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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e a Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de abril, foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), para 
procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução, o Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do "Projeto da Expansão do Zinco – Lombador", 
bem como o Projeto de Execução em causa. O proponente do projeto é a SOMINCOR – Sociedade Mineira 
de Neves-Corvo, S.A. , sendo o licenciador a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 30 de outubro de 2017, data em que se considerou estarem reunidos 
todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, através do ofício n.º S063613-201711-DAIA.DAP, de 
03/11/2017, procedeu ao envio às entidades que integraram a respetiva Comissão de Avaliação (CA), então 
nomeada no âmbito da avaliação do Anteprojeto, 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, foram os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação) 

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta Pública) 

 APA/ARH Alentejo – Eng. João Freire (Recursos Hídricos (incluindo Qualidade da Água e Domínio 
Hídrico) 

 ICNF – Dr.ª Ana Cristina Cardoso (Sistemas Ecológicos) 

 DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural) 

 LNEG – Eng. Augusto Filipe (Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade) 

 CCDR Alentejo – Eng.ª Maria José Santana (Uso do Solo, Socio 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. Jorge Santos Garcia (Resíduos) 

O RECAPE referente ao "Projeto da Expansão do Zinco – Lombador", sendo datado de outubro de 2017, é 
da responsabilidade da empresa Procesl, tendo sido elaborado entre julho e outubro de 2017. É composto 
pelos seguintes volumes: 

 Volume I – Resumo Não Técnico 

 Volume II – Relatório Base 

 Volume III – Anexos 

 Volume IV – Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais 
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O Projeto de Execução apresentado é constituído: Memória descritiva; Desenhos do projeto. 

O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução do 
"Projeto da Expansão do Zinco – Lombador" com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas 
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem 
como, se necessário, determinar a adoção de medidas adicionais. 
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2. ANTECEDENTES 

Entre janeiro e julho de 2017 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2947 relativo ao Anteprojeto do 
"Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 
Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no Decreto-Lei 
n.º 151/2000, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, de acordo com o 
disposto: 

 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)". 

Este projeto, previamente à realização do procedimento de AIA, sob a designação de "Projeto de Expansão 
do Zinco", foi sujeito a Procedimento de Definição de Âmbito em 2016, tendo culminado com a emissão de 
um Parecer da Comissão de Avaliação em abril de 2016 e com a emissão da correspondente DDA (Decisão 
sobre a Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental) em maio do mesmo ano. 

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

Em consequência desta expansão, a Somincor (empresa subsidiária da LUNDIN MINING) perspetiva 
melhorar os seus custos operacionais e consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que 
concerne à produção de concentrados de cobre e de zinco na concessão C-41. 

Face às limitações económicas de exploração do jazigo do Lombador a partir de novas infraestruturas a 
instalar à superfície, a Somincor sentiu a necessidade de desenvolver a Exploração do Lombador Fase 2, 
ou seja, a expansão da Mina de Neves-Corvo através da exploração subterrânea por via das infraestruturas 

existentes, da Fase 2 do jazigo do Lombador, com intuito de aproveitar, de uma forma otimizada, todo o 
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potencial económico que este representa. O Lombador Fase 2 constitui uma das maiores das cinco massas 
minerais existentes no Complexo Mineiro. 

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

O atual plano "Life-of-Mine" ("LoM", ou seja, vida útil da mina) das Minas de Neves-Corvo inclui uma taxa 
de produção de cobre constante entre as 52 000 – 60 000 tpa até 2020; após essa data, prevê-se um 

declínio constante na produção de cobre e um excesso de capacidade do poço de extração. 

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

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

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

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

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

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

O projeto é constituído por três componentes: 

 Atividades de Expansão Subterrânea – Expansão de todas as áreas de produção de zinco atuais e 
exploração do jazigo do Lombador Fase 2; 
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 Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco e outras infraestruturas de 
apoio; 

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

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

Por outro lado, independentemente da implementação do PEZ, tendo por objetivo garantir o processamento 

do minério que vier a ser extraído dos jazigos atualmente já em exploração, estão a ser efetuadas algumas 
alterações nas infraestruturas de superfície existentes, designadamente: 

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

 Construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma capacidade de 1 500 m3 e 
com localização adjacente ao existente (TAI 1A), ambos na área industrial, com o objetivo de 
melhorar o abastecimento de água industrial para alimentar a mina e as respetivas infraestruturas 
de apoio; 

 Expansão vertical da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo. 

No seu Parecer, datado de junho de 2017, a CA concluiu que: 

"Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, 
verificam-se impactes positivos significativos associados à Geologia e à Sócio-Economia, bem como 
impactes negativos significativos e muito significativos ao nível dos Recursos Hídricos e da Ecologia, 
respetivamente. 
Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de exploração do projeto, 
decorrendo essencialmente da promoção das atividades e do tecido empresarial ligado à exploração 
do projeto, bem como da manutenção dos postos de trabalho envolvidos (manutenção de um número 
médio de 785 postos de trabalho, sendo admitida a perda de 88 postos de trabalho na sua ausência), 
com de abrangência de nível local e regional. Identificam-se também impactes positivos associados ao 
aproveitamento racional do recurso geológico existente, bem como à possibilidade de incrementar o 
conhecimento sobre jazigo. De evidenciar ainda que se trata de um projeto estratégico para o 
desenvolvimento local, regional e nacional. 
Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase de exploração e 
decorrem fundamentalmente da descarga de efluente na ribeira de Oeiras, com implicações 
decorrentes na qualidade da água nesta ribeira, e consequentemente associados à conservação do 
ecossistema ribeirinho e nomeadamente das espécies aquáticas (bivalves e ictiofauna). Por outro lado, 
identificam-se também impactes associados à possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, 
essencialmente decorrentes de potenciais infiltrações. 
Na globalidade, considera-se que o conjunto de elementos a apresentar e medidas de minimização, 
bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais 
impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. 
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes 
não mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 
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Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não terem sido identificadas objeções ou 
preocupações relacionadas com a implementação do projeto. 
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização 
ou compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
"Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 
Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", condicionado à apresentação dos elementos, ao 
cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo 
seguinte. 
Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação 
de áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria e com as 
condições que se indicam no capítulo seguinte. 
Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do regime jurídico de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 
24 de março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial 
(IGT’s) aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Neste âmbito verifica-se que o projeto se 
mostra conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, o PDM de Castro 
Verde e o PDM de Almodôvar. 
(...). 

Em 21 de julho de 2017 foi emitida, pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de 
AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável Condicionada. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados para realização do 
procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução 

O RECAPE objeto da presente análise refere-se ao Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do Zinco 
– Lombador", reportando-se às seguintes componentes do projeto objeto de realização de procedimento 
de AIA: 

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

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

Por sua vez, a Expansão Horizontal da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) não é objeto de 
análise no presente RECAPE. 

De acordo com o mencionado no RECAPE objeto da presente análise, a atual IRCL vai necessitar de uma 
expansão para comportar o aumento de rejeitados que virá a ser gerado pelo Projeto de Expansão do 
Zinco. Contudo, o desenvolvimento do Projeto de Execução da expansão da IRCL está ainda em curso 
(estando, por isso, fora do âmbito do presente RECAPE) pelo que a sua conformidade ambiental será 
avaliada no âmbito de um futuro RECAPE. 

Esta Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os resíduos (rejeitados e escombro) a produzir 
de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto (LoM 2016), quer pelos jazigos já em exploração, 
quer pelo PEZ, tendo em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL (16 Mm3, em janeiro de 2017) e a 
sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto (até 2027), bem como o aumento da capacidade da 
Lavaria do Zinco que decorrerá da exploração da mina. De acordo com o previsto, a quantidade de resíduos 
mineiros (escombro + rejeitados) a depositar entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020 é de 6 Mm3, pelo 
que ainda restará uma capacidade disponível extra da IRCL de 10 Mm3 na data em que se prevê que a 
expansão fique concluída (2020). 

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

 Finalização da construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá substituir 
a atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL). 

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

 Finalização da construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma capacidade 
de 1 500 m3 e com localização adjacente ao existente (TAI 1A), ambos na área industrial. 

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

O novo Tanque de Água Industrial localiza-se na área industrial, nas imediações dos principais 
elementos do Complexo Mineiro, numa área já parcialmente intervencionada por trabalhos prévios. 
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 Expansão vertical da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (IRCL) de modo a garantir 
capacidade de armazenamento dos resíduos gerados pela exploração dos jazigos atualmente em 
exploração. 

Na ausência da implementação do PEZ e assumindo o LoM 2014, a continuação da exploração dos 
atuais jazigos do Complexo Mineiro implica também a necessidade de expansão vertical da IRCL. 

 

3.1 ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do Zinco 
– Lombador", visando o necessário aprofundamento do Anteprojeto/estudo de viabilidade. 

Neste âmbito as principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao anteriormente previsto 
no estudo de viabilidade são as seguintes: 

 Sistema de manuseamento de materiais da mina 

Atualização da capacidade de transporte dos materiais extraídos até ao poço e da área de jazigo 
do Lombador, a qual inclui as instalações de britagem e de transporte. 

 Poço de Santa Bárbara 

O aumento de capacidade de extração previsto no estudo de viabilidade (de 4,9 Mt/ano para 
5,7 Mt/ano) seria conseguido por intermédio de um novo motor. 

O projeto de execução prevê atingir uma capacidade de elevação mais reduzida, de 5,4 Mt/ano, 
sustentada em alterações incrementais no poço para manter uma elevada disponibilidade 
operacional. O projeto permite reduzir a capacidade requerida através do transporte de quantidades 
inferiores de resíduos para a superfície utilizando para esse efeito quantidades superiores de 
resíduos em aterros subterrâneos. 

 Edifício do moinho SAG 

No âmbito do novo edifício do moinho SAG e relativamente aos pormenores de conceção disponíveis 
no estudo de viabilidade, foram efetuadas as seguintes alterações no projeto de execução: 

 Alterações ao nível da localização da sala de controlo elétrico no interior do edifício 

No estudo de viabilidade esta sala situava-se na zona norte do edifício; atualmente, devido 
ao facto de ter havido uma rotação de 90º da posição do edifício, a zona norte passou a não 
dispor de espaço disponível e a sala de controlo e os transformadores foram movidos para a 
parede este do edifício do SAG Mill. 

 Alterações ao nível da localização do triturador de seixos 

Foi alterada para ficar mais próxima do edifício do SAG Mill com o objetivo de facilitar as 
atividades durante a exploração. 

 Alteração da orientação do SAG Mill 

Este equipamento sofreu uma rotação de cerca de 90º como forma de poupar espaço no 
edifício. 

 O alimentador de emergência da pilha de armazenamento de minério passará a ser mais 
comprido com o objetivo de suportar maior quantidade de minério. 
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 Remoção do moinho Vertimill 

No estudo de viabilidade estava previsto o fornecimento de um moinho Vertimill para a 
moagem secundária. No entanto, o Projeto de Execução alterou esta filosofia passando a 
prever que o moinho de barras existente seja reconvertido num moinho de bolas que será 
utilizado para a moagem secundária. Daqui resultará uma redução dos custos do projeto ao 
nível do equipamento. 

 Edifício de flutuação de zinco 

No âmbito do novo edifício de flutuação de zinco e relativamente aos pormenores de conceção 
disponíveis no estudo de viabilidade, foram efetuadas as seguintes alterações no projeto de 
execução: 

 Relocalização da estrada de acesso à BAC2 

Face ao previsto no estudo de viabilidade, a estrada de acesso à BAC2 foi alterada devido às 
modificações efetuadas no edifício do moinho SAG e infraestruturas associadas. O acesso ao 
edifício de flutuação do zinco incluído na expansão da respetiva lavaria será feito pelo lado 
norte do edifício, entre o moinho SAG e o parque de minério. O pavimento será em gravilha 
e não será impermeabilizado. 

 Alteração das dimensões das células de flutuação 

As células consideradas no estudo de viabilidade tinham uma capacidade de 70 m3. O Projeto 
de Execução prevê que todas as células serão do mesmo tamanho e que terão uma 
capacidade unitária de 100 m3. Esta alteração foi feita com o objetivo de reduzir o número 
de células necessário e deste modo incrementar a performance do processo. 

 Instalação de um novo compressor de ar 

No estudo de viabilidade foi apenas considerada a construção de um novo tanque para 
fornecimento de ar comprimido aos novos edifícios da expansão da lavaria uma vez que a 
capacidade dos compressores existentes seria suficiente. O Projeto de Execução considera 
que é necessário incluir um novo compressor com uma potência de 425 kW, a adicionar aos 
já existentes, para garantir o fornecimento necessário de ar comprimido. 

Como resultado das alterações acima referidas a área edificada sofreu um incremento de 350 m2 
face ao previsto no estudo de viabilidade. 

As áreas parciais ocupadas pelas principais zonas de operação do edifício são as seguintes: 

 Moinho SAG/sala de controlo elétrico/área dos transformadores – 1 289 m2; 

 Nova área de flutuação do zinco – 1 205 m2. 

 Edifício de filtração de zinco 

A nova área de filtração de zinco ocupará um total de cerca de 1 045 m2, dos quais 420 m2 serão 
ocupados pelo novo edifício de filtração e área de bombagem; o novo espessador de chumbo 
ocupará 625 m2. 
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 Bombagem de rejeitados 

Foi alterada a filosofia de bombagem dos rejeitados: o estudo de viabilidade previa que os 
rejeitados fossem enviados diretamente da lavaria do zinco para a central de pasta e para a IRCL. 
O projeto correspondente está terminado e vai ser construído, o que permitirá alterar o atual 
sistema de bombagem que contempla a junção dos rejeitados das lavarias do cobre e do zinco e o 
posterior envio da mistura resultante para a área da IRCL. A nova bombagem de rejeitados ocupará 
uma área de 257 m2. 

 Alimentação elétrica 

A linha elétrica de alimentação da chaminé de ventilação de exaustão (CPV23) partirá da subestação 
principal existente no Complexo Mineiro e terá uma potência de aproximadamente 13 MW, 
ligeiramente superior à considerada no Estudo de Viabilidade. 

A razão do aumento de potência da linha elétrica considerado no Projeto de Execução prende-se 
com o facto de, durante o desenvolvimento do projeto de execução, ter-se concluído que: 

 O consumo de eletricidade associado à expansão do novo edifício do moinho SAG (9 MW) será 
superior ao previsto no Estudo de Viabilidade; 

 Haver necessidade de instalar um novo chiller subterraneamente para assegurar a 
regularização térmica nos níveis mais profundos de exploração da mina, o qual terá uma 
potência de 4 MW; 

 Haverá uma redução do consumo de energia previsto para a expansão do Poço de Santa 
Bárbara. 

 Condutas de adução de rejeitados à IRCL 

As intervenções a realizar no âmbito das condutas de adução dos rejeitados à IRCL consistem em: 

 Construção de um novo troço de pipe rack (A-B) de ligação da área da lavaria de zinco (já com 
a expansão prevista) ao traçado existente, junto do backfill; 

 Construção de um novo troço (C-D), em pipe rack na proximidade da BAC3, cujo traçado terá 
um ligeiro desvio para sul do traçado original uma vez que o corredor dos pipe racks nesta 
zona já se encontra cheio; 

 Reforço das sapatas de oito dos apoios do pipe rack (troço E-F) situados na envolvente da 
ribeira de Oeiras. 

 Acesso sul à CPV23 

A acessibilidade às áreas a intervencionar no âmbito do PEZ far-se-á por caminhos já existentes no 
interior do Complexo Mineiro, com exceção do acesso à nova CPV23 que será feito por dois novos 
pequenos troços, um a sul e outro a norte, ambos partindo de caminhos já existentes que dão 
atualmente acesso à CPV21. 

O acesso sul previsto no Estudo de Viabilidade e analisado no EIA foi alterado no Projeto de 
Execução com o objetivo de manter a maior parte dos acessos à CPV23 sobre acessos já existentes. 

Por outro lado, haverá também a relocalização da estrada de acesso à BAC2: face ao previsto no 
estudo de viabilidade, a estrada de acesso à BAC2 foi alterada devido às alterações efetuadas no 
edifício do moinho SAG e infraestruturas associadas. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de Expansão do Zinco - Lombador (Projeto de Execução que engloba a exploração do LP2 e a 
expansão da Lavaria do Zinco) constitui um projeto capital levado a cabo pela Somincor (empresa 
subsidiária da Lundin Minining Corporation - LMC) e visa o aumento da atual capacidade de produção de 
zinco (1,15 Mt/ano) para 2,5 Mt/ano, até final do primeiro semestre de 2019. Como consequência desta 
expansão surge a necessidade de instalação de novos equipamentos de processamento do minério extraído 
bem como a necessidade de expansão de algumas das infraestruturas de superfície, de apoio, quer à 
Lavaria do Zinco, quer à expansão subterrânea da Mina de Neves-Corvo. 

O projeto alvo de análise no RECAPE objeto da presente apreciação desenvolve-se integralmente na área 
do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, localizando-se os elementos a intervencionar no âmbito do projeto 
de Expansão do Zinco – Lombador, quer na área industrial, quer na ligação mina-barragem, quer numa 
área nova situada a norte da área industrial, estando, contudo, todos inseridos na área de estudo 
apresentada no EIA, em terrenos pertencentes à Somincor. 

A nova área de exploração, Lombador Fase 2, compreende duas regiões distintas de mineralização 
económica, com acessos inclinados e com interconexões. A nova área estende-se até ao nível 60, que 
atinge aproximadamente 1 200 m abaixo da superfície. 

Estima-se que a implementação do Projeto de Expansão do Zinco envolva a extração de aproximadamente 
18 Mt de minério de cobre e 25 Mt de minério de zinco para o período de vida útil da mina (2020-2030). 
De acordo com o Projeto de Execução, esta extração permitirá produzir durante a vida útil do PEZ cerca de 
362 kt de metal de cobre e 1571 kt de metal de zinco, a que correspondem valores médios anuais de 
produção de 33 kt de metal de cobre, 143 kt de metal de zinco e 19 kt de metal de chumbo. 

 

Quadro 1 - Valores de produção da mina de Neves-Corvo, com e sem o projeto PEZ 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

A implementação do Projeto de Expansão de Zinco conduz a um aumento da produção de concentrado de 
cobre em 25 % para o período de exploração do projeto. O concentrado de zinco sofre um aumento 
percentual bastante mais acentuado, de cerca de 115 %. No caso do chumbo verificar-se-á o aumento 
mais relevante, na ordem dos 355 %, embora em termos absolutos a sua relevância seja pouco significativa 
face aos restantes metais. 

O PEZ será responsável pela geração de um quantitativo máximo de escombro de 6,6 Mt e pela produção 
de 31,0 Mt de rejeitados, que serão depositados na IRCL. 

Assim, o Projeto de Execução PEZ-Lombador prevê que a implementação do PEZ, com a exploração da 
Fase 2 do jazigo do Lombador, seja responsável pelo aumento das reservas de minérios de cobre e de zinco 
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em Neves-Corvo, estimando-se esse aumento no LoM 2016 nos montantes apresentados no quadro 
seguinte. 

 

Quadro 2 - Reservas de Minério da exploração do LP2 – junho 2016 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

Devido à exploração do PEZ é previsível, de acordo com o Projeto de Execução do Pez-Lombador, que as 
reservas totais de minérios de cobre e de zinco existentes em Neves-Corvo sofram um incremento, 
passando a ter os valores que se apresentam no quadro seguinte. 

 

Quadro 3 - Reservas Totais de Minério em Neves-Corvo incluindo LP2 - junho de 2016 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

Considerando as duas componentes do Projeto objeto do presente RECAPE, as infraestruturas a 
intervencionar no âmbito do Projeto de Expansão do Zinco – Lombador são as seguintes: 

 Exploração do jazigo do Lombador Fase 2 

A exploração da nova área do jazigo compreende a instalação de uma nova chaminé principal de 
ventilação de exaustão (CPV23) e respetivo acesso viário, bem como a linha elétrica de ligação à 
rede elétrica atual. 

 Poço de Santa Bárbara 

Envolve a ampliação da capacidade de extração do Poço de Santa Bárbara, de 4,9 Mt/ano para 
5,5 Mt/ano. 
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 Expansão da lavaria do zinco 

Visando o aumento da capacidade de processamento de minério, de 1,15 Mt/ano para 2,5 Mt/ano, 
envolve a construção das seguintes novas infraestruturas: 

 Edifício do moinho SAG - conterá o novo moinho SAG e os respetivos acessórios, a nova sala 
de controlo, a nova subestação elétrica e as salas elétricas; 

 Novo edifício de flutuação do zinco - conterá as novas células de flutuação, os compartimentos 
de bombagem e as bombas; 

 Nova área de filtração do zinco; 

 Novo espessador de concentrado de chumbo; 

 Bombagem de rejeitados; 

 Nova correia transportadora do moinho SAG; 

 Novos troços do Piperack existente para ligação da área industrial à IRCL. 

A expansão da lavaria do zinco será efetuada em duas novas áreas, já anteriormente 
intervencionadas, em terrenos classificados como “área artificial de uso industrial”, situados no 
interior da área industrial do Complexo Mineiro, situando-se os edifícios de moagem e de flutuação 
de zinco, assim como a bombagem de rejeitados, a este da lavaria atual e a nova área de filtração 
de zinco a sul da infraestrutura existente. 

Todas as infraestruturas de superfície cuja capacidade tenha de ser aumentada em resultado do incremento 
da exploração subterrânea da mina estão localizadas dentro da atual zona industrial, com exceção da nova 
chaminé principal de ventilação (CPV23), de exaustão, que ficará localizada em terrenos que são 
propriedade da Somincor, dentro da área de concessão de exploração. 

 

Trabalhos preparatórios 

As novas instalações relacionadas com a expansão da lavaria do zinco exigem terraplanagens, com 
escavação necessária para os novos edifícios de moagem e flutuação e para o sistema de alimentação de 
emergência. A escavação é também necessária para a construção das novas estradas locais a sul da 
infraestrutura. 

Assim, de acordo com o projeto, a construção destas infraestruturas representa um volume de escavação 
de 23.000 m3 e um volume de aterro de 5.800 m3. Adicionalmente, são necessários aproximadamente 
10.000 m3 de escavação estrutural e 21.000 m3 de aterro estrutural para construção de pilares e muros de 
retenção. A quantidade de aterro estrutural inclui aproximadamente 13.000 m3 para a concretização da 
instalação de pasta de rejeitados. 

 

Expansão Subterrânea - Exploração do Jazigo do Lombador Fase 2 

A concretização do PEZ envolve a realização das seguintes intervenções no âmbito da exploração mineira, 
de modo a proporcionar uma maior produtividade de minério de zinco para a moagem, nomeadamente: 

 Um aumento da produção de minério de zinco das áreas de exploração mineira existentes, limitadas 
pela moagem; 
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 O desenvolvimento de uma área de produção nova e mais profunda, denominada Fase 2 do 
Lombador (LP2); 

 Uma atualização da capacidade de manuseamento de materiais do poço e da área de jazigo do 
Lombador, a qual inclui as instalações de britagem e de transporte. 

Por outro lado, relacionados com a expansão da mina subterrânea e integrados no âmbito do PEZ-
Lombador, irão decorrer trabalhos à superfície, nomeadamente: 

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

 Expansão das instalações de bombagem; 

 Incremento dos requisitos de manutenção; 

 Atualização da rede de distribuição elétrica, incluindo a construção de cinco novas subestações 
elétricas de transformação e distribuição. Estas subestações ficarão situadas uma em cada uma 
das três cabeças motoras dos transportadores, uma na estação de britagem e uma na estação de 
bombagem; 

 Expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços que serão requeridos 
ao nível subterrâneo, designadamente a construção de um novo espessador de chumbo e de um 
novo espessador de rejeitados. 

Não está prevista a expansão do armazém de explosivos, nem o aumento da capacidade de armazenamento 
de combustível à superfície, uma vez que ambos têm capacidade suficiente para dar resposta às 
necessidades do PEZ. 

O PEZ assume a manutenção dos métodos de desmonte inalterados nas áreas existentes. Na área de 
expansão (LP2), o método de desmonte utilizado para extrair o minério de zinco é o OBF (Optimized Bench-
Fill), tal como sucede no LP1. 

Nas áreas do Lombador Fase 2 de baixo teor de zinco, é proposta a utilização de um método hibrido de 
Bench and Fill (B&F - ou seja, de enchimento de rocha), onde o nível de furação possui a largura de acordo 
com o método BF (nível de remoção de 5 m de largura na base do desmonte e um nível de furação, com 
uma largura entre 10 a 12 m, no teto do desmonte). Esta disposição permite que os desmontes sejam 
suportados em toda a largura bem como que os furos de produção sejam efetuados em paralelo, otimizando 
assim a extração. 

O nível de remoção será desenvolvido atravessando o enchimento por pasta (pastefill) do nível anterior 
otimizando assim os custos de desenvolvimento, com o propósito semelhante à reutilização do nível de 
limpeza no método OBF. 

Neves-Corvo tem alguma experiencia prévia com situações em que os desmontes foram executados com 
ambos os muros do nível de remoção em enchimento, sem que ocorressem condições geotécnicas adversas. 
No entanto, antes que este método seja adotado serão realizadas modelações geotécnicas e serão 
efetuados desmontes teste, como é prática habitual sempre que é adotado um novo método. 

O método OBF e o desenvolvimento de acesso associado foram adicionalmente modificados para reduzir 
os custos operacionais e de capital. 

Atualmente, o sistema de britagem e de transporte existente no nível 550 mais próximo da área de 
expansão de zinco do Lombador é operado à sua capacidade total. O Estudo de Viabilidade do PEZ 
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Lombador de 2015 desenvolveu o conceito de uma britagem subterrânea no nível 260 com três 
transportadores para transportar minério e resíduos para o sistema de elevação. O sistema proposto inclui: 

 Uma nova estação de britagem primária, com britador de maxilas, equipamento de quebra de 
grandes blocos, alimentador vibratório, transportador de distribuição ao silo, separador magnético 
e equipamento auxiliar no nível 260; 

 Dois silos para armazenamento de minério de zinco, de cobre e escombro, cada um com um 
alimentador vibratório até ao sistema transportador que alimenta os novos silos de armazenamento 
em poço no nível 700; 

 Cerca de 3,2 km de sistema transportador de rampa em três troços; 

 Atualização do poço existente e do sistema de carga de «skips» para aumentar a sua capacidade 
para 5,4 Mt/ano. 

As alterações realizadas desde o Estudo de Viabilidade analisado no EIA até ao desenvolvimento do projeto 
de execução incluem: 

 Revisão da localização da britadeira primária (relocalizada horizontalmente, mas não 
verticalmente); 

 Revisão do projeto da mina para aumentar a inclinação da rampa dos transportadores de rampa 1 
e 2 de 14% para 18% (o que resulta em transportadores mais curtos para a mesma elevação); 

 Localização revista das transferências dos transportadores de rampa, devido à inclinação revista; 

 Revisão do método de distribuição dos silos (nomeadamente alteração da queda para 
transportadores distribuição); 

 Revisão do projeto de escavação da rampa do transportador. 

O desenvolvimento do manuseamento de materiais pode ser dividido em três áreas principais de trabalho: 
área de britagem no nível 260; troços do transportador; e área no nível 680. 

O sistema de transportador foi concebido com três rampas de transporte de comprimento semelhante que 
têm uma inclinação de 18%, com 5,5 m de largura x 5,0 m de altura, para permitirem apenas o acesso de 
equipamento de manutenção. 

A conceção proposta para a estação de britagem principal é semelhante às conceções da estação existente 
nos níveis 550 e 700, mas incorpora pequenas melhorias de conceção. 

Os sistemas de armazenamento de materiais na conceção incluem: duas zonas de descarga com capacidade 
de armazenamento de 7 700 m3, dois silos entre a britadeira e o primeiro troço do transportador com um 
volume vivo de 700 m3 cada, e dois silos no topo do sistema de transportador inclinado e à frente do 
transportador de carga de «skips» com um volume vivo de 600 m3 cada. 

Os transportadores irão utilizar uma correia de corda de aço, em vez da correia de tecido que foi 
anteriormente utilizada na mina. 

Cada uma das estações de transferência será equipada com uma grua suspensa, estação de corte da correia 
e sistema de remoção por gravidade do extremo da cauda («tail-end gravity take-up system») com guincho 
para elevação do contrapeso durante a manutenção. 

A expansão da mina subterrânea envolverá ainda o aumento do consumo de água nas áreas subterrâneas 
e a consequente construção de um novo tanque de diminuição de pressão, no nível 375. 
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A nova chaminé principal de ventilação de exaustão (CPV23) integra o circuito de ventilação de 
Neves-Corvo. 

A exploração do jazigo LP2 irá, a exemplo do que sucede com a do jazigo LP1, apoiar-se na rampa de 
acesso principal ao nível 550 e numa extensão da CPV22, que tem 4 m de diâmetro, para a fonte principal 
de ar fresco. Irá igualmente haver entrada de ar através dos tapetes transportadores. Depois de o ar ter 
passado pelas áreas de produção e de desenvolvimento, o mesmo é extraído por um novo coletor a 
construir nos níveis 260 e 375 e, depois, através de coletores já existentes no nível 590, de acordo com o 
representado na figura seguinte. 

 

 

 

Figura 1 - Rede de ventilação principal do jazigo do Lombador Fase 2 

[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

As chaminés de ventilação de exaustão nos níveis de produção eliminam a conceção tradicional de 
Neves-Corvo, optando agora os responsáveis pela Mina pela colocação de chaminés com 4,1 m de diâmetro 
em cada um dos flancos do jazigo. 

A exploração da nova área do jazigo do Lombador compreende a instalação de uma nova chaminé de 
ventilação de exaustão (CPV23), que vai complementar, à superfície, a CPV21, atual chaminé que já 
assegura a exaustão da área LP1 e passará também a assegurar a exaustão da área LP2 através do coletor 
do nível 590. 

A CPV23, implantada numa área não anteriormente intervencionada, terá um diâmetro de 4,1 m e será 
alimentada por uma nova linha elétrica que partirá da subestação principal existente no Complexo Mineiro 
e terá uma potência de aproximadamente 13 MW. 

Esta linha elétrica dispõe de um troço inicial subterrâneo junto à Subestação Principal, seguido de um troço 
aéreo, de 1 357 m, suportado por 24 apoios, que liga a Subestação Principal à CPV22 e depois à CPV23. 
Como forma de garantir o abastecimento de energia à CPV23 em caso de falha nesta linha, será também 
construída uma linha elétrica redundante, neste caso enterrada, que unirá a CPV23 à CPV21. Será na 
mesma vala, garantindo, no entanto todas as condições de segurança aplicáveis, que passarão as tubagens 
que transportarão o efluente da CPV23 (água de condensação da chaminé) até à CPV21, a partir da qual 
entrará na rede de drenagem de águas residuais já existente, através do qual estas águas contaminadas 
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são aduzidas à BAC1 no couto mineiro, entrando assim no circuito normal de tratamento e recirculação de 
águas. 

Assim, a linha elétrica a construir terá dois troços subterrâneos e um aéreo: 

 Troço subterrâneo inicial com 142 m, que implicará a abertura de uma vala de 142 m por 1,5 m, 
representando uma área de intervenção global de 213 m2; 

 Troço aéreo de 1 357 m, suspenso em 24 apoios, tendo cada apoio uma base com uma área de 
0,5 m2, o que significa que o troço aéreo da linha elétrica ocupa uma área total de solo de 12 m2 
considerando todos os apoios; 

 Troço final enterrado, de ligação à CPV21, com 123 m de comprimento. Este último troço enterrado 
constitui uma ligação redundante para que seja garantido o fornecimento de energia à CPV23 em 
caso de eventual avaria na linha elétrica e a vala em que o mesmo será enterrado (com 123 m por 
1,5 m) ocupará uma área total de 330 m2. 

A CPV23, em condições de produção de pico, terá uma capacidade de extração de ar de 300 m3/s 
(1 080 000 m³/h), a uma pressão de 5,8 kPa. Para este efeito, será equipada com um ventilador de fluxo 
axial, montado horizontalmente, e um motor de velocidade variável de 2 224 kW. 

Adicionalmente será necessário um ventilador de 240 kW instalado no fundo para complementar o sistema 
de retorno de ar e fazer frente às pressões exercidas pela já existente CPV21 (254 m3/s) e pela nova CPV23 
(300 m3/s). 

O acesso à CPV23 será efetuado por dois novos pequenos troços, um a sul e outro a norte, ambos partindo 
de caminhos já existentes que dão atualmente acesso à CPV21. 

Será efetuada uma nova saída de emergência: com apenas uma rampa de acesso ao jazigo sul do LP2, 
abaixo do nível 160, e ao jazigo norte do LP2, é disponibilizada uma segunda forma de saída de emergência, 
através de uma chaminé de diâmetro reduzido (1 metro) paralela ao sistema de ar fresco, equipado com 
um sistema de escadas da SafeScape™. O sistema de saída de emergência é desenvolvido em paralelo com 
o desenvolvimento da rampa e das chaminés de entrada de ar fresco. Este desenvolvimento progressivo 
minimiza a distância entre as frentes de produção ativas e o caminho para a saída de emergência. 

A drenagem da zona de expansão da mina compreende: 

 Uma estação de bombagem, no nível 220, equipada com três reservatórios de 155 m3 (um em 
operação, um em limpeza e um em "standby") e dois conjuntos de quatro bombas centrífugas 
(uma em operação e uma em "standby"), bombeando para a estação de bombagem existente no 
CRAM08 no nível 500; 

 Bombas de andares de 95 kW localizadas em reservatórios nivelados a cada 40 m de altura vertical 
no LP2, bombeando para um dos três reservatórios da estação de bombagem nova. 

Estas bombas serão obtidas do sistema de drenagem existente do LP1, que se tornará obsoleto 
uma vez que a água será encaminhada por gravidade para a nova estação de bombagem; 

 Conversão da estação CRAM08 existente de modo a transformar-se numa estação de bombagem 
dedicada de segunda fase no sistema de drenagem do Lombador. 

A água limpa será bombeada desta estação para os tanques de água limpa no nível 674. 
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Atividades de Expansão à Superfície – Expansão da Lavaria do Zinco 

A expansão da Lavaria do Zinco contemplará a construção de um novo edifício de moagem e de flutuação 
com mais de 14 350 m2. O circuito de moagem instalado no novo edifício será de dois estágios, onde irá 
ser utilizado um novo moinho SAG (atualmente em armazém, tendo sido adquirido em 2011) e um moinho 
de barras convertido em bolas, para moagem secundária. O sistema de flutuação, por sua vez, será 
composto por novas células, de 100 m3 de capacidade. Este novo edifício incluirá também um novo 
compressor de ar, uma nova sala de controlo, uma subestação elétrica e as salas elétricas associadas. 

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

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

 Alterações às pilhas de armazenamento de minério já existentes, de forma a garantir o 
cumprimento do requisito de uma maior capacidade de armazenamento de zinco. 

As alterações previstas nas infraestruturas existentes na área industrial incluem uma atualização 
completa das pilhas de armazenamento de minério grosseiro existentes, de forma a conter o 
aumento da tonelagem de minério de zinco transportado da mina. 

Esta atualização irá incluir a alteração da área atual de minério de cobre para área de 
armazenamento de minério de zinco, sendo que a área menor de armazenamento de minério de 
zinco atual irá ser convertida para armazenamento de minério de cobre. 

Assim, a área atual para deposição de minério de cobre (30.000 toneladas de capacidade) servirá 
para armazenamento de minério de zinco, sendo que a atual área de armazenamento de minério 
de zinco, de menores dimensões (20.000 toneladas de capacidade), irá ser convertida para 
deposição de minério de cobre. 

Durante as paragens anuais para manutenção, sempre que necessário, a área de armazenamento 
de escombro será utilizada para armazenamento de minério de zinco. Contudo, apesar das 
alterações referidas, não é expectável uma mudança na área de armazenamento de minério atual, 
estando também garantida a capacidade do parque de minério para funcionamento contínuo 
durante a paragem anual, para manutenção; 

Esta mudança irá também incluir mudanças menores no sistema de alimentação de cobre atual. 
Para além da mudança das pilhas de armazenamento irá ser também construído um novo sistema 
de alimentação com telas e torres de transferência, de forma a permitir o transporte de minério da 
pilha de armazenamento para o moinho SAG. 

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

 Atualização do sistema de espessamento, incluindo equipamentos novos e expansão dos existentes. 

O espessador de chumbo existente será demolido e o respetivo equipamento será aproveitado para 
o novo espessador, a construir no novo edifício de filtração. Este edifício terá também um novo 
filtro de chumbo (do mesmo modelo do existente) com 40 placas instaladas, para além de dois 
filtros de zinco novos. 
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O novo edifício de filtração, que ocupará uma área de cerca de 1 045 m2, integra a construção das 
seguintes novas infraestruturas: 

 Novo edifício de filtração – 420 m2; 

 Novo espessador de chumbo para substituir o existente, em terreno classificado como “área 
artificial de uso industrial”, já anteriormente intervencionada – 625 m2. 

 Ampliação do filtro de chumbo existente, localizado no atual edifício da lavaria de zinco, de 12 para 
40 placas; 

 Nova bombagem de rejeitados; 

 Nova correia transportadora do moinho SAG; 

 Alteração do pipe rack existente para ligação da área industrial à IRCL. 

As intervenções ao nível das condutas de adução de rejeitados à IRCL, existentes no Complexo 
Mineiro, consistem na alteração da estrutura das condutas existentes combinada com a construção 
de novos troços em pipe rack. 

Neste contexto, com vista a evitar o reforço da estrutura do pipe rack em toda a sua extensão, 
desde o edifício de reagentes até à área de backfill, o projeto prevê a construção de um novo troço 
de pipe rack com um traçado alternativo, entre a lavaria do zinco e a área de backfill. Assim, as 
intervenções a realizar consistem em: 

 Construção de um novo troço de pipe rack (A-B) de ligação da área da lavaria de zinco (já 
com a expansão prevista) ao traçado existente, junto do backfill; 

 Construção de um novo troço (C-D), em pipe rack na proximidade da BAC3, cujo traçado 
terá um ligeiro desvio para sul do traçado original uma vez que o corredor dos pipe racks 
nesta zona já se encontra cheio; 

 Reforço das sapatas de oito dos apoios do pipe rack (troço E-F) situados na envolvente da 
ribeira de Oeiras. 

 

Acessos e estaleiros 

A acessibilidade às áreas a intervencionar no âmbito do PEZ far-se-á por caminhos já existentes no interior 
do Complexo Mineiro, com exceção do acesso à nova CPV23 que será feito por dois novos pequenos troços, 
um a sul e outro a norte, ambos partindo de caminhos já existentes que dão atualmente acesso à CPV21. 

Está previsto um acesso temporário ao Edifício de Concentrado de Zinco para a fase de construção. 

De realçar que haverá também a relocalização da estrada de acesso à BAC2. Por outro lado, o acesso ao 
edifício de flutuação do zinco incluído na expansão da respetiva lavaria será feito pelo lado norte do edifício, 
entre o moinho SAG e o parque de minério; o pavimento será em gravilha e não será impermeabilizado. 

No decorrer das obras de expansão da lavaria do zinco, a realizar no âmbito do PEZ-Lombador, irão ser 
utilizados quatro estaleiros, cuja localização foi definida no âmbito do projeto de execução. 

A escolha da localização dos quatro estaleiros, que ocupam uma área total de 45 229 m2, corresponde, na 
sua grande maioria, a área industrial constituída por zonas já intervencionadas: 

 



RECAPE/AIA n.º 2947 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Projeto da Expansão do Zinco - Lombador 20 
Dezembro de 2017 

 Estaleiro 1 

Ocupando uma área de 10 019 m2, está inserido na área industrial, numa área de reserva para 
potencial futura escombreira. A área que irá ser ocupada por este estaleiro está condicionada pela 
REN (áreas com risco de erosão) em 175 m2 e por montado de azinho na sua totalidade. 

 Estaleiro 2 

Está inserido na área industrial e ocupa uma área de 28 728 m2, na qual se inclui o respetivo 
acesso, com 367 m2 (o qual possui uma pequena área fora da área industrial). Este estaleiro está 
localizado integralmente em área condicionada pela REN (áreas de elevado risco de erosão) e por 
montado de azinho; o respetivo acesso, contudo, apesar de também estar totalmente inserido em 
área condicionada pela REN, possui uma pequena parcela de 104 m2 que, ao contrário da restante 
área, não se encontra condicionada por montado de azinho. 

 Estaleiro 3 

Com uma área total de 5 102 m2, está localizado na zona Sul da área industrial, na qual ocupa uma 
área de 3 012 m2, apresentando, contudo, uma parcela significativa (2 090 m2) fora da área 
industrial. Este estaleiro está totalmente inserido em área de REN (áreas de elevado risco de 
erosão) tendo uma parcela de 1 586 m2 condicionada por montado de azinho. 

 Estaleiro 4 

Com uma área total de 4 010 m2, encontra-se, praticamente na sua totalidade, inserido na área 
industrial já artificializada, a Sul da BAC2. A parcela situada fora do perímetro da área industrial 
ocupa 357 m2. Este estaleiro está totalmente inserido em área de REN (áreas de elevado risco de 
erosão) e em área protegida pertencente ao SIC Guadiana (PTCON0036). 

Está prevista a reposição das condições iniciais de cada um dos locais a ocupar para implantação dos 
estaleiros. 

 

Principais consumos de materiais e água 

Os principais materiais a usar na fase de construção do projeto em análise são os materiais de utilização 
corrente nas obras de construção civil, não se destacando nenhuma tipologia diferente de materiais. 

Na fase de exploração destaca-se a extração do minério de zinco e de cobre, nas quantidades já atrás 
referidas. 

Os tipos de reagentes utilizados considerando o PEZ são os mesmos que os utilizados atualmente, mas os 
consumos serão ajustados em função da produtividade e do teor de metal do minério. Os reagentes 
utilizados no processo mineralúrgico da lavaria do zinco e nos espessadores de pasta são apresentados no 
quadro seguinte. 
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Quadro 4 - Reagentes utilizados no processo 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

As quantidades de materiais utilizados na moagem são as constantes do quadro seguinte, salientando-se 
que com a entrada em funcionamento do PEZ a moagem primária deixará de ser feita em moinho de barras 
e passará a ser feita em moinho de bolas. Por essa razão não são apresentadas quantidades de barras no 
caso PEZ nem quantidades de bolas de aço de 25 mm e 127 mm para o Caso Padrão (situação sem 
concretização do PEZ). 
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Quadro 5 - Materiais utilizados na moagem 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 

 

Na mina de Neves-Corvo é consumida água nova e água industrial, que corresponde, em mais de 90 %, a 
água reciclada das instalações de pasta. 

O abastecimento de água industrial ao Lombador irá utilizar a rede existente na mina até ao LP1 com um 
tanque de diminuição de pressão no nível 550. No nível 375 irá ser necessário um novo tanque de 
diminuição da pressão. A água será distribuída a partir deste tanque através de furos realizados por 
perfuração ascendente com um diâmetro de 1 m. 

A água nova consumida, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, provém da albufeira de 
Santa Clara, explorada pela Somincor, sendo esta a única fonte de água nova (ou água doce). Espera-se 
que com o PEZ o consumo de água nova aumente 35 a 45 m3/hora, atingindo um valor de 140 m3/hora. 

Contudo, recentemente foi alcançada uma grande redução do consumo de água doce no local da mina – 
em 2014 foi possível inverter a tendência de um maior consumo que se tinha observado desde 2010 – 
tendo sido introduzidas diversas melhorias nos dispositivos de reciclagem de água e de evaporação, que 
asseguraram uma redução de 75 % no consumo de água doce nos últimos 3 anos e que o aumento líquido 
estimado da descarga para o ambiente durante os períodos de pico seja apenas 23 m3/hora mais elevado 
do que o Caso Padrão. 

A Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) foi dimensionada tendo em conta este aumento pelo que 
o caudal previsto para a descarga se insere nos valores licenciados na autorização de descarga anexa ao 
TUA emitido em 2017. 

Prevê-se que o consumo de água industrial aumente quase 50 % com o PEZ, com a maior necessidade 
proveniente da expansão da lavaria de zinco. Em 2016 foi já construído um novo tanque de água industrial 
ao longo das operações de Neves-Corvo do Caso Padrão, que alimenta os consumidores da mina 
subterrâneos, libertando deste modo até 30 % da capacidade para utilização nos novos processos da lavaria 
de zinco. O PEZ requer no entanto novas condutas para alimentar os volumes superiores de água necessária 
no processo. 
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Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões expectáveis 

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 existente, 
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 
Complexo Mineiro: 

 Efluente industrial ou água da mina; 

 Efluente doméstico proveniente de todo o complexo mineiro; 

 Efluente pluvial contaminado proveniente do escoamento superficial da área industrial. 

A descrição do método de tratamento dos efluentes que foi efetuada no EIA mantém-se atualizada nesta 
fase de desenvolvimento do Projeto, evidenciando-se estar em curso a construção de uma Nova Estação 
de Tratamento de Água (NETA), que complementará a atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do 
Lobo (ETACL), que deverá entrar brevemente em funcionamento. 

 

Recursos Humanos 

Está previsto que o Projeto de Expansão do Zinco venha a requerer um acréscimo de trabalhadores, quer 
na fase de construção, quer na fase de exploração. 

Assim, prevê-se que durante as fases de pico de construção do PEZ-Lombador, seja necessário contratar, 
localmente, mais de 300 pessoas. Estima-se também que a exploração do PEZ venha a gerar 80 a 90 postos 
de trabalho adicionais, em média, durante a vida útil da mina; é previsível que a implementação do PEZ 
contribua para a manutenção dos postos de trabalho existentes durante um período de tempo mais longo. 
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4. APRECIAÇÃO 

Atendendo a que Projeto da Expansão do Zinco – Lombador" analisado no RECAPE objeto da presente 
apreciação apenas se reporta às componentes do PEZ relativas a "Expansão de todas as áreas de produção 
de zinco atuais e exploração do jazigo do Lombador Fase 2" e "Expansão da Lavaria do Zinco e outras 
infraestruturas de apoio", subsistirão disposições da DIA emitida que apenas serão aplicáveis à componente 
do projeto "Expansão Horizontal da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)", pelo que a 
verificação do seu cumprimento apenas será possível quando for apresentado o respetivo RECAPE. 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no 
RECAPE. 

No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE. 

No segundo ponto é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento dos termos 
e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma verificação, caso a caso, das várias 
disposições da mesma. 

 

4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE possibilita a verificação se o respetivo Projeto de 
Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não cumprimento aos termos e condições 
nela fixados. 

Assim, o RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a 
demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com a mesma, aborda em capítulos distintos os 
seguintes temas: descrição do Projeto de Execução, referindo as principais alterações nele introduzidas, 
face ao previsto no Anteprojeto; demostração da conformidade ambiental com a DIA, bem como a descrição 
da forma como é assegurado o cumprimento das disposições da DIA, sendo ainda apresentados os 
elementos, bem como os estudos desenvolvidos, em resposta ao estipulado na DIA; apresentação dos 
programas de monitorização a implementar, de acordo com o definido na DIA. É ainda apresentada, em 
volume anexo (Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais - RTFMCA), a proposta de 
todas as medidas de minimização e de compensação e as cláusulas ambientais a inserir no caderno de 
encargos da obra; este volume descreve os programas de monitorização, a implementar para os fatores 
ambientais: recursos hídricos, sistemas ecológicos, qualidade do ar, ambiente sonoro, solos e património. 

O RECAPE na generalidade encontra-se bem estruturado e elaborado, incluindo, na globalidade, 
fundamentação suficiente. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 

É efetuada no RECAPE a reavaliação dos impactes ambientais gerados pelo Projeto de Execução, face ao 
inicialmente avaliado no EIA sobre o Anteprojeto (Estudo de Viabilidade), sendo apenas abordados os 
fatores ambientais sobre os quais foi considerado que os impactes previsíveis gerados pelo Projeto de 
Execução possam sofrer alguma alteração, face à avaliação anteriormente efetuada no EIA. Neste sentido, 
tendo em consideração as alterações verificadas entre o Estudo de Viabilidade e o Projeto de Execução, 
foram objeto de reavaliação: a ocupação do solo; os recursos hídricos; o ordenamento do território; o 
ambiente sonoro; o património cultural; o ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo. 
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Na sequência a apreciação da informação apresentada neste âmbito, considera-se a mesma adequada, na 
generalidade, verificando-se estar salvaguardada a adoção das necessárias medidas de minimização, 
quando necessário, devendo ainda ser adicionalmente cumpridos os aspetos abaixo indicados. 

 

CONSTRUÇÃO 

De destacar a abertura de um acesso provisório de cerca de 0,15 ha para aceder ao Edifício de Concentrado 
de Zinco na fase de construção, uma vez que o normal acesso ficará condicionado pelas obras na 
proximidade. Neste sentido, pela abertura deste acesso, prevê-se um impacte direto e negativo ao nível da 
ocupação do solo, mas de magnitude reduzida, local, de carácter temporário, reversível e pouco 
significativo, uma vez que o referido acesso se encontra dentro da área industrial, em zona já anteriormente 
intervencionada. 

Ao nível das condicionantes, o acesso abrange áreas de REN e Montado de Azinho, pelo que o impacte 
gerado é direto e negativo, sendo contudo, de magnitude reduzida, local, de carácter temporário e 
reversível, pelo que se considera que o impacte será pouco significativo. 

No que concerne aos estaleiros, de referir ainda o impacte que o estaleiro 2 tem sobre os recursos hídricos, 
nomeadamente pela proximidade (lado norte do estaleiro) e interceção de uma linha de água pelo acesso 
novo que será necessário estabelecer, sendo que neste caso, a transposição da mesma será feita através 
de um pontão, o qual será construído para o efeito. Neste sentido, apenas se preveem impactes negativos 
na fase de construção, os quais serão de carácter temporário e reversível, imediatos, certos mas pouco 
significativos, com a aplicação das medidas de mitigação previstas na fase de EIA. 

Em relação ao estaleiro 4, de acordo com a carta militar, o mesmo está localizado sobre uma linha de água. 
No entanto, a construção da barragem de águas contaminadas (BAC2), há muito em exploração, dentro da 
área industrial, fortemente industrializada, eliminou a linha de água para jusante, pelo que esta, apesar de 
ainda estar representada na carta militar, já não existe. Efetivamente, a morfologia do terreno na zona 
industrial foi modificada ao longo de muitos anos tendo sido restabelecida a rede hidrográfica com soluções 
alternativas. Salienta-se que estas linhas de água terão sido eliminadas, fazendo-se o escoamento das 
águas por traçados compatíveis com a atividade industrial. 

No que concerne ao estaleiro 3, tem uma localização prevista para uma área em que existe montado de 
azinho. Deste modo, deverá proceder-se à relocalização deste estaleiro ou a sua localização dentro desta 
parcela de terreno deverá ser concretizada de tal forma que não afete nenhum exemplar de azinho. 

Em síntese, os estaleiros necessários para as ações de construção que se localizem fora da área industrial 
e em zona de montado de azinho devem: 

 Preferencialmente ser relocalizados dentro da área licenciada; 

 No caso de permanecerem fora da área licenciada não podem afetar exemplares de azinheiras, não 
pudendo ser realizadas quaisquer operações que levem à sua morte; 

 A afetação de azinheiras dentro do perímetro industrial (para qualquer operação) deve ser 
compensada com a sua plantação na razão de 1:1 nos terrenos adjacentes pertencentes à empresa 
mineira. 

Por sua vez, evidencia-se a necessidade de obtenção de TURH para a interceção com a linha de água. 
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EXPLORAÇÃO 

A área de implantação da Lavaria de Zinco no Projeto de Execução aumentou em cerca de 350 m2, face à 
área prevista no Estudo de Viabilidade e avaliada no EIA (14 000 m2). 

Neste sentido, o impacte gerado por este aumento de área impermeabilizada terá efeitos ao nível do solo, 
hidrogeologia e ocupação do solo, mas face à área que os novos edifícios representam quando comparados 
com a área total da Lavaria de Zinco, o aumento corresponde a cerca de 3 %. 

De referir ainda que toda a área dentro da área industrial corresponde a uma área fortemente 
intervencionada. Neste sentido, os impactes serão negativos, permanentes, irreversíveis, mas, tendo em 
consideração a área industrial fortemente intervencionada em que estão inseridos os novos edifícios e o 
ligeiro incremento da nova área ocupada (cerca de 3%), o impacte será pouco significativo. 

Ao nível das condicionantes, verifica-se o aumento da área da Lavaria de Zinco em área de REN (Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica do solo) e em área de Montado de Azinho, conforme a nova Lavaria de 
Zinco proposta em Anteprojeto já afetava. Neste sentido, e tendo também em consideração o aumento de 
cerca de 3% desta afetação, bem como tendo em consideração a envolvente da Lavaria corresponder 
totalmente a estas condicionantes, seria de difícil contorno a não afetação das mesmas. Assim, este impacte 
apesar de negativo, permanente, irreversível, imediato, é também pouco significativo. 

De referir que a linha elétrica aérea interceta também algumas linhas de água de muito pouca expressão 
e de carácter torrencial, o que, apesar da não afetação direta, poderá constituir um impacte negativo, 
embora de reduzida magnitude, na fase de construção, na proximidade dos apoios que fiquem localizados 
nas imediações dessas linhas de água. 

Em relação ao troço subterrâneo da linha elétrica prevêem-se impactes negativos e imediatos ao nível da 
ocupação do solo e dos sistemas ecológicos, enquanto estiver a decorrer a fase de instalação, sendo 
impactes de caracter temporário e reversível. Prevêem-se também impactes negativos e imediatos ao nível 
da geologia e solos, que serão de caráter permanente e irreversível mas pouco significativos. 

Em termos de condicionantes, a linha elétrica ocupa 215 m2 de área integrada na REN (Áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo) e está integralmente em área de Montado de Azinho, pelo que os impactes 
são negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis e imediatos, mas de magnitude reduzida e como 
tal pouco significativos. 

Deste modo, considera-se que no troço aéreo da linha devem ser implementadas as seguintes medidas de 
minimização a aplicar de acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de 
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica”: 

 Todos os seccionadores devem ser montados em posição vertical por baixo do topo do poste, a 
uma distância mínima de 35 cm; 

 O TP deve ser montado por baixo do seccionador; 

 Não devem ser colocados elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas; 

 No PT e na derivação deve ser feito o isolamento de todos os elementos de tensão junto à armação 
a uma distância mínima de 120 cm recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras 
soluções de isolamento que se julgarem adequadas à situação; 

 Devem ser aplicados isolamentos em todos os apoios sejam eles em galhardete ou não e deverá 
ser assegurado uma distância mínima de 100 cm entre a travessa de baixo e o condutor superior; 

 Sinalização da linha como sinalizadores rotativos, dispostos alternadamente nos três condutores 
para que resulte uma sinalização por cada 7 m (em perfil), que deverão ser dispostos de forma 
alternada de 21 em 21 m; 
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 A manutenção da linha deverá incluir igualmente a manutenção dos isolamentos, de modo a que 
se assegure a eficácia das medidas de minimização ao longo do tempo; 

 Deverão igualmente ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP Distribuição de antipouso e 
antinidificação, assim como as demais recomendações sugeridas no manual supra citado. 

Como apreciação de âmbito global, há a referir que no que se refere a usos e ações compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas na REN, as intervenções não revelam aspetos críticos que inviabilizem a sua concretização, tanto 
mais que incidem em área industrializada, já fortemente afetada pela intervenção humana. 

 

4.3 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

4.3.1 ELEMENTOS A APRESENTAR 

 

4.3.1.1 EM SEDE DE RECAPE 

a. Deverá ser justificado, bem como proceder à apresentação dos estudos geomecânicos 
que servirão de suporte à decisão sobre o método a adotar para concretização da 
galeria de remoção: atravessamento do enchimento em pasta do desmonte anterior, 
por oposição à construção da habitual rampa de acesso 5 m para cima. 

O RECAPE apresenta a justificação solicitada, transmitindo que antes que seja adotado o método em causa 
"(…) serão realizadas modelações geotécnicas e serão efetuados desmontes teste, como é prática habitual 
sempre que é adotado um novo método". Deste modo, no que se refere à solicitação para apresentação 
dos estudos geomecânicos que validarão a decisão tomada acerca do método de desmonte a adotar, é 
referido que não é ainda possível proceder à sua apresentação. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada em resposta ao 
solicitado nesta disposição da DIA. 

 

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

Apesar de a informação apresentada relativa aos reagentes não responder integralmente ao solicitado, não 
incluindo a sua constituição, no caso das misturas, considera-se que a mesma permite alcançar os objetivos 
mínimos subjacentes à informação solicitada nesta disposição a DIA.  

 

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

O RECAPE refere estar em curso a realização de "(…) um novo estudo hidrogeológico de Neves Corvo, que 
pela primeira vez engloba a área industrial, a área de implantação das instalações de resíduos e respetivas 
áreas envolventes", que estará concluído em 2019, devendo ser propostas as adequadas medidas de 
minimização, com base nos resultados obtidos. 
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Face ao exposto, não sendo apresentada a informação solicitada nesta disposição da DIA e face à 
importância do Estudo em causa, envolvendo a necessidade de proposta de adequadas medidas de 
minimização, considera-se que a exploração do projeto não deve ser iniciada sem que o mesmo seja 
apresentado. 

 

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

Uma vez que a "Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)" não é objeto de análise 
no presente RECAPE, devendo ser objeto de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de 
análise nesse âmbito. 

 

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

O RECAPE refere que "A ligeira deslocação para sudoeste da área reservada à implantação da CPV23 face 
à área prevista para o efeito no EIA foi responsável pelo facto de terem passado a existir dois exemplares 
arbóreos no interior do recinto da CPV23, ao contrário do que acontecia na fase de EIA em que apenas 
existiam duas azinheiras mesmo no limite da área de implantação prevista para a CPV23. De salientar, no 
entanto, que a equipa do projeto de execução conseguiu alterar a posição da CPV23 dentro da área de 
implantação de modo a que a sua construção não implicasse o abate de nenhum dos exemplares desta 
espécie". 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se, contudo, tal como exposto no RECAPE, que não é 
cumprido na totalidade o definido nesta disposição da DIA, no que se refere às condições de afastamento 
das componentes a impermeabilizar e a edificar relativamente aos exemplares de azinheira. 

Neste âmbito, não sendo possível evitar a edificação na área de influência das raízes dos exemplares em 
causa, considera-se adequada a proposta apresentada neste âmbito de plantação de dois exemplares nas 
imediações do complexo da CPV23. Deste modo, deve ser cumprida a seguinte medida de minimização 
adicional para a fase de construção: 

Após a construção da CPV23 deverão ser plantados dois exemplares de azinheiras nas suas 
imediações e garantido o seu encaminhamento adequado até árvore adulta. 

 

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

O RECAPE refere "(…) não existe nenhum novo elemento de projeto no âmbito do Projeto de Expansão do 
Zinco – Lombador que esteja implantado em REN na classe “zonas ameaçadas pelas cheias. Efetivamente, 
no interior da área de estudo só existe esta classe da REN junto à ribeira de Oeiras e aí não há novas 
infraestruturas a construir relacionadas com o PEZ. As únicas intervenções que serão feitas no âmbito do 
PEZ nas proximidades da ribeira de Oeiras têm a ver com o reforço das sapatas dos pilares que sustentam 
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o pipe rack (…) no troço das condutas de adução de rejeitados à IRCL que engloba o atravessamento da 
ribeira de Oeiras. Com vista a evitar o reforço da estrutura das condutas de adução de rejeitados à IRCL 
em toda a sua extensão, desde o edifício de reagentes até à área de backfill, o projeto prevê também a 
construção de um novo troço em pipe rack com um traçado alternativo, entre a lavaria do zinco e a área 
de backfill. (…) os 4 estaleiros ocupam uma área total de REN de 35 385 m2 (na classe de “áreas de elevado 
risco de erosão”), a qual representa 78 % da área total ocupada pelos estaleiros.”. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada em resposta ao 
requerido nesta disposição da DIA, quer porque não se prevê nenhum novo elemento de projeto que esteja 
implantado em REN na tipologia em causa, quer porque se refere que a conceção das soluções construtivas 
procura impedir a existência de problemas. 

 

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

O RECAPE refere que "No âmbito do Plano de Controlo e Gestão de Ruído estão a ser estudadas medidas 
de minimização que, face às características dos equipamentos a utilizar no âmbito do PEZ possam contribuir 
de forma eficaz para a redução dos níveis de ruído necessários à obtenção da conformidade com a legislação 
em vigor. O estudo está a ser desenvolvido pela AcustiControl e os resultados do mesmo serão 
apresentados assim que estejam disponíveis". 

Assim, verifica-se que, contrariamente ao solicitado nesta disposição da DIA, não foi apresentado o Estudo 
detalhado de medidas de minimização de ruído adicionais às inscritas no EIA. 

Deste modo, considera-se não ter sido dado cumprimento ao requerido nesta disposição da DIA, o que 
deverá ocorrer previamente ao licenciamento do projeto. 

 

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

O RECAPE refere que "O estudo da rede piezométrica existente é parte integrante do estudo hidrogeológico 
em curso. Os resultados do estudo hidrogeológico (solicitado na alínea c)) mostrarão a necessidade ou não 
do desenvolvimento da rede piezométrica atual". 

Face ao exposto, não sendo apresentada a informação solicitada nesta disposição da DIA e face à sua 
interligação com o Estudo hidrogeológico em curso, atendendo à importância desta informação, considera-
se que a exploração do projeto não deve ser iniciada sem que esta informação seja apresentada. 

 

i. Identificação/indicação das localizações dos piezómetros previstos no Projeto de 
Execução. 

O RECAPE refere que "O Projeto de Execução da ampliação da IRCL vai incluir um Plano de Monitorização 
da IRCL que vai definir a quantidade de piezómetros a instalar e respetiva localização. Apenas quando o 
Projeto de Execução estiver concluído será possível responder ao solicitado nesta alínea, razão pela qual 



RECAPE/AIA n.º 2947 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Projeto da Expansão do Zinco - Lombador 30 
Dezembro de 2017 

não é possível identificar no presente RECAPE a localização dos piezómetros previstos, a qual será 
identificada no futuro RECAPE que analisará o projeto de execução da expansão da Instalação de Resíduos 
do Cerro do Lobo. Adicionalmente refere-se que em função dos resultados a obter no estudo hidrogeológico 
em curso (referido na alínea c) será avaliada a necessidade de reformulação do Plano de Monitorização da 
Hidrogeologia e dos Recursos Hídricos. Os resultados serão apresentados no Relatório Ambiental Anual de 
2018, a submeter no 1º trimestre de 2019. Em 2019 serão implementadas as alterações que se considerem 
necessárias". 

Face ao exposto, não sendo apresentada a informação solicitada nesta disposição da DIA e face à sua 
interligação com o Estudo hidrogeológico em curso, atendendo à importância desta informação, considera-
se que a exploração do projeto não deve ser iniciada sem que esta informação seja apresentada. 

 

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

O RECAPE refere que "Em função dos resultados a obter no estudo hidrogeológico em curso (solicitado na 
alínea c)) será avaliada a necessidade de reformulação do Plano de Monitorização da Hidrogeologia e dos 
Recursos Hídricos Subterrâneos. Os resultados do estudo hidrogeológico serão apresentados no Relatório 
Anual de 2018, a submeter no 1º trimestre de 2019. Em 2019 serão implementadas as alterações que se 
verificarem necessárias. A revisão do Plano de Monitorização da Hidrogeologia e dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos será efetuada no âmbito do futuro RECAPE que avaliará o projeto de execução da expansão 
da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo". 

O Programa de Monitorização da qualidade dos efluentes descarregados na linha de água é apresentado 
no presente RECAPE, assim como o Programa de Monitorização da qualidade da água nas linhas de água, 
a montante e a jusante do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. 

Apresentando o RECAPE propostas de planos de monitorização, considera-se no entanto, que a proposta 
final carece de análise definitiva no âmbito dos planos de monitorização globais e definitivos que vierem a 
ser apresentados. 

Face ao exposto, não sendo apresentada a informação solicitada nesta disposição da DIA e face à sua 
interligação com o Estudo hidrogeológico em curso, considerando a importância desta informação, 
considera-se que a exploração do projeto não deve ser iniciada sem que esta informação seja apresentada. 

 

k. Programa de monitorização com incidência nos bivalves e na ictiofauna, com o objetivo 
de acompanhar a eficácia das medidas de minimização e de compensação, para além 
da monitorização dos parâmetros físico-químicos e biológicos no âmbito dos recursos 
hídricos. 
O programa de monitorização deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

i. Locais de amostragem 
Os locais de amostragem das espécies piscícolas e de bivalves deverão ter por 
base os pontos anteriormente monitorizados (2009-2014) em conjunto com os 
pontos específicos da monitorização dos bivalves a montante da mina. 
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ii. Periodicidade e metodologia 
A periodicidade e metodologia poderá ser proposta mediante os trabalhos que 
estão em execução e de acordo com as medidas de compensação a desenvolver. 

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

O RECAPE apresenta a proposta de "(…) Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, que engloba 
a monitorização dos bivalves, macroinvertebrados e na ictiofauna, que tem como objetivo acompanhar a 
eficácia das medidas de minimização e de compensação, para além da monitorização dos parâmetros físico-
químicos e biológicos no âmbito dos recursos hídricos". 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a proposta apresentada, devendo ser 
implementado o programa de monitorização proposto. 

 

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

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

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

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

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

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

O RECAPE apresenta a proposta de Plano de monitorização dos solos reformulado, tendo sido incluída a 
monitorização do antimónio e mantida a monitorização do ferro, pese embora tal não tenha sido estipulado 
na DIA. 

É apresentada a georreferenciação dos três pontos de monitorização a localizar junto das povoações de 
A-do-Corvo, Neves da Graça e Senhora da Graça dos Padrões, que se encontravam ainda por definir. 



RECAPE/AIA n.º 2947 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Projeto da Expansão do Zinco - Lombador 32 
Dezembro de 2017 

O RECAPE apresenta os resultados relativos à campanha a efetuar na zona da CPV23 antes da sua 
construção, conforme definido no plano de monitorização. Não estando, à data, ainda definido o local exato 
de implantação da chaminé, foram realizadas amostragens em três pontos. Entretanto, com a definição da 
localização e orientação da chaminé, o ponto de amostragem a utilizar no plano de monitorização será o 
“Solos CPV23-2”, situado a jusante da saída da chaminé, na direção dos ventos dominantes. 

O RECAPE não apresenta valor de referência para o parâmetro “hidrocarbonetos totais”, por considerar que 
o mesmo não consta das Normas de Ontário, propondo que o valor obtido na presente amostragem seja 
considerado o valor de referência para comparação com futuras amostragens. 

