
 
 

 

 LICENÇA AMBIENTAL 

 

         LA Nº 347/0.1/2017 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais, é concedida a Licença 

Ambiental ao operador 

Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 500 044 708, para a instalação 

Minas da Panasqueira 

sita em Barroca Grande, freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis e concelho da Covilhã, 

para o exercício da atividade de 

Extração e preparação de minérios metálicos não ferrosos, compreendendo as 
atividades de eliminação de resíduos perigosos e não perigosos 

incluída na categoria 5.7 Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração 

de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, classificada com a CAE Rev.3 n.º 07290 

(extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos), de acordo com as 

condições fixadas no presente documento. 

Esta licença substitui a Licença Ambiental n.º 347/2009, emitida em 18 de Dezembro de 2009. 

A presente licença é válida até 13 de julho de 2025. 

Amadora, 13 de julho de 2017 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP 

 

 

Nuno Lacasta 
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1 – Introdução Geral 

A declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, para a atividade, classificada através da 
CAE Rev.3 n.º 07290 – Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos 
compreendendo as atividades de eliminação de resíduos perigosos e resíduos não perigosos. 

Trata-se de u a alte ação su sta ial  da i stalação, os te os do a t.º 1 .º do Diplo a ‘EI, se do 
a presente licença emitida para a instalação no seu todo, substituindo a Licença Ambiental n.º 
347/2009 emitida a 18 de dezembro de 2009. 

A instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com as condições estabelecidas nesta LA. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada 
sem a prévia notificação e análise por parte da Entidade Coordenadora de Licenciamento (ECL) 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada na 
licença da atividade a emitir pela EC, não substituindo outras licenças emitidas pelas autoridades 
competentes nomeadamente a DGEG e a APA. Esta LA será ajustada aos limites e condições sobre 
prevenção e controlo integrados da poluição sempre que a APA entenda por necessário. É 
conveniente que o operador consulte regularmente a página da APA em www.apambiente.pt, para 
acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este assunto.  

Os procedimentos, valores limite de emissão (VLE) e as frequências de amostragem e análises, âmbito 
dos registos, relatórios e monitorizações previstos nesta licença, podem ser alterados pela APA, ou 
aceites por esta entidade no seguimento de proposta do operador, após avaliação dos resultados 
apresentados. 

O Anexo I apresenta uma descrição sumária da atividade da instalação, bem como das infraestruturas 
que a constituem. 

1.1 – Identificação e Localização  

1.1.1 – Identificação  

  Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A. 

Instalação Minas da Panasqueira 

NIPC 500 044 708 

Morada Aldeia de S. Francisco de Assis, 6225-051 Covilhã 

 

http://www.apambiente.pt/


   
LA n.º Ren. Subs. Ano 

347 0 1 2017 

  

P á g i n a  2 | 32 

 

 

1.1.2 – Localização da Instalação  

 

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação       
(M;P) (m)1 

232 900; 354 100 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Áreas 

Área total (m2) 1 913 059 083 

Área coberta (m2) 16 677 

Área impermeabilizada  
(não coberta) (m2) 

224 857 

 

1.2. – Actividade da instalação e atividade PCIP  
 

Quadro 3 – Actividades PCIP desenvolvidas na instalação 

Atividade 
Económica 

CAE Rev. 3 Designação CAE 
Categoria 
 PCIP 

Capacidade Instalada 

Principal 07290 

Extração e preparação de 
outros minérios metálicos 
não ferrosos  

 950 000 ton 

Instalação de eliminação 
de resíduos perigosos - 
Deposição de rejeitados 

5.7(1) 

11 632 002 ton 
(731.600m3CI 

+1 915.000m3 C2a)+ 
1 661.549 m3C2b 

=4 308.149m3 

Aterro de resíduos não 
perigosos - Deposição de 
resíduos na escombreira 

38 310 247 ton 

 

(1) Resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem como da 
exploração de pedreiras, nos termos previstos nos números anteriores, e em conformidade com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

                                                 
1 Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25000, no sistema de projecção Transverse 
Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício. 
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1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  
 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às actividades desenvolvidas na instalação 

Regime jurídico 
Identificação do 

documento 
Observações 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril 
(SGCIE) 

– – 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, na atual redação, dada pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho  

Alvará de Licença de 
Operações de Gestão de 
Resíduos a emitir pela 
autoridade competente  

Regime geral da gestão de 
resíduos 

Decreto - Lei nº 10/2010, de 4 de 
fevereiro, alterado pelo Decreto –lei 
nº31/2013, de 22 de fevereiro 

Gestão de resíduos das 
explorações de depósitos 
minerais e de massas 
minerais 

Regime jurídico da gestão de 
resíduos das explorações de 
depósitos minerais e de massas 
minerais. 

Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 
18.01.2006; Decreto-Lei n.º 127/2008, de 
21 de julho; Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 
de janeiro 

Formulário PRTR Categoria 3 c) iii 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio 
TURH a emitir pela 
autoridade competente 

Títulos de Utilização de 
Recursos Hídricos (TURH)  

 

Em matéria de legislação ambiental, a instalação poderá presentar ainda enquadramento no âmbito 

de outros diplomas ainda que não referidos na LA. 

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 8 anos, exceto se ocorrer durante a sua vigência, 

alguma das situações previstas no artigo 19.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 

Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua alteração. 

O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que não 

constem da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos legalmente previstos na 

legislação em vigor à data. 



   
LA n.º Ren. Subs. Ano 

347 0 1 2017 

  

P á g i n a  4 | 32 

 

 

2 – