janeiro de 2017



Início previsto para a exploração – fevereiro de 2018

Esta calendarização será ajustada, caso necessário, no decurso do desenvolvimento da Estratégia de
Licenciamento do Projeto de Expansão do Zinco.
As datas apresentadas são meramente indicativas, podendo ser alteradas, uma vez que a decisão da
SOMINCOR de quando avançar com o Projeto dependerá, não apenas das condições económicas que
se vierem a verificar, mas também de outras decisões internas da empresa.
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5. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
A Definição de Âmbito constitui uma fase preliminar do procedimento de AIA através da qual se
pretende identificar, analisar e selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser
afetadas pelo Projeto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir.
Neste sentido, pretende-se com a presente apreciação verificar a consistência da PDA apresentada,
em termos de estrutura e conteúdo, tendo como referencial o disposto no Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações posteriormente introduzidas), assim como na
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e considerando os seguintes pressupostos de base:




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

Da apreciação efetuada verifica-se que a estrutura da PDA apresentada está de acordo com as
normas técnicas definidas no anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Contudo,
verifica-se que não é prevista a avaliação de alguns aspetos ambientais relevantes, os quais deverão
integrar o EIA a apresentar, a par com a revisão ou clarificação de algumas questões, quer em termos
de conteúdo, quer em termos de abordagem. Deste modo, além do proposto na PDA apresentada, na
elaboração do EIA deverão ser atendidos os aspetos enunciados de seguida, resultantes da apreciação
efetuada.

5.1. ASPETOS GERAIS
Da análise da PDA do Projeto de Expansão do Zinco, considera-se de referir que se verificou que o
seu título não reflete claramente as tipologias de projeto sujeitos a AIA, cuja dimensão e
características específicas e únicas na região constituem aspetos bastante significativos em termos
dos potenciais impactes negativos que poderão gerar e que carecem de ser adequadamente
identificados. Assim, o título do EIA a apresentar deverá indicar claramente as tipologias sujeitas
a AIA.
No que se refere à informação constante no ponto 5 da PDA referente à "Descrição sumária da área
de implantação do projeto e situação de referência" é mencionado o encaminhamento dos diversos
efluentes industriais e domésticos para o Reservatório do Cerro da Mina e para a IRCL, tendo este
aspeto suscitado algumas dúvidas. Assim, no EIA, deverá ser detalhado o circuito hidráulico e os
respetivos encaminhamentos finais dos efluentes referidos.
Neste âmbito é de evidenciar a necessidade de apresentação no EIA de uma descrição do Projeto
clara, detalhada e pormenorizada, considerando os vários elementos que o integram e a sua interrelação com o já existente no Complexo Mineiro, acompanhada de respetiva representação
cartográfica legível e a escala adequada.
O EIA deverá incluir a detalhada caracterização da situação de referência existente na área do
Complexo Mineiro de Neves-Corvo, a qual deve refletir a informação já obtida no âmbito dos
programas de monitorização implementados.
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Por outro lado, deverão ser claramente identificados e descritos os projetos associados e/ou
complementares, bem como as eventuais alterações a introduzir em todas as infraestruturas
existentes (incluindo alterações construtivas e/ou de funcionamento). Consequentemente, o EIA
deverá incluir a respetiva avaliação de impactes, assim como proposta de medidas de minimização e
planos de monitorização, que se afigurem necessários.

5.2. ALTERNATIVAS DO PROJETO
No EIA deve ser apresentado todo o histórico de análise de alternativas, incluindo as que foram
entretanto abandonadas, devendo ser referidos os fundamentos para tal.
Por outro lado, considera-se de referir, desde já, a necessidade de serem analisadas no EIA todas as
alternativas consideradas viáveis, devendo a área de estudo ser definida em conformidade.

5.3. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS
A PDA, identificando os fatores ambientais relevantes para caracterização e análise no EIA, considera
como fatores ambientais muito importantes a Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a par do
Património Arqueológico e Etnológico, dos Recursos Hídricos Subterrâneos, da Gestão de Resíduos e
do Ordenamento do Território e Condicionantes.
Verifica-se que nesta identificação não é dada a devida importância aos Recursos Hídricos Superficiais
e aos Sistemas Ecológicos, os quais estão intrinsecamente ligados. Face aos impactes negativos
significativos que já se conhecem sobre estes dois fatores, os mesmos deverão ser considerados entre
os fatores muito importantes.
A área de estudo foi definida tendo por base as características da envolvente do Projeto,
nomeadamente nos aspetos biofísicos e socioculturais, não sendo por esse motivo considerada apenas
a zona diretamente afetada pelas diversas componentes do Projeto, sendo abrangida também a sua
envolvente que pela proximidade poderá ser afetada. A PDA propõe assim, como área base para
elaboração do EIA, o Complexo Mineiro de Neves-Corvo, nomeadamente a área industrial, incluindo a
mina e as infraestruturas associadas, a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL), o
Reservatório do Cerro da Mina (RCM), a Central de Pasta, a ligação Mina-IRCL e a área de
implantação da nova CPV, para além das respetivas envolventes próximas.
É ressalvado na PDA que a área de estudo poderá ser alargada, no âmbito dos fatores ambientais
como Ordenamento do Território e Condicionantes e Património Arqueológico e Etnológico, de modo a
englobar todas as potenciais áreas a ocupar no âmbito das hipóteses alternativas de expansão da
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, com vista à deteção de potenciais condicionantes à sua
utilização.
Relativamente à área de estudo, considera-se que além da definição do limite da área de estudo,
deverá ser igualmente definido um limite da área do Projeto sujeito a AIA, que inclua os três projetos
das tipologias sujeitas a AIA: uma extração mineira, uma lavaria de minério e um aterro de resíduos
perigosos.
Na abordagem metodológica da caracterização da situação ambiental e social da área de influência do
Projeto, quanto à Seleção dos Impactes a analisar a PDA identifica os fatores relevantes para a
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caracterização e análise de impactes a efetuar no EIA, de acordo com as características do Projeto,
em termos de dimensão, localização e intervenções previstas.
Quanto à proposta metodológica, esta envolve, no âmbito do EIA, a caracterização do ambiente
afetado e a sua previsível evolução. Esta caracterização será a base para a determinação e avaliação
dos impactes gerados para cada uma das fases do Projeto.
Neste âmbito, considera-se de referir que a Análise de Risco a efetuar deverá constituir-se como uma
abordagem global (que tenha em conta todos os fatores ambientais relevantes para caracterização e
análise no EIA), servindo de suporte à avaliação de impactes a realizar.
No que concerne à proposta metodológica para a avaliação de impactes, a PDA refere que um EIA
constitui um processo complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente
afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos impactes, requerendo assim
uma abordagem especializada de cada um dos fatores ambientais a ser devidamente integrada.
Refere a PDA que a classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente
pelo Projeto, durante as fases de construção e de exploração, deverá ser efetuada com base na
consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo local de implantação.
Assim, a PDA propõe a utilização de uma escala qualitativa, cujo valor atribuído a cada impacte tem
em conta diferentes parâmetros conforme as respetivas características, analisando a possibilidade de
mitigação (com a execução de medidas de minimização) e atribuindo um grau de significância de cada
um dos impactes. Igualmente se encontra prevista pela PDA a análise dos impactes cumulativos,
tendo em atenção os antecedentes deste Projeto.
O Complexo Mineiro Neves-Corvo tem atualmente implementado, no âmbito da DIA e da Licença
Ambiental do Projeto "Mina Neves-Corvo 2007", um plano de monitorização em que são monitorizados
os seguintes fatores ambientais:







Recursos Hídricos Subterrâneos;
Recursos Hídricos Superficiais;
Estado das Massas de Água;
Sistemas Ecológicos;
Qualidade do Ar;
Ambiente Sonoro.

A PDA preconiza assim que o Plano de Monitorização a apresentar no EIA se articule com o já
existente, aspeto que deverá ser analisado no EIA.

5.4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJETO,
AVALIAÇÃO DE IMPACTES, DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO/MINIMIZAÇÃO E
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

5.4.1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Relativamente aos fatores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, considera-se adequado o
proposto na PDA para a sua abordagem.
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5.4.2. Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos;
Hidrologia e Recursos Hídricos Superficiais
Na sequência da análise da PDA, concorda-se com o preconizado relativamente à abordagem a adotar
para abordagem destes fatores.

5.4.3. Solos
De acordo com a PDA, a fase de desativação processar-se-á em consonância com o Plano de Fecho
da Mina, o qual é revisto e adaptado periodicamente, sendo sujeito a aprovação das entidades
competentes.
Resulta da análise considerar-se que ao nível do "Solo", a PDA apresentada não contempla a avaliação
do impacte da implementação do Projeto, nomeadamente quanto à libertação de partículas e
poeiras/contaminantes, e a sua influência na qualidade do solo rural/agrícola da envolvente.
De facto, este fator apenas é abordado no âmbito do Ordenamento de território, sendo a sua
proposta de caracterização baseada na determinação dos tipos de solo e na sua capacidade de uso.
Em caso de emissão de DIA favorável/favorável condicionada, o processo terá continuidade em sede
de licenciamento ambiental, no âmbito do qual o operador, de acordo com o previsto no Diploma REI
(Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto), terá de submeter o relatório de base (abrangendo pelo
menos as fases 1 a 3).
Deste modo, atendendo a que, sem prejuízo da decisão que venha a ser tomada no âmbito da
emissão da DIA, o Diploma REI prevê que aquando da cessação (total ou parcial) das atividades, o
operador deverá “repor o local da exploração em condições ambientalmente satisfatórias e
compatíveis com o futuro uso previsto para o local desativado ”, considera-se que o EIA deverá
apresentar (face ao tipo de atividade e área intervencionada) uma metodologia de monitorização. Esta
metodologia deverá permitir determinar as concentrações de referência de metais no solo nas áreas
não intervencionadas, bem como as concentrações atuais de metais e compostos orgânicos
(nomeadamente componentes dos hidrocarbonetos) no solo, pelo menos nos locais mais sensíveis do
ponto de vista de exposição à contaminação (oficinas, armazenamento de minério e de concentrado
de minério, BAC, tapete transportador, etc.).
Ainda nesse âmbito, considera-se que deverá ser determinadp o(s) estado inicial/valores de fundo
naturais, na zona de implantação da CPV23, tendo em consideração as características do equipamento
de extração a instalar e a pluma de dispersão/deposição das partículas/contaminantes contidas no ar
a extrair do fundo da mina. Importará por isso que o EIA avalie o efeito do Projeto na qualidade do
solo e que o plano de monitorização passe a contemplar a monitorização deste, nas zonas
consideradas mais sensíveis à contaminação, com especial incidência na zona de implantação da
CPV23.

5.4.4. Ordenamento do Território
No que concerne ao Ordenamento do Território, adicionalmente ao proposto na PDA, considera-se
que o EIA deverá demonstrar o enquadramento do Projeto nos IGT, devendo incluir, principalmente,
os seguintes aspetos:
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No PDM, segundo as plantas de ordenamento e condicionantes, bem como com o
regulamento;



No regime jurídico da REN, com a indicação da localização e da quantificação por tipologia de
sistema envolvido.

5.4.6. Sistemas Ecológicos
A área de estudo proposta coincide parcialmente com a ZPE de Castro Verde, situando-se o complexo
mineiro dentro do SIC Guadiana PTCON0036.
Nos relatórios de monitorização elaborados na sequência do definido na DIA anteriormente emitida,
verificou-se que o impacto é negativo, muito significativo e permanente nos primeiros 20 km da
ribeira de Oeiras após a descarga da ETAM, quer ao nível dos recursos hídricos quer ao nível dos
sistemas ecológicos.
Deste modo, importa avaliar no EIA em que medida o aumento da exploração se refletirá em
impactes em ambos os fatores ambientais, nomeadamente tendo por base:



As descargas da ETAM, qualidade, quantidade, periodicidade e sazonalidade;
O processo de recirculação da água dentro do complexo mineiro, em termos de eficiência de
aproveitamento e da sua relação com as descargas na ETAM.
Flora, vegetação e habitats

A PDA propõe uma metodologia de avaliação da situação de referência típica de projetos novos que
ainda não estão implementados no terreno. Efetivamente, existe muita informação que a SOMINCOR
tem no âmbito dos seus programas de monitorização e deverá, por isso, ser avaliada a necessidade
de prospeção no campo face ao tipo de informação existente.
Neste âmbito, deverá ser dado especial ênfase às espécies RELAPE, nomeadamente quanto à sua
identificação e cartografia na área de estudo.
Fauna
A PDA propõe a recolha de informação com base em referências bibliográficas existentes,
nomeadamente dos atlas, propondo também a realização de trabalho de campo. Considera-se que a
informação disponível é suficiente, não havendo a necessidade de recolha de informação no campo.
Nomeadamente no que diz respeito à fauna aquática, existiu um programa de monitorização com
informação anual sobre este grupo.

Mamíferos
Aves
Répteis e anfíbios
Peixes
Invertebrados aquáticos
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Floresta
De acordo com a PDA e no que se refere às Condicionantes ao Uso do Solo, servidões e restrições de
utilidade pública, o principal conflito com o Projeto é a localização prevista para a chaminé CPV23 que
se encontra em área de Montado de Azinho.
Deste modo, o EIA deverá apresentar a cartografia das áreas de povoamento florestal de acordo com
o previsto na alínea q), do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio. Esta cartografia
deverá permitir identificar o número de exemplares de azinheiras que serão necessárias abater e
possibilitar a avaliação da exequibilidade da sua remoção, face ao enquadramento legal existente.

Em síntese, no que diz respeito aos Sistemas ecológicos concorda-se com a abordagem proposta para
elaboração do EIA. Contudo, considera-se que face à informação existente, o EIA deverá
sistematizá-la e cartografá-la de forma a facilitar a avaliação dos impactes resultantes deste aumento
de produção de efluente mineiro.
Face aos impactes negativos significativos conhecidos sobre o Sitio Guadiana, o EIA deverá abordar
com especial atenção os impactes que resultarão nas alterações do processo de circulação de água e
de descargas da ETAM sobre os sistemas ecológicos aquáticos.

5.4.7. Qualidade do Ar
No que concerne ao fator Qualidade do Ar, adicionalmente ao proposto na PDA, considera-se que o
EIA deverá incluir os seguintes aspetos:




Indicar e caraterizar:


As substâncias químicas utilizadas no processo de lavagem e o respetivo balanço de
massas;



As substâncias químicas difusas/confinadas emitidas para o exterior e as respetivas
quantidades.

Propor medidas de minimização (ex: tratamento, filtros, mangas, etc.) para os impactes
negativos expectáveis das emissões atmosféricas.

Na informação a apresentar, para além do acima mencionado, destaca-se com particular relevo, a
necessidade de apresentação de esclarecimento sobre qual o funcionamento do sistema de extração
do ar do fundo da mina (CPV23) e indicação do(s) equipamento(s) de retenção de partículas e poeiras
a instalar. Deverão ainda ser apresentadas análises de caracterização/monitorização do ar extraído e
respetiva modelação da pluma de deposição dessas partículas/poeiras no solo, entre outra informação
que possa ser considerada relevante.
A área de estudo do EIA deverá incluir a totalidade da área abrangida pela pluma de deposição
resultante da modelação a efetuar.
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5.4.8. Ambiente Sonoro
No que respeita ao fator Ambiente Sonoro, adicionalmente ao proposto na PDA, considera-se que o
EIA deverá incluir os seguintes aspetos:


Na situação de referência, deverá ser efetuada a avaliação do cumprimento do RGR
(Regulamento Geral de Ruído) da situação atual, uma vez que se trata de um Projeto de
ampliação, concluindo se o critério de incomodidade é cumprido através da determinação da
diferença entre o ruído ambiente (com unidade em funcionamento) e o ruído residual (com a
unidade parada);



Na previsão de impactes, deverá ser especificada qual a metodologia utilizada, considerandose que deverá incluir a utilização de um modelo de simulação que preveja o ruído particular
futuro da unidade (que incluirá as novas fontes de ruído a instalar, tais como a nova
chaminé), junto dos recetores sensíveis.