As restantes amostragens aos solos encontravam-se a decorrer à data da realização do RECAPE, não 
havendo, por isso, valores disponíveis. Refira-se que a DIA apenas condicionava a sua realização antes do 
início das obras do PEZ. 

A localização dos pontos de amostragem na envolvente da IRCL, tendo sido já indicada, poderá no entanto 
ser objeto de ajuste em sede do RECAPE relativo à ampliação desta infraestrutura. Deste modo, será objeto 
de análise nesse âmbito. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a proposta apresentada, devendo ser 
implementado o programa de monitorização proposto. 

 

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

O RECAPE apresenta a proposta de Plano de vedação de proteção e sinalização. 

No âmbito da presente apreciação, sublinhe-se que na redação desta disposição por lapso se verificou a 
troca na numeração atribuída pelo EIA a estes dois sítios arqueológicos. 

O «Plano de Proteção do Património Arqueológico proposto no RECAPE (Volume III, Anexo 4, Parte B) visa 
dar cumprimento ao definido na DIA. No respetivo «2. Plano de Proteção, Vedação e Sinalização do 
Património Arqueológico» apresenta as propostas de intervenção, de que se destaca numa primeira fase, 
para a OIP n.º 29, Neves 4 o seguinte: 

1) Limpeza, remoção de vegetação e decapagem manual da superfície do terreno com vista à 
definição das planimetrias remanescentes, referentes à última intervenção arqueológica; 

2) Registo gráfico com metodologia arqueológica e interpretação das realidades estruturais e 
estratigrafia em evidência. 

No decurso dos trabalhos, após os procedimentos de limpeza e registo arqueológico, devem ser avaliadas 
as condições de conservação das estruturas arqueológicas por técnico de conservação e restauro. 

E para a OIP n.º 30, Castelinho dos Mouros, verifica-se que preconiza o seguinte: 

1) Limpeza, remoção de vegetação na área do sítio arqueológico; 

2) Registo gráfico com metodologia arqueológica de modo a obter confirmação da planta geral das 
estruturas e execução de planos e alçados de pormenor nas áreas que se preveja intervenções 
de conservação e restauro. 
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Igualmente no decurso dos trabalhos, após os procedimentos de limpeza e registo arqueológico, devem 
ser avaliadas as condições de conservação das estruturas arqueológicas por técnico de conservação e 
restauro que deverá propor soluções para a conservação preventiva do sítio arqueológico. 

Note-se que neste plano são igualmente apresentadas medidas similares para as OIP n.º 37, Boavista e 
OIP n.º 40, Cerro do Calvário. O documento refere ainda o seguinte que se transcreve: 

«Verificando-se que as ocorrências n.º 27, 28 e 33 foram já alvo de escavações arqueológicas (anos 
80 do séc. XX), e apresentando estruturas e contextos arqueológicos de relevante interesse 
patrimonial, deverá considerar-se a extensão das medidas agora apresentadas a essas ocorrências 
no sentido de garantir a sua preservação e conservação.» 

Concorda-se com as medidas preconizadas bem como com a sua extensão às OIP n.º 27, Corvo 1, OIP 
n.º 28, Neves 1 / Poço da Mina e OIP n.º 33, Corvo 2. 

Posteriormente a estes trabalhos arqueológicos deverá ainda ser desenvolvido um projeto de execução da 
vedação e sinalização, envolvendo a integração paisagística das ocorrências patrimoniais, a ser submetido 
à aprovação da tutela do Património Cultural. 

 

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

O RECAPE apresenta a proposta Plano de monitorização arqueológica das ocorrências patrimoniais no 
Volume III, Anexo 4, Parte C (Anexos do RECAPE) e «(…) tem como objetivo a verificação da aplicação das 
medidas descritas no Plano de Proteção, Vedação e Sinalização das Ocorrências Patrimoniais, assim como 
a aferição da evolução da situação de referência relativamente a cada uma das ocorrências da qual poderá 
resultar a proposta de novas medidas minimizadoras ao nível do património arquitetónico e arqueológico 
que sejam consideradas necessárias.» 

De acordo com o mesmo documento, as ações de monitorização serão realizadas nas localizações das OIP 
n.º 29, e n.º 30, e conforme referido no Plano de Proteção, Vedação e Sinalização (Anexo 4, Parte B), 
deverá ser extensivo às OIP n.º 27, n.º 28 e n.º 33. 

Concorda-se igualmente com a periodicidade anual das ações de monitorização durante a fase de 
exploração, envolvendo uma reavaliação do programa de monitorização no que concerne à metodologia e 
periodicidade. 

 

4.3.1.2 DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os 
seguintes elementos: 

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

O RECAPE refere que "O Proponente compromete-se a apresentar, durante a fase de exploração do Projeto 
de Expansão do Zinco, e até 2020, um estudo que analise a viabilidade de prolongamento da vida útil do 
complexo mineiro atendendo à sua importância local, regional e nacional em termos socioeconómicos". 
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Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se estar previsto o cumprimento do definido nesta disposição 
da DIA, devendo a informação em causa ser apresentada atempadamente. 

 

4.3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO/COMPENSAÇÃO 

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

O RECAPE refere que a Somincor é detentora de um "(…) Sistema de Gestão Ambiental (SGA) cujas 
diretrizes são seguidas por todos os colaboradores, os quais implementam todas as medidas de minimização 
aplicáveis às atividades que estão a desenvolver e promovem a implementação das mesmas por todos os 
subcontratados que trabalham no Complexo Mineiro", comunicando que este SGA "(…) está em processo 
de revisão, iniciado em setembro de 2017, com vista à incorporação dos procedimentos da LMC [Lundin 
Mining Corporation]. O novo SGA da SOMINCOR, que já incluirá a componente de SGA em obra para 
aplicação por todos os empreiteiros que operem ou venham a operar no Complexo Mineiro de Neves-Corvo, 
será lançado em 2019. No entanto, neste capítulo procurar-se-á fazer a correspondência entre os 
procedimentos de ambiente em prática na SOMINCOR e os requisitos das medidas da DIA, remetendo-se 
para o Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (…), volume autónomo que 
constitui o Volume IV do RECAPE, a listagem das medidas ambientais que integrarão o caderno de encargos 
da obra já com a sua redação final. A responsabilidade de garantir a conformidade da atuação dos 
empreiteiros com estas medidas é da SOMINCOR, enquanto Dono de Obra (…)". Por outro lado, "Todas as 
medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra aplicáveis ao presente projeto 
também serão incluídas no caderno de encargos de cada empreitada e nos contratos de adjudicação que 
venham a ser realizados, para efeitos de construção do projeto". 

É ainda transmitido que a Somincor compromete-se "(…) a informar previamente a Autoridade de AIA do 
início das fases de construção e exploração e a apresentar o cronograma das atividades previstas para a 
obra, de modo a facilitar o planeamento da pós-avaliação pelas entidades competentes (…)". 

Deste modo, face ao exposto, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição 
da DIA. 

A análise da informação apresentada, relativamente ao cumprimento específico das disposições da DIA, no 
que concerne às Medidas de minimização/potenciação/compensação, é abaixo detalhadamente efetuada. 

 

  



RECAPE/AIA n.º 2947 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Projeto da Expansão do Zinco - Lombador 35 
Dezembro de 2017 

4.3.2.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁTER GERAL 

Fases prévia à execução da obra e de obra 

1. Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada que assegure um 
elevado grau de desempenho ambiental no decurso da construção das várias 
infraestruturas que a compõem. 
Nesse contexto deverá ser definido o planeamento de execução de todos os elementos 
da obra incluindo a identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase de construção e a respetiva calendarização. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 

 

2. Elaborar um Plano de Obra, com o planeamento da empreitada e explicitadas as 
medidas ambientais associadas às diferentes atividades previstas. O Plano de Obra 
deverá incluir um mecanismo de atendimento ao público, para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 
O Plano de Obra deverá ser divulgado às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente da obra. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 

 

3. Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à 
empreitada (ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais), 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao transmitido no 
RECAPE, bem como atendendo ao constante no Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes 
Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do RECAPE. 

 

Fase de construção 

4. A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a 
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas 
estritamente indispensáveis para a sua correta implementação, salvaguardando o 
maior número de vertentes ambientais possível. 

5. Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de obra para 
redução do risco de acidentes, através da vedação das mesmas, de acordo com a 
legislação aplicável. Na vedação deverão ser colocadas placas de aviso que incluam as 
regras de segurança a observar assim como a calendarização da empreitada. 

6. Nas áreas de estaleiro deverá haver um local específico para o armazenamento e 
manuseamento de produtos químicos, o qual deverá ter as condições de 
acondicionamento e contenção necessárias à natureza dos mesmos em caso de 
derrame, fuga ou acidente. 

7. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de 
energia elétrica do estaleiro, estes deverão estar devidamente acondicionados em área 
impermeabilizada e com a contenção necessária. 
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8. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da 
regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a 
segurança e informação durante a fase de construção. 

9. Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução dos 
trabalhos. 

10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras deve-se proceder à decapagem da 
terra. As ações de decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias, 
devendo proceder-se, se aplicável, à recolha da camada superficial do solo e seu 
armazenamento adequado em pargas, para posterior utilização e recobrimento, no 
local ou em zonas cuja recuperação venha a ser considerada necessária. 

11. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

12. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras deverão ser 
executados de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior 
pluviosidade de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido, procedendo-se 
por exemplo à cobertura das terras sobrantes. 

13. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam 
características geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados 
nos aterros associados à construção das diferentes infraestruturas da própria 
empreitada, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes e de terras 
empréstimo. Quando tal não se verifique, os materiais deverão ser reutilizados na 
reposição da morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para regularização 
de terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica das áreas afetadas pela 
empreitada, ou outras similares. Se encaminhados para destino final, a escolha do local 
de depósito dos materiais sobrantes deverá privilegiar a recuperação paisagística de 
pedreiras ou areeiros existentes, sempre que se situem a distâncias compatíveis com 
a localização da obra. 

14. As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem noutras frentes de 
obra ou mesmo em obras associadas. Caso seja necessário recorrer a novas manchas 
de empréstimo, que não as que vierem a ser previstas no Projeto de Execução, deverá 
proceder-se ao respetivo licenciamento, considerando as disposições legais em vigor, 
sendo esta responsabilidade do Adjudicatário. Estas novas áreas deverão respeitar 
ainda, sempre que a mesma exista, a Carta de Condicionantes à localização de 
estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes. 

15. A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais, 
definidos previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando ao máximo os 
caminhos já existentes, de forma a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os 
recetores sensíveis, estando restringida a circulação fora destes corredores. Os acessos 
existentes só poderão ser alargados nos casos estritamente necessários e previamente 
autorizados pelo Dono de Obra. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 
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16. Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao 
terreno natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações 
acentuadas. A remoção do coberto vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. 
Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas. 
No tocante ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de novos 
acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à não afetação de elementos 
patrimoniais. 

De acordo com a informação apresentada, verifica-se estar assegurado o definido nesta disposição da DIA 
no que concerne às características dos acessos, à eventual remoção de coberto vegetal e à sinalização dos 
trilhos. 

Relativamente património cultural, de acordo com o enunciado no RECAPE no Volume III, Anexo 4, Parte 
A, a «(…) definição de novas áreas a afetar durante o decurso da fase de construção da obra deverá ter 
em conta a sua inserção, ou não, em zona previamente prospectada no âmbito do projeto (…)» 
preconizando que nas situações em que não se «(…) insira em zona anteriormente prospectada, deverão 
ser efectuados trabalhos de prospecção nos novos locais a afectar.» 

Refira-se que no âmbito da elaboração do RECAPE (ver Anexo IV, Parte A) foram efetuados trabalhos 
arqueológicos que envolveram a prospeção arqueológica sistemática das áreas de implantação de estaleiros 
de obra e respetivos acessos, do novo acesso à CPV23, corredor da linha elétrica de alimentação à CPV23 
e nas zonas do traçado dos novos troços em pipe rack das condutas de adução de rejeitados à IRCL bem 
como do troço sobre a ribeira de Oeiras cujos apoios vão ser alvo de intervenção para reforço das respetivas 
sapatas. 

No decorrer destes trabalhos foram identificadas quatro novas ocorrências de interesse patrimonial: 

 Cerro das Cevadas 1, morouço, a 27 m do PMT 15 da linha elétrica; 

 Cerro das Cevadas 2, estrutura agropecuária, 9 m do PMT 19 da linha elétrica; 

 Barranco das Neves 1, estrutura agropecuária, 39 m da área de Estaleiro 2; 

 Várzea da Forca, estrutura hidráulica / canalização, 10 m da estrutura existente do pipe rack a 
alterar. 

Relativamente a medidas de minimização específicas, no Quadro 6.1 – Descrição das Medidas de 
Minimização (ver Anexo IV, Parte A, p. 33), são apresentadas as seguintes: 

 OIP n.º 29, Castelinhos dos Mouros, o RECAPE preconiza acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos que produzam afetação do solo e subsolo nas imediações desta OIP; manutenção da 
vedação de proteção e sinalização; 

 OIP n.º 30, Neves 4, situada a 57 m das infraestruturas de expansão da lavaria do zinco, o RECAPE 
preconiza acompanhamento arqueológico das ações que produzam afetação do solo e subsolo nas 
imediações desta OIP; manutenção da vedação de proteção e sinalização; 

 OIP n.º 42, Cerro das Cevadas 1, o RECAPE preconiza a respetiva vedação e sinalização; 

 OIP n.º 43, Cerro das Cevadas 2, o RECAPE preconiza a respetiva vedação e sinalização; 

 OIP n.º 45, Várzea da Forca, o RECAPE preconiza a respetiva vedação e sinalização. 

Concorda-se com as medidas específicas preconizadas que deverão constar no Inventário das medidas de 
minimização (integrante do RTFMCA) e no Caderno de Encargos da Obra. 
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Considera-se que na presente fase foi dado cumprimento a esta disposição da DIA encontrando-se prevista 
para a fase de obra no Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA) a 
medida 17 (n.º G16 da DIA). 

 

17. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, 
das eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do 
atravessamento de vias de comunicação pertencentes à rede viária na envolvente da 
obra. 

18. Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos 
condicionados por motivos de obra. Devendo ser garantidas as normais condições de 
acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das 
vias e manutenção adequada dos acessos. 

19. Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afetos 
à obra. Na eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, 
com cargas devidamente cobertas, poderão passar pelas localidades, sendo que esse 
trajeto, previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverá ser o mais curto e efetuado 
à menor velocidade possível e o mais afastado possível de recetores sensíveis, como 
escolas e unidades de prestação de cuidados de saúde. Esta alteração tem que 
obrigatoriamente ser reportada no plano de acessibilidades. 

20. Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e 
proibição de sinais sonoros. 

21. A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos 
existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando 
a circulação indiscriminada por todo o terreno, não sendo permitida a circulação fora 
dos limites afetos à empreitada. 

22. Efetuar a manutenção periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
modo a garantir que se encontram em condições adequadas de funcionamento, 
visando a minimização das emissões gasosas para a atmosfera e os riscos de 
contaminação dos solos e águas pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos. 

23. Remoção e encaminhamento adequados dos resíduos e efluentes produzidos na obra, 
devendo evitar-se o depósito no local, mesmo que temporário, de restos de materiais 
de construção e de embalagens, entre outros desperdícios produzidos durante a obra. 

24. Recolha das águas residuais produzidas nos locais das obras e condução das mesmas 
a um dos sistemas de tratamento existentes no Complexo Mineiro, evitando, deste 
modo, a contaminação das águas subterrâneas. 

25. Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das operações de 
manutenção da maquinaria com os necessários cuidados, de acordo com as normas 
previstas na legislação em vigor, no sentido de limitar eventuais derrames suscetíveis 
de provocarem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Nesse sentido, 
essas operações deverão decorrer nas áreas existentes do Complexo Mineiro 
preparadas para esse tipo de operações. 

26. Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 
devendo ser posteriormente enviados a destino final apropriado. 

27. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e efetuado 
o seu encaminhamento para tratamento em instalações devidamente licenciadas, ou 
promovida a sua recolha por operador licenciado. Desta forma, evita-se a 
contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade das 
substâncias envolvidas. 

28. É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo. 
29. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos 

necessários à sua rápida resolução de acordo com as boas práticas definidas nesta 
matéria. Deverá proceder-se à recuperação imediata da zona afetada. 
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30. Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a 
maior brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra. 

31. Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão a locais 
próximos e a sua duração para além do estritamente necessário. 

32. As vias de comunicação, públicas ou privadas no exterior do Complexo Mineiro, 
eventualmente danificadas em virtude do desgaste induzido pela circulação de 
viaturas afetas à Empreitada, deverão ser reabilitadas logo após a fase de construção 
e com a maior brevidade possível. No caso dos caminhos que não puderem ser 
restabelecidos, deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado o acesso 
alternativo. 

