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regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20170404000054

REQUERENTE

SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S. A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503352896

ESTABELECIMENTO

Mina de Neves Corvo

LOCALIZAÇÃO

N2-4

CAE

07290 - Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos
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ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

AIA

OGR-Ind.
Extrativa

OGR-Ind.
Extrativa

PCIP

PCIP

PL20171012001994

PL20190906001271

PL20161018000891

PL20180606002825

PL20161018000891

PL20180606002825

Aplicáveis

X

X

X

X

X

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

Data de
Validade

X

Anexo II, n.º 2,
alínea b); Anexo
II, n.º 2, alínea e)
do Decreto-Lei n.
º 151-B/2013, de
31 de outubro

02-022018

01-022022

X

Anexo I, n.º 9 do
Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de
31 de outubro,
alterado e
republicado pelo
Decreto-Lei n.º
152-B/2017, 11
de dezembro

14-012020

13-012024

X

Instalação de
Categoria A

02-082017

31-072027

X

Instalação de
categoria A

05-062019

-

X

Categoria 5.7 Resíduos
resultantes da
prospecção,
extracção,
tratamento e
armazenagem
de recursos
minerais
(capacidade
instalada de
deposição de
resíduos 71231980 t)

17-082017

15-082025

-

Categoria 5.7 Resíduos
resultantes da
prospecção,
extracção,
tratamento e
armazenagem
de recursos
minerais
(capacidade
instalada de
deposição de
resíduos 71231980 t)-

28-052019

26-052025

Prorrogação
da validade

-

-

-

-

-

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Não

Favorável
Condiciona
do

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim

Conforme
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Favorável

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Favorável
condicionad
a

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferimento
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferimento
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e
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LOCALIZAÇÃO

Mapa

Confrontações
Norte

Caminho Municipal 1187

Sul

Ribeira de Oeiras

Este

Aldeia do Corvo

Oeste

Aldeia de Neves

Área do estabelecimento
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Área impermeabilizada não coberta (m2)

66825.00

Área coberta (m2)

41712.00

Área total (m2)

4509535.00

Localização
Localização

Anexos mineiros e de pedreiras

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução anexa ao presente TUA

Prazo de implementação

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução anexa ao presente TUA

Prazo de implementação

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DCAPE anexa ao presente TUA
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CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução anexa ao presente TUA

Prazo de implementação

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem,
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o
ar, produção de águas residuais, etc).

Período de Exploração

RAA

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado
as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração

RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de retenção,
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, com
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado
às substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência
elevado e assegurando os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo
mínimo possível.

Período de Exploração

RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso
ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração

RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso se
verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração

RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas.

Período de Exploração

RAA

Condições constantes da Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Ver DCAPE anexa ao presente TUA

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Acompanhamento da implementação de melhores técnicas disponíveis (MTD)
previstas no Documento de Referência - Reference Document on Best Available
Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities BREF MTWR, e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da
manutenção da adequada implementação das referidas técnicas (vide Anexo MTD BREF MTWR).

Período de Exploração

RAA

Apresentar síntese da informação contida no Plano de Observação e no Plano de
Controlo e Monitorização estabelecido para a Instalação de Resíduos do Cerro do
Lobo(IRCL), bem como dos quantitativos anuais de resíduos depositados e da
capacidade ainda disponível

Período de Exploração

RAA

Apresentar síntese da informação contida no Plano de Monitorização para a
Escombreira 1 , bem como os quantitativos anuais de resíduos depositados e da
capacidade ainda disponível.

Período de Exploração

RAA

Informar sobre a data de início de exploração da Escombreira 2

Três meses antes da entrada em
funcionamento

Oficio/RAA

Apresentar Plano de Monitorização elaborado para a escombreira 2 e respetiva
capacidade

Período de Exploração

RAA

Evidenciar a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis após a publicação
do BREF em revisão referentes à atividade principal da instalação

Período de Exploração

RAA

Implementar o Plano de Monitorização dos Solos consultável no anexo V, o qual
permitirá fazer acompanhamento do Relatório Base ( consubstanciado nos
resultados do estudo realizado pela Somincor em 1990)

Período de vida da instalação

Relatório - Plano de Monitorização do
Solo

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária
(s)