5.4.9. Sócio-economia
No que concerne ao fator Sócio-economia, adicionalmente ao proposto na PDA, considera-se que o
EIA deverá incluir os seguintes aspetos:


Avaliar o impacte do Projeto na atividade económica local, designadamente:


O efeito no setor terciário, induzido pela contratação de empresas e pela mão-de-obra;



O efeito no setor primário e no turismo, induzido pela localização da chaminé CPV23 em
área de montado de azinho e pelas ocorrências patrimoniais nas zonas de expansão e
envolventes.



Estimar os consumos de energia necessários ao processo produtivo e propor medidas de
eficiência e diversificação energética.



Indicar o número de postos de trabalho a contratar, permanentes e temporários, bem como
os níveis de qualificação e/ou as necessidades de formação profissional.

5.4.10. Património Cultural
Relativamente ao Património Arqueológico e Etnológico, de acordo com a PDA «a área de estudo» é
muito rica em «Ocorrências de Interesse Patrimonial (OIP)», tendo sido identificadas 48, embora
nenhuma se encontre classificada ou em vias de classificação. Refere ainda que 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».
Caracterização do ambiente afetado
A PDA considera, a par com outros, o fator Património Arqueológico e Etnológico um fator ambiental
muito importante, e consequentemente um dos fatores considerados relevantes para caracterização e
análise no EIA.
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Na abordagem metodológica da caracterização da situação ambiental e social da área de influência do
Projeto, quanto à «Seleção dos Impactes a analisar» a PDA considera que de acordo com as
«características do projeto, em termos de dimensão, localização e intervenções previstas» são
relevantes para a análise a efetuar no EIA, os impactes, nomeadamente sobre Património
Arqueológico, «atendendo a que foi identificado um potencial conflito da componente do projeto de
Expansão da Lavaria do Zinco com a periferia da ocorrência Castelinho do Mouros (OIP 29)». Note-se
que na PDA é apresenta a Figura 5.1- Ocorrências de Interesse Patrimonial onde se encontram
implantadas na Carta Militar Portuguesa (esc. 1:25 000) as mencionadas ocorrências, mas
relativamente às quais não é apresentada uma legenda com a respetiva identificação/designação.
A PDA identifica a «Área de Estudo» para o fator Património Cultural como correspondendo a «uma
área de projeção superficial do jazigo do Lombador e instalação da nova chaminé de ventilação, à
envolvente da IRCL e a uma área de expansão da atual Lavaria do Zinco, assim como a área
envolvente destes elementos de projeto». Refere que o EIA deverá proporcionar uma «perspetiva
atualizada das ocorrências de valor patrimonial, arqueológicas e edificadas, que se possam integrar na
área a afetar pelas componentes do projeto a construir, de modo a minimizar a sua afetação».
Com esse objetivo deverão ser executados trabalhos arqueológicos, a serem desenvolvidos no quadro
do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (RTA) e terá como diretriz metodológica a Circular
“Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”,
de 10 de Setembro de 2004. Esclarece-se que o RTA atualmente em vigor corresponde ao Decreto-Lei
n.º 164/2014, de 4 de novembro, que revogou quer o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho, quer o
Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de novembro, informação que não consta atualizada na PDA e que
deverá ser corrigida no EIA. A PDA enuncia as etapas que assume serem fundamentais,
nomeadamente, a pesquisa documental, a realizar antes do trabalho de campo, a prospeção
sistemática de toda a área de implantação do Projeto e a sistematização e registo da informação
relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas sob a forma de inventário. Observa que, para
este propósito, deverão ser considerados os materiais, sítios e estruturas, nomeadamente os
elementos patrimoniais abrangidos por figuras de proteção legal (referência esta incompleta onde
igualmente deveriam constar os bens imóveis em vias de classificação), e outros bens que, estando
abrangidos pela situação anterior, possuam reconhecido interesse patrimonial ou científico.
Igualmente refere outros elementos «singulares de humanização do território, representativos de
processos de organização do espaço e da exploração dos recursos naturais de forma tradicional».
Propõe assim analisar «um amplo conjunto de vestígios arqueológicos (achados isolados, manchas de
dispersão de materiais, estruturas), vestígios de rede viária, vestígios de indícios materiais de
exploração de recursos naturais, estruturas hidráulicas e industriais, estruturas defensivas e
delimitadoras de propriedade, estruturas de apoio a atividades humanas e estruturas funerárias e
religiosas» e que serão denominados no EIA, de forma genérica, como Ocorrências de Interesse
Patrimonial (OIP). Estas ocorrências patrimoniais serão georreferenciadas sobre cartografia militar à
escala 1:25 000.
É recomendável que, conforme a respetiva localização das ocorrências nas áreas de incidência direta
ou indireta, na ficha patrimonial, ou no EIA, se exponha a distância das ocorrências às componentes
de Projeto eventualmente impactantes.
A abordagem metodológica apresentada, do ponto de vista do Património Cultural, incluindo o
arqueológico, afigura-se na generalidade adequada aos objetivos da avaliação ambiental do Projeto.
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Avaliação de impactes
Consideram-se adequadas as diretrizes enunciadas na PDA relativamente à proposta metodológica
para a avaliação de impactes ambientais, ressalvando-se que a análise dos impactes sobre o fator
Património Cultural deverá tomar em consideração igualmente as orientações da Circular ”Termos de
referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” de 2004.