33. Desativar a área afeta à obra através da desmontagem dos estaleiros e da remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 
Proceder à limpeza destes locais, bem como das áreas adjacentes, no mínimo com a 
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

34. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos 
e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no 
decurso da empreitada. 

35. Garantir a limpeza e aspersão regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a 
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação 
da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

36. Garantir o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulada em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

37. Após concluídos os trabalhos de construção civil, deverá proceder-se à limpeza de 
todas as frentes de obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como a remoção de 
eventuais resíduos, remoção de materiais de construção bem como de equipamentos 
não necessários. 

38. Deverá ser dada especial atenção às cores e materiais de revestimento a utilizar no 
acabamento de todas as infraestruturas à superfície de modo a reduzir o impacte visual 
das mesmas. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 

 

Fase de exploração 

39. Assegurar as condições térmicas adequadas aos trabalhos de exploração subterrânea, 
através do eventual aprofundamento do uso dos refrigeradores móveis na área do LP2. 

40. Respeitar as medidas de gestão ambiental, já implementadas na Somincor, no âmbito 
dos requisitos do seu SGA. 

41. Manutenção periódica das máquinas, veículos e equipamentos afetos à exploração do 
Projeto em condições adequadas de funcionamento. 

42. Promover medidas de redução de consumos energéticos, que podem passar pela 
adoção de um plano estratégico de gestão energética dos consumos, pela produção de 
energia para consumo a partir de fontes renováveis. 

43. Recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para todas as atividades 
desenvolvidas no Complexo Mineiro. 

44. Implementação de medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do 
Programa de Monitorização, caso se verifique necessário. 
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45. Garantir que o transporte de escombro à superfície efetuado com recurso a camiões 
cumpre as regras de minimização de emissão de poeiras, quer pela limitação da 
velocidade de circulação, quer pela cobertura da carga dos camiões. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA, face ao exposto no 
RECAPE. 

 

4.3.2.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO 

Fase prévia à execução da obra 

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

De acordo com a informação apresentada, no âmbito da elaboração do RECAPE (ver Volume III, Anexo 4, 
Parte A) foram efetuados trabalhos arqueológicos que envolveram a prospeção arqueológica sistemática 
das áreas de implantação de estaleiros de obra e respetivos acessos e do novo acesso à CPV23, bem como 
de outros projetos complementares, na área do corredor da linha elétrica de alimentação à CPV23 e nas 
zonas do traçado dos novos troços em pipe rack das condutas de adução de rejeitados à IRCL, bem como 
do troço sobre a ribeira de Oeiras cujos apoios vão ser alvo de intervenção para reforço das respetivas 
sapatas. 

Conforme já referido, no decorrer destes trabalhos foram identificadas quatro novas ocorrências de 
interesse patrimonial. 

O RECAPE preconiza ainda um plano de medidas de minimização que «(…) visa dar cumprimento às 
medidas de minimização de impactes definidas no ponto 1 da DIA». Estas deverão se desenvolvidas através 
da elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) cuja implementação deverá ser cumprida pelo 
Empreiteiro. 

Considera-se que na presente fase foi dado cumprimento a esta medida da DIA encontrando-se prevista 
para a fase de obra no Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA) a 
medida 45 (n.º E15 da DIA). 

 

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

Dado que no âmbito dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos para elaboração do RECAPE foram 
identificadas quatro novas ocorrências de interesse patrimonial, verifica-se que a Carta de Condicionantes 
do Complexo Mineiro de Neves-Corvo (Figura 6.8) foi atualizada sendo apresentada no Relatório Base (ver 
subcapítulo 6.1.5.). 

Deste modo, verifica-se ter sido dado cumprimento a esta disposição da DIA. 
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Fase de execução da obra 

3. Garantir a deposição do material excedente resultante das escavações. Neste âmbito, 
deverá ser garantido que o destino final deste material é determinado tendo em conta 
a sua classificação de perigosidade. 

4. Reduzir ao mínimo indispensável as movimentações de terra para a execução dos 
trabalhos referentes às escavações e/ou aterros e a modificação da morfologia do 
terreno aquando da construção das novas infraestruturas. 

5. Redução das intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos 
trabalhos, bem como das atividades suscetíveis de gerar ações que acionem processos 
erosivos e outros processos de natureza sedimentar. 

6. A construção das infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério e 
respetivos acessos não deverá recorrer à execução de grandes escavações, visando 
minimizar a possibilidade de interferências com o nível freático. 

7. Sinalização e/ou delimitação correta das linhas de água e áreas adjacentes de forma a 
que não sejam ocupadas indevidamente, caso não seja necessário para o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

8. Em caso de intervenção direta nas linhas de água, redução das intervenções ao mínimo 
indispensável para a execução dos trabalhos, repondo-se cada zona de intervenção 
logo que os trabalhos tenham terminado. 

9. As terras sobrantes, assim como resíduos de outra natureza, ainda que 
temporariamente, deverão manter-se afastadas das linhas de água. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 

 

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

Uma vez que a "Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)" não é objeto de análise 
no presente RECAPE, devendo ser objeto de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de 
análise nesse âmbito. 

 

11. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem as emissões sonoras mínimas possíveis. 

12. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção. 

13. Garantir que as operações mais ruidosas se restrinjam ao período diurno (das 07h às 
20h) e nos dias úteis. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 
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14. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, bem como as 
terras de empréstimo, nomeadamente se provenientes da área do Complexo Mineiro 
ou de outras áreas potencialmente contaminadas, deverão ser submetidos a uma 
avaliação da sua contaminação em metais e hidrocarbonetos, destinada a determinar 
a possibilidade da sua reutilização ou valorização ou o seu correto destino final. 
Esta avaliação poderá ser realizada através de métodos expeditos, reservando-se a 
necessidade de recurso a determinações analíticas laboratoriais para os casos em que 
os resultados apontem para a existência de concentrações anómalas, não expectáveis, 
de elementos químicos e de componentes de hidrocarbonetos. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao constante no 
Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), apresentado no Volume IV do 
RECAPE. 

No que respeita aos solos escavados, de acordo com o referido no RECAPE, está prevista a deposição na 
IRCL dos 50 cm superficiais, por poderem estar potencialmente contaminados. Os restantes materiais serão 
amostrados e, se contaminados, depositados também na IRCL. Se não contaminados, os materiais não 
utilizados em obra serão colocados no depósito de terras do Cerro do Lobo. 

Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequado o procedimento previsto para 
gestão dos solos escavados. 

 

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

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

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

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

De acordo com o referido no Volume III, Anexo 4, Parte A, o «(…) plano de medidas de minimização 
proposto em RECAPE visa dar cumprimento às medidas de minimização de impactes definidas nos pontos 
15, 16, 17 e 18 da DIA.» 

Deste modo, considera-se que se encontra previsto o cumprimento destas medidas da DIA encontrando-
se estas previstas para a fase de obra, no Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais 
(RTFMCA), as medidas 45, 46, 47 e 48 (n.ºs E15, E16, E17 e E18 da DIA). 

Note-se que ao acompanhamento e à vedação e sinalização das OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40, deverão 
acrescer as OIP n.º 42, n.º 43 e n.º 45. 

 

Fases de execução da obra e de exploração 

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

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA, face ao exposto no 
RECAPE, bem como no Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais (RTFMCA), 
apresentado no Volume IV do RECAPE. 

 

Fase de exploração 

21. Garantir o zonamento geotécnico adequado da área de exploração do jazigo de 
Lombador Fase 2. 

22. Assegurar que ocorre apenas o número mínimo de movimentos rochosos por cima do 
jazigo e de subsidência à superfície em consequência do jazigo de Lombador Fase 2. 

23. Assegurar uma exploração sustentável do recurso geológico que constitui o jazigo de 
Lombador da Fase 2. 

24. Reduzir as intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos 
trabalhos, bem como as atividades suscetíveis de modificar a morfologia e/ou o estado 
atual do fator ambiental Geologia, geomorfologia e recursos minerais. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao exposto no 
RECAPE. 

 

25. Deverá ser garantido que a deposição da pasta na zona de expansão da IRCL seja 
devidamente acondicionada em área impermeabilizada e com a contenção necessária. 

Uma vez que a "Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)" não é objeto de análise 
no presente RECAPE, devendo ser objeto de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de 
análise nesse âmbito. 

 

26. Desenvolver e implementar técnicas de reciclagem de água e a reutilização de aguas 
residuais tratadas para os fins adequados, quer tenham origem no processo industrial, 
quer tenham origem das áreas sociais (domésticas), ou mesmos as pluviais 
contaminadas provenientes dos arruamentos e/ou parques de materiais. 

27. Manter a prática de evaporação forçada, para eliminação de água em excesso no 
balanço de águas, preferível à descarga na rede hidrográfica, quando ocorram 
condições climatológicas favoráveis. 

28. Manter a prática de aspersão das vias e dos locais onde ocorram trabalhos que 
provoquem a dispersão de poeiras, com o objetivo de contenção de material em 
suspensão e a propagação na área de influência da zona industrial, minimizando a 
deposição e contaminação dos solos e das águas, quer superficialmente, quer 
subterraneamente, por infiltração. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao exposto no 
RECAPE. 

 

29. Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a introdução de alterações: 
a. Processuais ou a utilização de novos reagentes que tenham menores 

necessidades de água; 
b. Processuais ou a utilização de novos reagentes que permitam obter um efluente 

industrial tratado com melhores características; 
c. Processuais que permitam maximizar a reutilização de águas industriais. 
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Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao exposto no 
RECAPE. 

Tendo esta disposição da DIA um cariz evolutivo, é expectável que no RECAPE referente à "Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)" sejam expostas os avanços adicionais entretanto 
alcançados na pesquisa de soluções técnicas compatíveis com a atividade mineira e com a preservação dos 
recursos hídricos. 

 

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

31. Incrementar a recirculação da água no complexo mineiro, garantindo a adoção das 
medidas previstas: separação do circuito de água da mina do circuito de água das 
lavarias e envio da água tratada na NETA para o reservatório do Cerro da Mina com o 
objetivo de contribuir para, de modo progressivo, melhorar o pH da água armazenada. 
Estas medidas permitem reduzir a quantidade de água a tratar na ETAM e, 
consequentemente diminuir a quantidade de descargas de efluente da ETAM para o 
meio hídrico. 

32. Suspensão da emissão do efluente durante o período de ausência de caudal superficial 
na ribeira de Oeiras, de modo a que a água que fique nos pegos durante a estação seca 
não seja exclusivamente água do efluente. A suspensão deverá iniciar-se antes da 
ausência de escoamento, preferencialmente até um mês antes. 
A suspensão deverá iniciar-se até um mês antes de ausência de escoamento. 

O RECAPE refere que a Somincor assume o compromisso de adoção de cada uma das medidas de 
minimização. Tratando-se de medidas dinâmicas, de certo modo a empresa já as vem cumprindo, no que 
diz respeito ao aumento da recirculação de água, à melhoria do tratamento do efluente e à ausência de 
efluente durante os períodos de seca. 

Verifica-se que o volume IV do relatório técnico não incluiu a medida 32; no entanto, no RECAPE é referido 
que a Somincor assegura o seu cumprimento, pelo que se assume como um lapso na sua redação. 

Assim, considera-se que se encontra previsto o cumprimento destas disposições de DIA. 

 

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

O RECAPE refere que a Somincor assume o compromisso de implementar esta disposição da DIA. 

O estabelecimento dos termos e momento da implementação da mesma será decidido em função dos 
resultados da monitorização a realizar. 

Assim, considera-se que se encontra previsto o cumprimento desta disposição de DIA. 

 

34. Manutenção da implementação das seguintes medidas: 
a. Limitação da velocidade a 30 km/h; 
b. Aspersão constante com água dos caminhos não asfaltados; 
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c. Limpeza diária dos caminhos asfaltados por autovarredora; 
d. Construção de tanques lava rodas; 
e. Construção de um armazém fechado para o concentrado de cobre que era 

armazenado a céu aberto; 
f. Construção de armazém fechado para o concentrado de zinco desde o início da 

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

da operação com este minério em 2013; 
h. Cobertura de “taludes” com rochas previamente britadas. Realizado nos taludes 

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

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

proteção de ponto de queda. Tapete de transporte transversal/reversível. 

Considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao exposto no 
RECAPE. 

 

35. Cumprir as especificações acústicas elaboradas pela empresa especializada 
Acusticontrol, relativamente à CPV23. 

Não se considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, face ao exposto 
no RECAPE, uma vez que não foi apresentado o Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização 
adicionais a serem adotadas, que garantam as reduções de ruído necessárias à obtenção da conformidade 
com o RGR, tal como já referido em capítulo próprio do presente Parecer. 
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4.3.3 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

4.3.3.1 RECURSOS HÍDRICOS 

O RECAPE apresenta propostas de planos de monitorização referentes às duas componentes definidas na 
DIA, verificando-se que a proposta final carece de análise definitiva no âmbito dos planos de monitorização 
globais e definitivos que vierem a ser apresentados. Neste âmbito, revestindo-se esta informação de 
particular relevo, a exploração do projeto não poderá ser iniciada sem que a mesma seja apresentada. 

 

Hidrogeologia e dos recursos hídricos subterrâneos 

Verificando-se ser apresentada no RECAPE uma proposta de programa de monitorização, de acordo com o 
solicitado na DIA, considera-se, no entanto, que no âmbito do RECAPE referente à "Expansão da Instalação 
de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)" deverá ser apresentado novamente e em definitivo o plano de 
monitorização da água subterrânea referente à globalidade do projeto e incorporando os resultados do 
estudo hidrogeológico em falta. 

Hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais 

Verificando-se ser apresentada no RECAPE uma proposta de programa de monitorização de acordo com o 
solicitado na DIA, considera-se, no entanto, no que se refere à água superficial e dado que haverá 
alterações no escoamento na zona de expansão do IRCL, que deverá ser apresentado e analisado o plano 
de monitorização global e final referente ao projeto na sua versão final, no âmbito do RECAPE referente à 
"Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)". 

 

4.3.3.2 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Verificando-se ser apresentada no RECAPE uma proposta de programa de monitorização de acordo com o 
solicitado na DIA, considera-se a mesma adequada, devendo proceder-se à sua implementação nos termos 
propostos. 

 

4.3.3.3 QUALIDADE DO AR 

A estrutura do Plano de Monitorização da Qualidade do Ar apresentado no RECAPE corresponde ao definido 
na DIA, devendo proceder-se à sua implementação nos termos previstos. 

 

4.3.3.4 AMBIENTE SONORO 

Em relação ao Plano de Monitorização de Ruído apresentado, que propõe uma frequência semestral de 
campanhas de monitorização, considera-se suficiente, caso não venham a ser detetados incumprimentos 
aos limites legais, a realização de apenas uma campanha de monitorização, após a entrada em 
funcionamento do projeto e após adoção de todas as medidas previstas no EIA e no Estudo detalhado de 
medidas de minimização de ruído adicionais (cuja entrega deve ocorrer previamente ao licenciamento, uma 
vez que não foi apresentado no RECAPE objeto da presente apreciação, conforme já atrás foi referido). 
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As avaliações acústicas a efetuar nessa campanha devem cumprir os requisitos mínimos de amostragem 
que garantam a sua representatividade para a determinação dos valores dos indicadores de longa duração, 
conforme NP ISO 1996 e “Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento 
Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, APA, outubro 2011. 

Caso os resultados dessa campanha venham a detetar valores superiores aos limites legais, deverão ser 
adotadas medidas de redução de ruído adicionais às implementadas, após o que deverá ser efetuada nova 
campanha de forma a comprovar a eficácia dessas medidas. 

 

4.3.3.5 SOLOS 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a proposta apresentada, devendo ser 
implementado o programa de monitorização proposto. 

Deverão ser apresentados, quando disponíveis, os resultados da campanha de amostragem dos solos a 
efetuar antes do início das obras de implementação do PEZ. 

De evidenciar que a localização dos pontos de amostragem na envolvente da IRCL, tendo sido já indicada, 
poderá no entanto ser objeto de ajuste em sede do RECAPE relativo à ampliação desta infraestrutura. Deste 
modo, será objeto de análise nesse âmbito. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do RECAPE referente ao "Projeto da Expansão do Zinco – Lombador" 
durante 15 dias úteis, que decorreu de 16 de novembro a 7 de dezembro de 2017. 

Durante este período foram recebidas 3 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 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - Centro de Saúde de Beja refere a importância 
da elaboração de um plano da responsabilidade do proponente, para as fases de construção e exploração 
no âmbito deste projeto, onde constem as medidas de minimização e prevenção bem como os planos de 
monitorização para os diferentes descritores nomeadamente: água, ar, ruido, resíduos, paisagem e outros. 

Solicita que lhe seja dado conhecimento dos respetivos planos de monitorização a desenvolver. 

A Direção-Geral do Território comunica que relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser 
respeitada a zona de proteção dos marcos. Indica as coordenadas PTM06/ETRS89 relativas a vértices 
geodésicos dentro da área de estudo. Informa que caso exista violação de alguma zona de respeito por 
algum vértice geodésico, deverá ser pedido um parecer à DGT, para ser estudada a viabilidade de remoção 
do mesmo. 

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

O Turismo de Portugal, IP informa que este projeto não terá impactes que conflituam com a atividade 
turística existente e prevista nos concelhos de Almodôvar e de Castro Verde. Alerta para a efetivação das 
medidas preventivas de minimização dos impactes gerados no que toca à paisagem. Verifica que estas 
medidas estão acauteladas no projeto de execução através das respetivas medidas de minimização e planos 
de monitorização previstos. 

 

COMENTÁRIOS 

Face ao veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, verifica-se que os aspetos transmitidos 
por estas entidades são similares ao anteriormente manifestado no âmbito do procedimento de AIA, tendo 
nessa data sido analisadas pela CA no Parecer então emitido. Por outro lado, no RECAPE objeto da presente 
análise é efetuada uma análise do transmitido nas exposições então recebidas. 

Assim, a sequência do veiculado nas exposições agora recebidas, tecem-se os seguintes comentários: 

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

De acordo com a informação apresentada no RECAPE verifica-se estar assegurado o cumprimento 
das diferentes medidas de minimização bem como os planos de monitorização. Acresce que, em 
resultado da presente avaliação será emitida uma nova decisão (DCAPE – Decisão sobre a 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), que determinará as condições de concretização 
do projeto, designadamente medidas de minimização e/ou compensação, bem como planos de 
monitorização. 
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 Direção-Geral do Território 

De acordo com o exposto no RECAPE1, no que concerne à presença de vértices geodésicos, os 
existentes na área de estudo estão fora da área de intervenção do projeto em análise, pelo que a 
zona de proteção dos mesmos será respeitada. Por outro lado, é também clarificado que "(…) que 
refere à visibilidade das direções constantes das respetivas minutas de triangulação as 
infraestruturas a implantar não obstruem as mesmas". 

Deverá ser clarificado e assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e legais 
relativos à cartografia utilizada, considerando o exposto no RECAPE2 neste âmbito: "Todas as 
entidades envolvidas na produção de cartografia no âmbito do EIA e do presente RECAPE se 
encontram com os registos para produção de cartografia perfeitamente legalizados". 

  

                                                           
1 6.9 Análise das questões levantadas em sede de consulta pública | Volume II - Relatório Base 
2 6.9 Análise das questões levantadas em sede de consulta pública | Volume II - Relatório Base 
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6. CONCLUSÕES 

Entre janeiro e julho de 2017 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2947 relativo ao Anteprojeto do 
"Projeto de Expansão do Zinco (PEZ), incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 
Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 
Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo", tendo sido emitida em 21 de julho de 2017, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com 
decisão Favorável Condicionada. 

O projeto então submetido a procedimento de AIA é constituído por três componentes: 

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

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

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

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

O RECAPE objeto da presente análise refere-se ao Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do Zinco 
– Lombador", reportando-se às seguintes componentes do projeto objeto de realização de procedimento 
de AIA: 

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

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

Por sua vez, a Expansão Horizontal da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) não é objeto de 
análise no presente RECAPE. 

De acordo com o mencionado no RECAPE objeto da presente análise, a atual IRCL vai necessitar de uma 
expansão para comportar o aumento de rejeitados que virá a ser gerado pelo Projeto de Expansão do 
Zinco. Contudo, o desenvolvimento do Projeto de Execução da expansão da IRCL está ainda em curso 
(estando, por isso, fora do âmbito do presente RECAPE) pelo que a sua conformidade ambiental será 
avaliada no âmbito de um futuro RECAPE. 

Esta Expansão da IRCL surge da necessidade de acomodar os resíduos (rejeitados e escombro) a produzir 
de acordo com o plano da mina estipulado para o Projeto (LoM 2016), quer pelos jazigos já em exploração, 
quer pelo PEZ, tendo em conta a atual capacidade de encaixe da IRCL (16 Mm3, em janeiro de 2017) e a 
sua vida útil prevista sem a implementação do Projeto (até 2027), bem como o aumento da capacidade da 
Lavaria do Zinco que decorrerá da exploração da mina. De acordo com o previsto, a quantidade de resíduos 
mineiros (escombro + rejeitados) a depositar entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020 é de 6 Mm3, pelo 
que ainda restará uma capacidade disponível extra da IRCL de 10 Mm3 na data em que se prevê que a 
expansão fique concluída (2020). 
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Por outro lado, independentemente da implementação do PEZ, visando garantir o processamento do 
minério que vier a ser extraído dos jazigos atualmente já em exploração, estão a ser efetuadas algumas 
alterações nas infraestruturas de superfície existentes, designadamente: 

 Finalização da construção de uma Nova Estação de Tratamento de Água (NETA) que irá substituir 
a atual Estação de Tratamento de Água do Cerro do Lobo (ETACL). 

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

 Finalização da construção de um novo Tanque de Água Industrial (TAI 1B), com uma capacidade 
de 1 500 m3 e com localização adjacente ao existente (TAI 1A), ambos na área industrial. 

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

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

 Expansão vertical da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (IRCL) de modo a garantir 
capacidade de armazenamento dos resíduos gerados pela exploração dos jazigos atualmente em 
exploração. 

Na ausência da implementação do PEZ e assumindo o LoM 2014, a continuação da exploração dos 
atuais jazigos do Complexo Mineiro implica também a necessidade de expansão vertical da IRCL. 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do Zinco 
– Lombador", visando o necessário aprofundamento do Anteprojeto/estudo de viabilidade. 

Neste âmbito, as principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao anteriormente previsto 
no estudo de viabilidade verificam-se ao nível de: Sistema de manuseamento de materiais da mina; Poço 
de Santa Bárbara; Edifício do Moinho SAG; Edifício de flutuação de zinco; Edifício de filtração de zinco; 
Bombagem de rejeitados; Alimentação elétrica; Condutas de adução de rejeitados à IRCL; Acesso à CPV23. 
Em particular, há a destacar, relativamente às alterações: 

 Na expansão subterrânea 

 Revisão da localização da britagem primária (relocalizada horizontalmente, mas não 
verticalmente); 

 Revisão do projeto da mina para aumentar a inclinação da rampa dos transportadores de rampa 
1 e 2 de 14% para 18% (resultando em transportadores mais curtos para a mesma elevação); 

 Revisão da localização das transferências dos transportadores de rampa devido à nova 
inclinação; 

 Revisão do método de distribuição dos silos; 

 Revisão do projeto de escavação da rampa do transportador. 
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 Na expansão à superfície 

 Localização exata dos edifícios que compõem a expansão da lavaria do zinco (o EIA apenas 
informava que estes edifícios se situariam na área industrial do Complexo Mineiro junto à 
lavaria existente); 

 Características do projeto da nova Chaminé de Ventilação (CPV23) para extração do ar da mina 
(não definidas no EIA); 

 Localização dos acessos à CPV23 e percurso da linha elétrica que levará a energia a esta 
chaminé (Não definidos no EIA); 

 Localização dos estaleiros das obras, que ficarão na envolvente da área industrial do complexo 
mineiro (não definidas no EIA); 

 Percurso e características das tubagens que serão necessárias para transportar diversos 
materiais desde a área industrial até à principal instalação de resíduos (não definidos no EIA); 

 Definição das quantidades de materiais a utilizar tanto na obra como na exploração do projeto 
de expansão do zinco, apenas determinadas no projeto de execução. 

O Projeto de Expansão do Zinco - Lombador (Projeto de Execução que engloba a exploração do LP2 e a 
expansão da Lavaria do Zinco) constitui um projeto capital levado a cabo pela Somincor (empresa 
subsidiária da Lundin Minining Corporation - LMC) e visa a expansão económica da Mina de Neves-Corvo e 
a melhoria do desempenho do processo produtivo, nomeadamente através do aumento da atual capacidade 
de produção de zinco (1,15 Mt/ano) para 2,5 Mt/ano, até final do primeiro semestre de 2019. Como 
consequência desta expansão surge a necessidade de instalação de novos equipamentos de processamento 
do minério extraído bem como a necessidade de expansão de algumas das infraestruturas de superfície, 
de apoio, quer à Lavaria do Zinco, quer à expansão subterrânea da Mina de Neves-Corvo. 

Em consequência desta expansão, a Somincor perspetiva melhorar os seus custos operacionais e 
consequentemente a sua posição concorrencial mundial, no que concerne à produção de concentrados de 
cobre e de zinco. 

Da apreciação efetuada pela CA, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os 
seguintes aspetos: 

 Tendo a DIA estabelecido um conjunto de Elementos a apresentar em sede de RECAPE, da análise 
dos mesmos considera-se que tendo sido, na generalidade, apresentada a informação solicitada, 
em resultado da sua apreciação deverão ser atendidos os aspetos apontados, bem como serem 
apresentados alguns aspetos complementares. 

Evidencia-se, no entanto, a ausência de apresentação do Estudo de detalhe no âmbito do ambiente 
sonoro, pelo que a necessária informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento 
do projeto. 

 No que concerne às medidas de minimização, verificando-se que, na generalidade, a informação 
apresentada permite verificar estar assegurado o seu cumprimento, devem no entanto ser 
atendidos os aspetos mencionados em resultado da apreciação efetuada. Excetua-se, no entanto, 
o referente às medidas de minimização no âmbito do ambiente sonoro, a serem definidas no Estudo 
de detalhe acima mencionado. 

 Relativamente aos Programas de Monitorização, cumprindo na generalidade o definido na DIA, 
deverão no entanto atender aos aspetos mencionados, resultantes da análise efetuada. 
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No que concerne em particular aos Recursos Hídricos, sendo apresentadas propostas de planos de 
monitorização referentes às duas componentes definidas na DIA, verifica-se que a proposta final 
carece de analise definitiva no âmbito dos planos de monitorização globais e definitivos que vierem 
a ser apresentados no âmbito do RECAPE referente à componente da "Expansão da Instalação de 
Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL)". 

Neste âmbito, salienta-se a importância de, no RECAPE da Expansão da IRCL, ser apresentado 
novamente e em definitivo o plano de monitorização da água subterrânea referente à globalidade 
do projeto e incorporando os resultados do estudo hidrogeológico em falta. 

Por outro lado, no que se refere à água superficial e porque haverá alterações no escoamento na 
zona de expansão do IRCL, deverá igualmente ser apresentado o plano de monitorização global e 
final referente ao projeto na sua versão final. 

Neste âmbito, revestindo-se esta informação de particular relevo, a exploração do projeto não pode 
ser iniciada sem que a mesma seja apresentada. 

Por sua vez, devem ser atendidos os aspetos mencionados referentes à monitorização do Ambiente 
Sonoro. 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem remetidos os elementos especificados e 
cumpridos os aspetos identificados ao longo do presente Parecer, os quais encontram-se sistematizados no 
capítulo seguinte, pode-se concluir que o "Projeto da Expansão do Zinco – Lombador" cumpre a DIA. 

No que se refere a usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, as intervenções não revelam aspetos 
críticos que inviabilizem a sua concretização, tanto mais que incidem em área industrializada, já fortemente 
afetada pela intervenção humana. 
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO "PROJETO DA 
EXPANSÃO DO ZINCO – LOMBADOR" 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

1. Estudo de detalhe de todas as medidas de minimização adicionais a serem adotadas, que garantam 
as reduções de ruído necessárias à obtenção da conformidade com os limites legais estabelecidos no 
RGR. 

B) PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

1. Localização do estaleiro 3: relocalização deste estaleiro ou a sua localização dentro desta parcela de 
terreno deverá ser concretizada de tal forma que não afete nenhum exemplar de azinho. 

2. Posteriormente à implementação do Plano de Proteção do Património Arqueológico (apresentado no 
RECAPE, incluindo a sua extensão às OIP n.º 27, Corvo 1, OIP n.º 28, Neves 1 / Poço da Mina e OIP 
n.º 33, Corvo 2), deve ser apresentado um projeto de execução da vedação e sinalização, envolvendo 
a integração paisagística das ocorrências patrimoniais, a implementar ainda antes da fase de 
construção. 

C) PREVIAMENTE AO INÍCIO DA EXPLORAÇÃO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará que a exploração possa ser iniciada): 

1. Estudo hidrogeológico, abrangendo não só as áreas de exploração mineira mas também a sua 
envolvente, designadamente, a área industrial, a área de implantação das instalações de resíduos e 
respetivas áreas envolventes. 

Face às conclusões resultantes do mesmo, deverão ser propostas adequadas medidas de 
minimização. 

2. Proposta final e definitiva, abrangendo a globalidade do projeto, de planos de monitorização, após 
revisão, das águas subterrânea, superficial e das águas residuais descarregadas no meio recetor, 
face aos vários planos de monitorização em uso pela Somincor e impostos nas diversas licenças em 
vigor. 

Neste âmbito deverá ainda ser apresentado um plano de monitorização da qualidade dos efluentes 
descarregados na linha de água, bem como da qualidade da água nas linhas de água, a montante e 
a jusante do Complexo Mineiro de Neves-Corvo. 

Por sua vez, em função dos resultados obtidos com o estudo hidrogeológico, deverá ser avaliada a 
necessidade de reformulação do Plano de Monitorização da Hidrogeologia e dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos. Neste âmbito, deve ser definida a quantidade de piezómetros a instalar, bem como a 
identificação/indicação da respetiva localização.  
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D) DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

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

 

1. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar 
no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como no respetivo caderno de encargos da empreitada e 
nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção 
do projeto. 

2. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 

 

Fase prévia à execução da obra e de obra 

1. Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada que assegure um elevado grau de 
desempenho ambiental no decurso da construção das várias infraestruturas que a compõem. 

Nesse contexto deverá ser definido o planeamento de execução de todos os elementos da obra 
incluindo a identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase de 
construção e a respetiva calendarização. 

2. Elaborar um Plano de Obra, com o planeamento da empreitada e explicitadas as medidas ambientais 
associadas às diferentes atividades previstas. O Plano de Obra deverá incluir um mecanismo de 
atendimento ao público, para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 

O Plano de Obra deverá ser divulgado às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente da obra. 

3. Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada 
(ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais), designadamente normas e cuidados 
a ter no decurso dos trabalhos. 

4. Os estaleiros necessários para as ações de construção que se localizem fora da área industrial e em 
zona de montado de azinho devem: 

a) Preferencialmente ser relocalizados dentro da área licenciada; 

b) No caso de permanecerem fora da área licenciada não podem afetar exemplares de azinheiras, não 
podendo ser realizadas quaisquer operações que levem à sua morte; 

OUTRAS CONDIÇÕES A CUMPRIR 
NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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c) A afetação de azinheiras dentro do perímetro industrial (para qualquer operação) deve ser 
compensada com a sua plantação na razão de 1:1 nos terrenos adjacentes pertencentes à empresa 
mineira. 

5. A interceção com a linha de água, por parte de um dos estaleiros, carece de obtenção de TURH. 

6. Iniciar antes da fase de construção a implementação do Plano de Proteção do Património Arqueológico 
apresentado no RECAPE, incluindo a sua extensão às OIP n.º 27, Corvo 1, OIP n.º 28, Neves 1 / Poço 
da Mina e OIP n.º 33, Corvo 2. 

7. Na fase de prévia à obra, caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-
se ao terreno natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A 
remoção do coberto vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser 
assinalados, devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas. No tocante ao património cultural, 
caso haja necessidade de abertura de novos acessos, devem ser garantidas as condições necessárias 
à não afetação de elementos patrimoniais. 

8. Em fase prévia à obra efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais da obra, que 
anteriormente não tivessem sido prospetadas ou que as respetivas áreas tivessem apresentado 
visibilidade reduzida ou nula. 

Fase de execução da obra 

9. A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução da 
obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para 
a sua correta implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. 

10. Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de obra para redução do risco de 
acidentes, através da vedação das mesmas, de acordo com a legislação aplicável. Na vedação deverão 
ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar assim como a 
calendarização da empreitada. 

11. Nas áreas de estaleiro deverá haver um local específico para o armazenamento e manuseamento de 
produtos químicos, o qual deverá ter as condições de acondicionamento e contenção necessárias à 
natureza dos mesmos em caso de derrame, fuga ou acidente. 

12. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de energia elétrica do 
estaleiro, estes deverão estar devidamente acondicionados em área impermeabilizada e com a 
contenção necessária. 

13. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego 
nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de construção. 

14. Redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos. 

15. Antes dos trabalhos de movimentação de terras deve-se proceder à decapagem da terra. As ações de 
decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se, se aplicável, 
à recolha da camada superficial do solo e seu armazenamento adequado em pargas, para posterior 
utilização e recobrimento, no local ou em zonas cuja recuperação venha a ser considerada necessária. 

16. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 
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17. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras deverão ser executados de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a erosão hídrica 
e o transporte sólido, procedendo-se por exemplo à cobertura das terras sobrantes. 

18. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam características 
geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados nos aterros associados à 
construção das diferentes infraestruturas da própria empreitada, de modo a minimizar o volume de 
terras sobrantes e de terras empréstimo. Quando tal não se verifique, os materiais deverão ser 
reutilizados na reposição da morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para regularização 
de terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica das áreas afetadas pela empreitada, ou 
outras similares. Se encaminhados para destino final, a escolha do local de depósito dos materiais 
sobrantes deverá privilegiar a recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros existentes, sempre que 
se situem a distâncias compatíveis com a localização da obra. 

19. As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem noutras frentes de obra ou mesmo 
em obras associadas. Caso seja necessário recorrer a novas manchas de empréstimo, que não as que 
vierem a ser previstas no Projeto de Execução, deverá proceder-se ao respetivo licenciamento, 
considerando as disposições legais em vigor, sendo esta responsabilidade do Adjudicatário. Estas novas 
áreas deverão respeitar ainda, sempre que a mesma exista, a Carta de Condicionantes à localização de 
estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes. 

20. A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais, definidos 
previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de forma 
a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores sensíveis, estando restringida a circulação 
fora destes corredores. Os acessos existentes só poderão ser alargados nos casos estritamente 
necessários e previamente autorizados pelo Dono de Obra. 

21. Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno natural, 
evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do coberto vegetal 
deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser assinalados, devendo ser proibida a 
circulação fora dessas áreas. No tocante ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de 
novos acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à não afetação de elementos 
patrimoniais. 

22. Garantir a deposição do material excedente resultante das escavações. Neste âmbito, deverá ser 
garantido que o destino final deste material é determinado tendo em conta a sua classificação de 
perigosidade. 

23. Reduzir ao mínimo indispensável as movimentações de terra para a execução dos trabalhos referentes 
às escavações e/ou aterros e a modificação da morfologia do terreno aquando da construção das novas 
infraestruturas. 

24. Redução das intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos, bem 
como das atividades suscetíveis de gerar ações que acionem processos erosivos e outros processos de 
natureza sedimentar. 

25. A construção das infraestruturas de superfície de apoio à produção de minério e respetivos acessos 
não deverá recorrer à execução de grandes escavações, visando minimizar a possibilidade de 
interferências com o nível freático. 

26. Sinalização e/ou delimitação correta das linhas de água e áreas adjacentes de forma a que não sejam 
ocupadas indevidamente, caso não seja necessário para o desenvolvimento dos trabalhos. 
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27. Em caso de intervenção direta nas linhas de água, redução das intervenções ao mínimo indispensável 
para a execução dos trabalhos, repondo-se cada zona de intervenção logo que os trabalhos tenham 
terminado. 

28. As terras sobrantes, assim como resíduos de outra natureza, ainda que temporariamente, deverão 
manter-se afastadas das linhas de água. 

29. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem as emissões 
sonoras mínimas possíveis. 

30. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

31. Garantir que as operações mais ruidosas se restrinjam ao período diurno (das 07h às 20h) e nos dias 
úteis. 

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

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

33. No que respeita aos solos escavados, deve proceder-se à deposição na IRCL dos 50 cm superficiais, 
por poderem estar potencialmente contaminados. Os restantes materiais devem ser amostrados e, se 
contaminados, depositados também na IRCL. Se não contaminados, os materiais não utilizados em 
obra devem ser colocados no depósito de terras do Cerro do Lobo. 

34. No troço aéreo da linha elétrica devem ser implementadas as seguintes medidas de minimização a 
aplicar de acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 
de distribuição e transporte de energia elétrica”: 

a) Todos os seccionadores devem ser montados em posição vertical por baixo do topo do poste, a 
uma distância mínima de 35 cm; 

b) O TP deve ser montado por baixo do seccionador; 

c) Não devem ser colocados elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas; 

d) No PT e na derivação deve ser feito o isolamento de todos os elementos de tensão junto à armação 
a uma distância mínima de 120 cm recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras 
soluções de isolamento que se julgarem adequadas à situação; 

e) Devem ser aplicados isolamentos em todos os apoios sejam eles em galhardete ou não e deverá 
ser assegurado uma distância mínima de 100 cm entre a travessa de baixo e o condutor superior; 

f) Sinalização da linha como sinalizadores rotativos, dispostos alternadamente nos três condutores 
para que resulte uma sinalização por cada 7 m (em perfil), que deverão ser dispostos de forma 
alternada de 21 em 21 m; 

g) A manutenção da linha deverá incluir igualmente a manutenção dos isolamentos, de modo a que 
se assegure a eficácia das medidas de minimização ao longo do tempo; 
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h) Deverão igualmente ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP Distribuição de antipouso e 
antinidificação, assim como as demais recomendações sugeridas no manual supra citado. 

35. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das eventuais 
alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de 
comunicação pertencentes à rede viária na envolvente da obra. 

36. Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por motivos 
de obra. Devendo ser garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, 
nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos. 

37. Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afetos à obra. Na 
eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com cargas devidamente 
cobertas, poderão passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, previamente aprovado pelo Dono 
da Obra, deverá ser o mais curto e efetuado à menor velocidade possível e o mais afastado possível 
de recetores sensíveis, como escolas e unidades de prestação de cuidados de saúde. Esta alteração 
tem que obrigatoriamente ser reportada no plano de acessibilidades. 

38. Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição de sinais 
sonoros. 

39. A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes ou 
menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação indiscriminada 
por todo o terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites afetos à empreitada. 

40. Efetuar a manutenção periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de modo a garantir 
que se encontram em condições adequadas de funcionamento, visando a minimização das emissões 
gasosas para a atmosfera e os riscos de contaminação dos solos e águas pela perda de óleos e outros 
hidrocarbonetos. 

41. Remoção e encaminhamento adequados dos resíduos e efluentes produzidos na obra, devendo evitar-
se o depósito no local, mesmo que temporário, de restos de materiais de construção e de embalagens, 
entre outros desperdícios produzidos durante a obra. 

42. Recolha das águas residuais produzidas nos locais das obras e condução das mesmas a um dos sistemas 
de tratamento existentes no Complexo Mineiro, evitando, deste modo, a contaminação das águas 
subterrâneas. 

43. Efetuar o manuseamento de óleos durante a fase de construção e das operações de manutenção da 
maquinaria com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor, 
no sentido de limitar eventuais derrames suscetíveis de provocarem a contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas. Nesse sentido, essas operações deverão decorrer nas áreas existentes do 
Complexo Mineiro preparadas para esse tipo de operações. 

44. Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, devendo ser 
posteriormente enviados a destino final apropriado. 

45. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser 
imediatamente removida a camada de solo afetada e efetuado o seu encaminhamento para tratamento 
em instalações devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por operador licenciado. Desta 
forma, evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade das 
substâncias envolvidas. 

46. É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo. 
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47. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos necessários à 
sua rápida resolução de acordo com as boas práticas definidas nesta matéria. Deverá proceder-se à 
recuperação imediata da zona afetada. 

48. Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior brevidade 
possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra. 

49. Concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão a locais próximos e a sua 
duração para além do estritamente necessário. 

50. As vias de comunicação, públicas ou privadas no exterior do Complexo Mineiro, eventualmente 
danificadas em virtude do desgaste induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão 
ser reabilitadas logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível. No caso dos caminhos 
que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua interrupção, bem como indicado o 
acesso alternativo. 

51. Desativar a área afeta à obra através da desmontagem dos estaleiros e da remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes 
locais, bem como das áreas adjacentes, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da empreitada. 

53. Garantir a limpeza e aspersão regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos 
e de equipamentos de obra. 

54. Garantir o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulada em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

55. Após concluídos os trabalhos de construção civil, deverá proceder-se à limpeza de todas as frentes de 
obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como a remoção de eventuais resíduos, remoção de 
materiais de construção bem como de equipamentos não necessários. 

56. Deverá ser dada especial atenção às cores e materiais de revestimento a utilizar no acabamento de 
todas as infraestruturas à superfície de modo a reduzir o impacte visual das mesmas. 

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

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

59. O acompanhamento arqueológico deverá principalmente incidir nas imediações das OIP n.º 29, n.º 30, 
n.º 37, n.º 40, n.º 42, n.º 43 e n.º 45. 

60. Vedar e sinalizar as OIP n.º 29, n.º 30, n.º 37 e n.º 40 n.º 42, n.º 43 e n.º 45, bem como garantir a 
manutenção da vedação de proteção e sinalização das ocorrências após o final da fase de construção. 

61. No final da fase de construção atualizar a Carta de Condicionantes do Complexo Mineiro de Neves-
Corvo de acordo com os resultados destes trabalhos. 
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62. Após a construção da CPV23 deverão ser plantados dois exemplares de azinheiras nas suas imediações 
e garantido o seu encaminhamento adequado até árvore adulta. 

Fases de execução da obra e de exploração 

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

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

Fase de exploração 

65. Assegurar as condições térmicas adequadas aos trabalhos de exploração subterrânea, através do 
eventual aprofundamento do uso dos refrigeradores móveis na área do LP2. 

66. Respeitar as medidas de gestão ambiental, já implementadas na Somincor, no âmbito dos requisitos 
do seu SGA. 

67. Manutenção periódica das máquinas, veículos e equipamentos afetos à exploração do Projeto em 
condições adequadas de funcionamento. 

68. Promover medidas de redução de consumos energéticos, que podem passar pela adoção de um plano 
estratégico de gestão energética dos consumos, pela produção de energia para consumo a partir de 
fontes renováveis. 

69. Recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para todas as atividades desenvolvidas no Complexo 
Mineiro. 

70. Implementação de medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de 
Monitorização, caso se verifique necessário. 

71. Garantir que o transporte de escombro à superfície efetuado com recurso a camiões cumpre as regras 
de minimização de emissão de poeiras, quer pela limitação da velocidade de circulação, quer pela 
cobertura da carga dos camiões. 

72. Garantir o zonamento geotécnico adequado da área de exploração do jazigo de Lombador Fase 2. 

73. Assegurar que ocorre apenas o número mínimo de movimentos rochosos por cima do jazigo e de 
subsidência à superfície em consequência do jazigo de Lombador Fase 2. 

74. Assegurar uma exploração sustentável do recurso geológico que constitui o jazigo de Lombador da 
Fase 2. 

75. Reduzir as intervenções no terreno ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos, bem como 
as atividades suscetíveis de modificar a morfologia e/ou o estado atual do fator ambiental Geologia, 
geomorfologia e recursos minerais. 

76. Desenvolver e implementar técnicas de reciclagem de água e a reutilização de aguas residuais tratadas 
para os fins adequados, quer tenham origem no processo industrial, quer tenham origem das áreas 
sociais (domésticas), ou mesmos as pluviais contaminadas provenientes dos arruamentos e/ou parques 
de materiais. 

77. Manter a prática de evaporação forçada, para eliminação de água em excesso no balanço de águas, 
preferível à descarga na rede hidrográfica, quando ocorram condições climatológicas favoráveis. 



RECAPE/AIA n.º 2947 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Projeto da Expansão do Zinco - Lombador 62 
Dezembro de 2017 

78. Manter a prática de aspersão das vias e dos locais onde ocorram trabalhos que provoquem a dispersão 
de poeiras, com o objetivo de contenção de material em suspensão e a propagação na área de 
influência da zona industrial, minimizando a deposição e contaminação dos solos e das águas, quer 
superficialmente, quer subterraneamente, por infiltração. 

79. Continuação da promoção de estudos e pesquisas visando a introdução de alterações: 

a) Processuais ou a utilização de novos reagentes que tenham menores necessidades de água; 

b) Processuais ou a utilização de novos reagentes que permitam obter um efluente industrial tratado 
com melhores características; 

c) Processuais que permitam maximizar a reutilização de águas industriais. 

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

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

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

83. Suspensão da emissão do efluente durante o período de ausência de caudal superficial na ribeira de 
Oeiras, de modo a que a água que fique nos pegos durante a estação seca não seja exclusivamente 
água do efluente. A suspensão deverá iniciar-se antes da ausência de escoamento, preferencialmente 
até um mês antes. 

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

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

86. Manutenção da implementação das seguintes medidas: 

a) Limitação da velocidade a 30 km/h; 

b) Aspersão constante com água dos caminhos não asfaltados; 

c) Limpeza diária dos caminhos asfaltados por autovarredora; 

d) Construção de tanques lava rodas; 

e) Construção de um armazém fechado para o concentrado de cobre que era armazenado a céu 
aberto; 

f) Construção de armazém fechado para o concentrado de zinco desde o início da operação com este 
minério em 2011; 
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g) Construção de armazém fechado para o concentrado de chumbo desde o início da operação com 
este minério em 2013; 

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

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

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

87. Cumprir as especificações acústicas elaboradas pela empresa especializada Acusticontrol, relativamente 
à CPV23. 

88. Implementar as medidas de minimização de ruído que venham a ser definidas e aprovadas na sequência 
da apreciação do Estudo de detalhe a ser apresentado previamente ao licenciamento. 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 

A) Hidrogeologia e dos recursos hídricos subterrâneos 

O programa de monitorização atualmente implementado deve ser mantido, podendo vir a sofrer alterações 
em função do estudo hidrológico a realizar na fase de desenvolvimento do projeto de execução. 

Deste modo, a amostragem das águas subterrâneas deverá ser realizada na rede piezométrica existente, 
devendo proceder-se à melhoria da mesma, nomeadamente na recuperação de piezómetros entupidos, 
bem como a substituição ou relocalização do piezómetro PCL42, que ficará submerso face à expansão da 
IRCL. Neste sentido, deverá ser construído pelo menos mais um piezómetro na envolvente da IRCL 
expandida, devendo a(s) localização(ões) estar prevista(s) no Projeto de Execução. 

Adicionalmente deverá ser desenvolvido um estudo para analisar a rede piezométrica existente, 
nomeadamente ao nível da cobertura da mesma face às infraestruturas existentes no Complexo Mineiro e 
à necessidade, ou não, do seu desenvolvimento. 

Este programa deve incluir o Plano de Monitorização implementado integralmente em 2016, para controlo 
de impactes do Reservatório do Cerro da Mina, que segue a mesma filosofia de monitorização implementada 
na IRCL e que inclui 19 piezómetros e 4 poços de infiltração analisados trimestralmente, para os 
parâmetros; pH, Condutividade, Oxigénio Dissolvido, Cloretos, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Cálcio, SST, Azoto 
amoniacal, Dureza Total e metais. 

B) Hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais 

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

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

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

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

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

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

C) Resultados do programa de monitorização 

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

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Deverá ser implementado o programa de monitorização proposto no RECAPE. 

 

QUALIDADE DO AR 

Deverá ser implementado o programa de monitorização proposto no RECAPE. 

 

AMBIENTE SONORO 

Deverá ser implementado o plano de monitorização proposto no RECAPE, com as alterações a seguir 
indicadas. 

Em substituição da frequência semestral proposta para as campanhas de monitorização, considera-se 
suficiente, caso não venham a ser detetados incumprimentos aos limites legais, a realização de apenas 
uma campanha de monitorização, após a entrada em funcionamento do projeto e após adoção de todas as 
medidas previstas no EIA e no Estudo detalhado de medidas de minimização de ruído adicionais (cuja 
entrega deve ocorrer previamente ao licenciamento, uma vez que não foi apresentado no RECAPE objeto 
da presente apreciação). 

As avaliações acústicas a efetuar nessa campanha devem cumprir os requisitos mínimos de amostragem 
que garantam a sua representatividade para a determinação dos valores dos indicadores de longa duração, 
conforme NP ISO 1996 e “Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento 
Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, APA, outubro 2011. 
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Caso os resultados dessa campanha venham a detetar valores superiores aos limites legais, deverão ser 
adotadas medidas de redução de ruído adicionais às implementadas, após o que deverá ser efetuada nova 
campanha de forma a comprovar a eficácia dessas medidas. 

 

SOLOS 

Deverá ser implementado o programa de monitorização proposto no RECAPE. 

 

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 

Deverá ser implementado, na fase de exploração, com uma periodicidade anual, o plano de monitorização 
arqueológica das ocorrências patrimoniais proposto no RECAPE, incluindo também as OIP n.º 27, n.º 28 e 
n.º 33. 
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Localização e implantação geral das infraestruturas do projeto 
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Áreas de implantação dos estaleiros 

[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Zinco - Lombador] 
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Figura 4.10 - Enquadramento do projeto no Complexo Mineiro de Neves-Corvo
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Figura 5.5 - Linha elétrica de alimentação à CPV23
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Figura 5.6 - Traçado das condutas de 
adução de rejeitados à IRCL
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