Medida / Condição a cumprir

Registar do consumo mensal/anual de matérias-primas e
ou subsidiárias , evidenciando a etapa do processo onde
cada uma é utilizada

Todas

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

Ar
Ar - Emissões pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

Código interno

N.º de cadastro
/identificação
da fonte
atribuído pela
CCDR

Identificação
das unidades
contribuintes
para a fonte

Potência
térmica
nominal (MWt)

Combustível

FF1

Caldeira CD03

1.00

Gasóleo

FF2

Caldeira CD04

1.00

Gasóleo

Método de
tratamento
/redução descrição
STEG

Eficiência (%)

Parâmetro
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Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

FF1

FF2

FF1

FF2

FF1

Parâmetro

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Compostos
Orgânicos

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

500

500

150

150

200

Unidade

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência de
monitorização

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Período de
referência

-

-

-

-

-

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

3.0

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL nº 39/2018,
11.06

3.0

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL nº 39/2018,
11.06

3.0

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL nº 39/2018,
11.06

3.0

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL nº 39/2018,
11.06

3.0

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente.

DL nº 39/2018,
11.06

Normas CEN.
Na ausência
destas, aplicar
normas
nacionais ou
internacionais
que garantam
a obtenção de
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Frequência de
monitorização

Unidade

mg/Nm3

Semestral

Período de
referência

-

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

3.0

dados de
qualidade
científica
equivalente.

Condições
cumprimento

DL nº 39/2018,
11.06

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração
medidos, procedendo a uma comparação com os VLE, os caudais mássicos e a
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a metodologia
seguida para o cálculo de todos os valores apresentados

Período de Exploração

RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, durante o
funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de Exploração

RAA

Para todas as fontes pontuais efetuar 2 medições por ano civil, com intervalo
mínimo de 2 meses entre medições (vide quadro monitorização).

Período de Exploração

RAA

Para a(s) fonte(s) pontual(ais) FF1 e FF2, a frequência de monitorização poderá
passar para uma medição de 3 em 3 anos, desde que o caudal mássico de
emissão seja inferior ao limiar mássico mínimo.

Período de Exploração

RAA

Para a(s) fonte(s) pontual(ais) FF1 e FF2, poderá(ão) ser dispensada(s) de
monitorização, desde que se cumpram as condições prevista no art.º 21º do
Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril, com comunicação à entidade competente.

Período de Exploração

RAA

RH
RH - Captação
Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorização de
Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide Anexo TURH)

Período de Exploaração

RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de
Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e Captação de Água Subterrânea.
Deverão ser cumpridas as medidas e condicionantes nele impostas na Autorização
de Captação (vide Anexo - TURH)

Período de Exploração

RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas subterrâneas sob influência da
BCL, de acordo com o Quadro 1.1, do Ponto 1 - Monitorização dos pontos de
controlo de qualidade das águas subterrâneas do Anexo - Monitorização Ambiental
- Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração

RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas subterrâneas sob influência das
escombreiras, de acordo com o Quadro 1.2, do Ponto 1 - Monitorização dos pontos
de controlo de qualidade das águas subterrâneas do Anexo - Monitorização
Ambiental - Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração

RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas superficiais no Barranco das
Lages (na estação IBR 22), de acordo com o Quadro 2.1, do Ponto 2Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das águas superficiais do
Anexo - Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração

RAA
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Efetuar a monitorização da qualidade das águas superficiais na Ribeira de Oeiras
(nas estações ROL 5 – Horta da Revesa; ROL 18 – Malhão Largo, ROL 19B –
Monte Queimado e ROL 22 – Ponte para Penilhos), de acordo com o Quadro 2.2,
do Ponto 2 - Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das águas
superficiais do Anexo - Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das
águas.

Período de Exploração

RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas superficiais na Ribeira de Oeiras
(nas estações ROL 19 – Monte do Pereiro, ROL 20 – Monte da Caiada e ROL 22D
– Água Santa Morena) de acordo com o Quadro 2.3, do Ponto 2 - Monitorização
dos pontos de controlo de qualidade das águas superficiais do Anexo Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração

RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas superficiais s no Rio Guadiana
(nas estações GUAL 24 – Azenhas e GUAL 25 – Convento) de acordo com o
Quadro 2.4, do Ponto 2 - Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das
águas superficiais do Anexo - Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das
águas.

Período de Exploração

RAA

Rejeição de águas residuais
Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Licença de
Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de àguas Residuais (vide Anexo TURH-ET Água da Mina)

Período de Exploração

RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Licença de
Utilização dos Recursos Hídricos -Rejeição de Águas Residuais (vide AnexoTURH
-ETAR). Deverão ser cumpridas as medidas e condicionantes nela impostas

Período de Exploração

RAA

Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código LER

Quantidade (t/ano)

Emissão específica/indicador

Unidades

010304 (*) Rejeitados geradores de
ácidos, resultantes da transformação de
sulfuretos

3,176,354.00

Lavaria de Cobre e Zinco

t/ano

010101 Resíduos da extração de
minérios metálicos

1,242,123.00

Trabalhos subterrâneos - extração de
Minério

toneladas

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

PÁG.
9/12

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 15/01/2020

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20200114000057
f74a-554a-e226-7a97

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo
evidenciando a etapa onde são produzidos

Período de exploração

RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo
(quantidade de resíduos gerados/quantidade de produto produzido)

Período de Exploração

RAA

Ruido
Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medida/ Condição a cumprir

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se:
tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na
instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros anteriormente
existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o
aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou alteração da
sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es)
sensível(eis).

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

Medida/ Condição a cumprir

Apresentar e submeter o Plano de Encerramento de Aterros e Plano Ambiental e
de Recuperação Paisagística da Mina, e de encerramento da Instalação de
Resíduos do Cerro do Lobo para aprovação.

Prazo de implementação

Aquando da previsão de cessação
definitiva total ou parcial da instalação
(com 6 meses de antecedência).

Demonstração do cumprimento

No Plano de Encerramento de Aterros e
Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística da Mina, eno plano de
encerramento da Instalação de Resíduos
do Cerro do Lobo, total ou parcial
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Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

RAA a remeter até 30 de abril
de cada ano

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

PRTR a cada ano em data a
definir

APA

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar /
Formato de Envio Autocontrolo
Emissões

Monitorização pontual:
comunicação até o máximo de
60 dias seguidos contados a
partir da data de realização da
monitorização.

CCDR

Mapa Integrado de Registo de Resíduos - MIRR

SILiAmb

31 de março do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados

APA

Plano de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Aquando da previsão de
cessação definitiva total ou
parcial das atividades - com 6
meses de antecedência.

APA/DGEG

Relatório final de conclusão do plano de desativação total ou
parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Aquando da conclusão da
desativação de acordo com o
plano previamente aprovado

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes) e incumprimento
de condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência. Relatório num
prazo de 15 dias após a
ocorrência

APA, DGEG, IGAMAOT

ANEXOS TUA

Anexos

Código

Anexo

Descrição

C002187

Anexo I - Utilizacao n. A001470.2017.RH6.pdf

Utilizacao n. A001470.2017.RH6.pdf

C003073

Anexo II - Utilizacao n.Âº L015005.2016.RH7.pdf

Utilizacao n.º L015005.2016.RH7.pdf

C003074

Anexo III - UtilizaÃ§Ã£o n.ÂºL006627.2017.RH7.pdf

Utilização nº L006627.2017.RH7

C003076

ANEXO IV-MONITORIZAÃÃO AMBIENTAL CONTROLO DE QUALIDADE DAS ÃGUAS.pdf

Controlo de qualidade das águas

C003077

Anexo VI-MTD_SOMINCOR..pdf

MTD BREF GESTÃO DE REJEITADOS E
ESCOMBROS DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

C011653

AIA2947RECAPE-DCAPE_TUA.pdf

DCAPE - Decisão de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução

C052054

Anexo V - SOMINCOR - Plano de Monitorização dos
Solos.pdf

SOMINCOR - Plano de Monitorização dos Solos
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Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(Anexo ao TUA)
Designação do projeto

Projeto da Expansão do Zinco – Expansão da Instalação de Rejeitados do
Cerro do Lobo (IRCL)

Tipologia do projeto

Anexo I, n.º 9 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i); Artigo 1.º, n.º 4, alínea a) do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Localização
(freguesia e concelho)

Concelhos de Castro Verde (freguesia de Santa Bárbara de Padrões) e de
Almodôvar (União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões)

Identificação das áreas
sensíveis
(alínea a) do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de
outubro)

Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0046 - ZPE de Castro Verde e
com o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0036 – Sítio Guadiana

Proponente

SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A.