5.4.11. Resíduos
Ao nível da Gestão dos resíduos, deve ser contemplada no EIA a classificação, caracterização e
quantificação dos resíduos mineiros a produzir na fase de construção (designadamente os resíduos da
abertura do acesso ao depósito Lombador Fase 2 e os resíduos da instalação do britador e tapete
transportador) e de outras obras de ampliação da mina (por ex. se a intervenção do Poço de Santa
Bárbara passar pelo seu alargamento).
Considera-se ainda que, relativamente à quantificação dos resíduos mineiros a produzir (escombros e
rejeitados), deverá ser apresentada a sua densidade, de forma a melhor permitir compreender as
diferenças entre valores em massa e em volume, assim como as respeitantes às capacidades de
deposição existentes e necessárias. Neste âmbito, deverão ser justificados os quantitativos de
resíduos produzidos antes e após a implementação do Projeto, nomeadamente no que respeita às
quantidades adicionais expectáveis.

5.4.12. Licenciamento Ambiental
A apreciação em matéria de licenciamento ambiental recai sobre o preconizado no Decreto-Lei
n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma REI), no que se refere à prevenção e o controlo integrados
da poluição proveniente da atividade, e ao estabelecimento de medidas adequadas ao combate da
poluição, designadamente mediante a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), destinadas
a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a água ou
o solo, assim como prevenir e controlar o ruído e a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um
nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, pela adotação de medidas preventivas.
Nesse sentido, após análise da PDA, considera-se que o EIA a apresentar deverá conter a seguinte
informação:


Indicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), estabelecidas no Documento de
Referência - 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, nomeadamente Reference Document on the General Principles of Monitoring ,
Comissão Europeia (JOC 170, de 19 de julho de 2003);



Explicitação, análise e calendário de implementação das várias medidas a tomar com vista à
adoção das diferentes MTD a contemplar na instalação, decorrentes dos BREF aplicáveis;



Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas não aplicáveis à instalação, deverá ser
apresentada no EIA a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas
ambientalmente equivalentes.
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Refere-se ainda que, contrariamente ao mencionado na PDA (que identifica como uma das etapas da
estratégia de desenvolvimento do Projeto de Expansão do Zinco a "Renovação da Licença Ambiental
do Complexo Mineiro de Neves-Corvo"), o Projeto configura uma alteração substancial à Licença
Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, de acordo com o estipulado no artigo 19.º do
Diploma REI, verificando-se por isso a necessidade de realização de toda a tramitação legalmente
prevista conducente à emissão de uma nova licença.