Entidade licenciadora

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

DIA correspondente

Data: 21 de julho de 2017

Síntese do procedimento

Entidade emitente: Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P.

O presente procedimento teve início a 23/09/2019, após receção de todos os
elementos necessários à boa instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) na sua qualidade de Autoridade
de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDR Alentejo) e da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Foi promovido um período de Consulta pública, de 15 dias úteis, entre 1 e
21 de outubro de 2019, tendo sido recebidas 2 exposições, com a seguinte
proveniência:


Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA)



Cidadão, Alberto José Matias Rosário
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Síntese dos resultados da Consulta Pública e sua consideração na decisão
O Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto
em questão não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades
afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua realização.
O cidadão, Alberto José Matias Rosário considera ser importante a execução
deste projeto para a zona em questão, atendendo às características
demográficas e económicas desta zona que ficará favorecida com o
desenvolvimento deste projeto.
A Comissão de Avaliação procedeu então à apreciação da conformidade
ambiental do projeto de execução, com base na informação disponibilizada
no RECAPE, tendo elaborado o respetivo Parecer Final.
A autoridade de AIA, com base nestes elementos, elaborou uma proposta de
decisão sobre a qual promoveu um período de audiência de interessados, ao
abrigo do Código do Procedimento Administrativo.
Para emissão da presente decisão foram ainda consideradas as alegações
apresentadas pelo proponente em sede de audiência de interessados.
O Projeto de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do
projeto de Execução (RECAPE) encontram-se conformes, na generalidade,
com os termos e condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
emitida em fase de Anteprojeto.
Assim, emite-se decisão de conformidade, condicionada:
Principais fundamentos
da decisão



À apresentação à autoridade de AIA, para análise e aprovação, dos
elementos elencados no presente documento;



À implementação do projeto de execução, das medidas de minimização e
dos programas de monitorização nos termos constantes do presente
documento.
As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e
condições estabelecidos na DIA emitida em fase de anteprojeto, entretanto
adequados ao desenvolvimento do respetivo projeto de execução.

Elementos a apresentar
A. Previamente ao início das obras
Apresentar à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação
determinará que a obra possa ser iniciada):
1. Cartografia rigorosa de sobreposição do projeto à cartografia do PDM de Almodôvar, referente às
condicionantes do uso do solo, para que, sendo este projeto uma pré-existência, seja efetuada a sua
correta identificação no âmbito da revisão do PDM de Almodôvar em curso.
Deste modo, devem ser apresentados elementos que reflitam com maior clareza a possibilidade de
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enquadramento das novas intervenções, com a ocupação de uma área total de REN de 4,9 ha, nas
alíneas c) e d) do Ponto VI do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, para a tipologia em presença (áreas estratégicas de
proteção e recarga de aquíferos).
2. Resultados da campanha de monitorização do solo (em formato excel), em particular nos 11 pontos
de amostragem localizados na envolvente da IRCL, obtidos no âmbito da caracterização da
totalidade dos pontos incluídos no projeto do PEZ.
3. Proposta de caracterização da perigosidade do material que se prevê escavar. Esta proposta deve
indicar o número de pontos de amostragem, a profundidade de recolha das amostras (devendo ser
prevista no mínimo, uma à superfície, outra a meio da coluna de solo a escavar e uma terceira na
base de escavação) e ainda os parâmetros a analisar laboratorialmente.
4. Plano de acessibilidades aprovado pelo proponente a ser implementado pelo empreiteiro. Neste
âmbito deve ser incluída informação sobre os acessos alternativos aprovados, devendo ser indicado
se se perspetiva a necessidade de implementar outras medidas de minimização não inicialmente
previstas.
5. Localização e projeto florestal de acompanhamento das quercíneas plantadas no âmbito da ação de
compensação, após ter sido aprovado pelo ICNF.
B. Previamente ao início da exploração
Apresentar à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação
determinará que a exploração possa ser iniciada):
1. Planos de monitorização dos recursos hídricos superficiais e dos recursos hídricos subterrâneos
revistos.
C. 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.
2. Na fase final do período de exploração, apresentar um Plano de Desativação do Projeto, contendo:
soluções de desmantelamento; destinos finais dos elementos retirados; recuperação ambiental e
paisagística da área afetada.
Medidas de minimização
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 e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
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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 deve 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 e implementar um Plano de Obra, com o planeamento da empreitada e explicitadas as
medidas ambientais associadas às diferentes atividades previstas. O Plano de Obra deve incluir um
mecanismo de atendimento ao público, para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações.
O Plano de Obra deve 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. 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.
5. 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
6. Compensar os 79 exemplares de azinheira a abater/afetar, através da plantação do dobro do número
de exemplares abatidos.
O local para concretização desta ação de compensação são os terrenos da propriedade da
SOMINCOR, devendo para o efeito proceder-se ao adensamento de parcelas rusticas ocupadas com
montado.
Na plantação a efetuar, deve ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu
crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria e
a reposição de exemplares perdidos (retancha).
A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas devem merecer a aprovação
do ICNF.
7. A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a execução da
obra, deve ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a
sua correta implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível.

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 – 2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

4

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Interditar o 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 devem
ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar assim como a
calendarização da empreitada.
Prever um local específico nas áreas de estaleiro para o armazenamento e manuseamento de
produtos químicos, o qual deve ter as condições de acondicionamento e contenção necessárias à
natureza dos mesmos em caso de derrame, fuga ou acidente.
Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de energia elétrica
do estaleiro, assegurar o seu devido acondicionamento em área impermeabilizada e com a contenção
necessária.
Adotar 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.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se 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.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.
Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras devem 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.
Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam características
geotécnicas adequadas, devem 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 devem 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 deve privilegiar a recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros
existentes, sempre que se situem a distâncias compatíveis com a localização da obra.
As terras de empréstimo devem, 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, deve proceder-se ao respetivo licenciamento,
considerando as disposições legais em vigor, sendo esta responsabilidade do Adjudicatário. Estas
novas áreas devem respeitar ainda, sempre que a mesma exista, a Carta de Condicionantes à
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes.
A circulação de veículos e maquinaria pesada deve 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 podem ser alargados nos casos
estritamente necessários e previamente autorizados pelo Dono de Obra.
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18. 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.
19. Garantir a deposição do material excedente resultante das escavações. Neste âmbito, deve ser
garantido que o destino final deste material é determinado tendo em conta a sua classificação de
perigosidade.
20. 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.
21. Reduzir as 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.
22. 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.
23. 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.
24. As terras sobrantes, assim como resíduos de outra natureza, ainda que temporariamente, devem
manter-se afastadas das linhas de água.
25. 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).
26. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem as
emissões sonoras mínimas possíveis.
27. 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.
28. Garantir que as operações mais ruidosas se restrinjam ao período diurno (das 07h às 20h) e nos dias
úteis.
29. 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, devem 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.
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30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

Esta avaliação pode 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.
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.
Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por
motivos de obra, de forma a garantir as normais condições de acessibilidade à população local,
nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos.
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, podem passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, previamente
aprovado pelo Dono da Obra, deve 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.
Garantir a sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição
de sinais sonoros.
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.
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.
Assegurar a remoção e o 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.
Proceder à 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.
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 devem decorrer nas áreas existentes do
Complexo Mineiro preparadas para esse tipo de operações.
Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, devendo ser
posteriormente enviados a destino final apropriado.
Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deve 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
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41.
42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

licenciado. Desta forma, evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em
profundidade das substâncias envolvidas.
É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo.
Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais devem ser ativados os procedimentos necessários à
sua rápida resolução de acordo com as boas práticas definidas nesta matéria. Deve proceder-se à
recuperação imediata da zona afetada.
Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior brevidade
possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra.
Promover a realização dos trabalhos concentrados no espaço e no tempo, evitando a sua expansão a
locais próximos e a sua duração para além do estritamente necessário.
Assegurar a reabilitação das 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, logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível. No caso dos
caminhos que não puderem ser restabelecidos, deve estar assinalada a sua interrupção, bem como
indicado o acesso alternativo.
Devem ser comunicadas as situações em que não foi possível efetuar o restabelecimento dos
caminhos e a indicação do acesso alternativo, devendo ser referidas as medidas adotadas.
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.
Deve ser comunicado o término dos trabalhos de desativação, procedendo à demonstração da
eficácia, no que respeita à mencionada reposição das condições existentes antes do início dos
trabalhos.
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.
Deve ser comunicado, caso aplicável, de que forma foi assegurada a reposição e/ou substituição de
eventuais infraestruturas.
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.
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.
Após concluídos os trabalhos de construção civil, deve 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.
Deve 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.
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52. Efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas funcionais de obra complementares que sejam
posteriormente definidas, onde na eventualidade de surgimento de ocorrências patrimoniais, devem
ser propostas e aplicadas novas medidas de minimização.
53. No início da obra devem ser executadas sondagens de diagnóstico na OIP n.º 48 de forma a
identificar e caracterizar os contextos arqueológicos, avaliar o potencial arqueológico do local e
definir outras medidas de minimização e salvaguarda do sítio, que eventualmente venham a ser
consideradas necessárias.
54. 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.
55. Nas frentes de obra nas imediações da OIP 37 deve ser feito o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos de decapagem, escavação e remoção de terras. Deve, igualmente, garantir-se a
manutenção da vedação de proteção e sinalização dessa ocorrência impedindo a circulação e
operação de máquinas dentro da área protegida, mesmo na fase de exploração.
56. Para as OIP n.º 40, n.º 46 e n.º 47 deve proceder-se à elaboração de uma ficha de ocorrência
patrimonial com registo fotográfico, topográfico e memória descritiva.
57. Durante a fase construção deve ser garantido o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de
desmonte das OIP n.º 40, n.º 46 e n.º 47.
58. Caso se verifique a necessidade de desmonte das estruturas da OIP n.º 49, n.º 50 e n.º 51, esses
trabalhos devem ser alvo de acompanhamento arqueológico e deve proceder-se à elaboração de
ficha de ocorrência patrimonial.
59. Garantir a proteção da OIP n.º 2, vedando e condicionando a passagem de máquinas durante as
operações de beneficiação do canal de drenagem.
60. No final da fase de construção atualizar a Carta de Condicionantes do Complexo Mineiro de NevesCorvo de acordo com os resultados destes trabalhos.
FASES DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE EXPLORAÇÃO
61. Implementar as condições de funcionamento e de monitorização dos Reservatórios de Controlo de
águas pluviais de escorrência superficial, a definir no âmbito do processo de emissão do TURH.
62. Deve 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.
63. Devem ser garantidas as condições de alojamento, segurança e saúde, em todas as fases do projeto,
para os trabalhadores e funcionários.
64. Sempre que ocorram reclamações reportar as mesmas, com apresentação do modo como se
pretende dar resposta e caso aplicável as ações a adotar para minimizar/reduzir/eliminar a
ação/situação objeto de reclamação.
FASE DE EXPLORAÇÃO
65. Respeitar as medidas de gestão ambiental, já implementadas na SOMINCOR, no âmbito dos
requisitos do seu SGA.
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66. Sempre que, da avaliação da concentração de eventuais contaminantes nos materiais a escavar (solos
e rochas) para ampliação da IRCL, resulte a sua classificação como resíduo perigoso, deve proceder-se
à sua utilização imediata na gestão diária da IRCL, sem deposição numa das quatro áreas de
armazenamento temporário.
67. Efetuar a 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. 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.
73. 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.
74. Manter a prática de evaporação forçada, para eliminação de água em excesso no balanço de águas,
quando ocorram condições climatológicas favoráveis.
75. 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.
76. 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.
77. 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.
78. Manter a promoção da 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 (atual ETAI – Estação de Tratamento de Água Industrial) para o reservatório do Cerro
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
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79.

80.

81.

82.

da Mina com o objetivo de contribuir para, de modo progressivo, melhorar o pH da água
armazenada.
Suspensão da emissão do efluente da ETAM 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 deve iniciar-se antes da ausência de escoamento,
preferencialmente até um mês antes.
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.
Manutenção da implementação das seguintes medidas:
a) Limitação da velocidade a 30 km/h;
b) Aspersão periódica e sempre que necessária com água dos caminhos não asfaltados;
c) Limpeza diária dos caminhos asfaltados por autovarredora;
d) Manutenção de tanques lava rodas;
e) Cobertura de “taludes” com rochas previamente britadas. Realizado nos taludes de montante e
jusante da IRCL;
f) Todo o transporte do poço até às pilhas é realizado por tapete coberto e os locais de queda
encontram-se cabinados;
g) Alturas mínimas para descargas. Utilização de um stacker regulável em altura e proteção de ponto
de queda. Tapete de transporte transversal/reversível.
Implementar com uma periodicidade anual o Plano de Monitorização Arqueológica das Ocorrências
Patrimoniais, com o objetivo de aferir o respetivo estado de conservação.
Planos de monitorização

RECURSOS HÍDRICOS
A) Recursos hídricos subterrâneos
Implementar o programa de monitorização apresentado no RECAPE, a realizar em 123 pontos de
observação distribuídos pela área industrial e sua envolvente, associado à IRCL e sua envolvente, e ainda
nos pontos localizados no interior da mina (pág. 228 a 237 do RECAPE).
No entanto, o mesmo deve ser revisto de modo a incluir a necessidade de todos os metais serem
analisados na forma total, com vista a que o programa de monitorização esteja de acordo com o
estabelecido no Plano de Gestão de Região Hidrográfica - 2º ciclo.
B) Recursos hídricos superficiais
Implementar o programa de monitorização apresentado no RECAPE para a Bacia Hidrográfica da ribeira
de Oeiras e para a Bacia Hidrográfica do rio Guadiana.
No entanto, o mesmo deve ser revisto de modo a estar de acordo com o estabelecido no Plano de Gestão
de Região Hidrográfica - 2º ciclo, para cumprimento das Normas de Qualidade definidas para os poluentes
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específicos cobre e zinco, todos os metais devem ser analisados na forma dissolvida e dependem da
determinação analítica de pH, DOC (Carbono Orgânico Dissolvido e dureza da água).
C) Resultados do programa de monitorização
Os resultados do programa de monitorização devem ser apresentados em formato digital editável (.xls) e
mediante um relatório anual que deve 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.
SOLOS
Implementar o programa de monitorização dos solos nos seguintes termos, atendendo à publicação do
Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo:


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 devem ser confirmados. A eventual alteração
dos mesmos deve ser previamente submetida para aprovação.



Parâmetros a analisar
Devem ser analisados os elementos químicos abrangidos pelo Estudo de caracterização inicial do
estado do solo, realizado pela SOMINCOR de 1989/1990, designadamente o arsénio, chumbo,
cobre, mercúrio e zinco. O ferro deve ser substituído pelo antimónio e devem ainda ser analisados
os hidrocarbonetos totais, conforme proposto pela SOMINCOR, S.A.



Profundidade de amostragem
Entre os 0 e os 5 cm de profundidade. No caso de se verificar contaminação à superfície, devem
ser realizadas amostragens a outras profundidades, de forma a permitir determinar a
profundidade da contaminação



Periodicidade de monitorização
No caso da CPV23, deve 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, S.A.. Nos restantes locais, deve ser realizada uma
campanha antes do início das obras do PEZ e uma campanha a cada cinco anos, após o projeto
entrar em funcionamento



Valores de referência
Os valores de referência a utilizar devem ser os constantes das Tabelas C (solos pouco profundos,
uso industrial/comercial, sem utilização de águas subterrâneas, solos com textura grosseira) ou B
(no caso de pontos de monitorização que se localizem a menos de 30 m de uma massa de água,
uso industrial/comercial, sem utilização de águas subterrâneas, solos com textura grosseira) do
Guia Técnico Solos Contaminados - Valores de Referência para o Solo, disponível em
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=1479&sub2ref=1535
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OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS
Implementar, na fase de exploração, com uma periodicidade anual, o plano de monitorização
arqueológica das ocorrências patrimoniais proposto no RECAPE, com o objetivo de aferir o respetivo
estado de conservação.
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