5.5. PLANEAMENTO DO EIA
A PDA apresenta uma proposta de estrutura para o EIA, a qual se considera na generalidade
adequada e em conformidade com as normas técnicas definidas no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, e restantes diplomas legais relacionados. No entanto, salienta-se que, além do proposto
na PDA apresentada, o EIA deve refletir os resultados da apreciação constante no presente Parecer.
Evidencia-se que o EIA deverá incluir a identificação e discriminação da equipa responsável pela sua
elaboração.
Deverá ser também apresentada uma descrição dos antecedentes de AIA, que inclua o histórico do
anterior procedimento de AIA, e subsequentes desenvolvimentos, bem como do licenciamento dos
vários elementos/instalações existentes na instalação da SOMINCOR.
Neste âmbito, reforça-se a necessidade de focar em detalhe as componentes agora sujeitas a AIA e as
já anteriormente sujeitas a este procedimento, bem como outras componentes a incluir no EIA que,
de alguma forma, já tenham ou não sido objeto de licenciamento e/ou de avaliação ambiental
obrigatória, para que haja uma avaliação integrada de todas as atividades desenvolvidas na área da
concessão mineira.
Relativamente às entidades a consultar para elaboração do EIA indicadas na PDA considera-se que
nesta consulta deverão ser também incluídas a Direção-Geral do Território (DGT), a Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) e a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.).
No EIA, para além das respostas das entidades consultadas, deverá ser ainda incluída uma
sistematização em quadro resumo das mesmas, bem como ser demonstrado que foi atendido o
mencionado pelas entidades em causa.
A Participação Pública em AIA consiste numa “formalidade essencial do procedimento de AIA que

assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública”,
conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.

Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão completa
quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possa atingir os objetivos dessa
participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à AIA e que este
procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este documento é
disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem que apresentar a informação de forma
sistematizada, organizada e suficientemente completa para que possa servir o seu objetivo.
O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em
linguagem não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo
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alargado de interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em
processos de AIA.
Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é
fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão
reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido.
Na elaboração do RNT deverão ser seguidos os requisitos estabelecidos nos “Critérios de boa prática
para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental”
APAI/APA, 2008 (disponível para consulta no sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.,
em http://www.apambiente.pt).
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6. CONCLUSÃO
De um modo geral a PDA apresentada encontra-se bem elaborada, contemplando os requisitos
expressos na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, designadamente quanto às normas técnicas
para a sua estrutura.
É apresentada a metodologia prevista para a caraterização do ambiente afetado, avaliação e
minimização de impactes. No entanto, constatou-se existirem questões fundamentais que o EIA
deverá integrar, quer na sua estrutura, quer na sua abordagem.
Face ao exposto, na sequência da apreciação da PDA do EIA apresentada pela SOMINCOR sobre o
"Projeto de Expansão do Zinco", a CA delibera favoravelmente sobre a mesma, devendo na
elaboração do EIA ser dado cumprimento ao proposto na PDA, bem como aos aspetos, comentários e
considerações mencionados ao longo do presente Parecer.
Acresce referir que o Projeto de Expansão do Zinco configura uma alteração substancial à Licença
Ambiental do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, de acordo com o estipulado no artigo 19.º do
Diploma REI (Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto), envolvendo, consequentemente, a
realização de toda a tramitação legalmente prevista conducente à emissão de uma nova licença.
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ANEXO I

Localização do Projeto
Alternativas do Projeto
Área de estudo para elaboração do EIA
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Figura 4.2 - Enquadramento institucional e administrativo do Projecto
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Figura 4.11 - Pormenor da Área Industrial do Complexo Mineiro de Neves-Corvo
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Figura 4.12 - Alternativas de localização do projeto de expansão da IRCL
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Figura 7.1 - Apresentação da área de estudo para o EIA
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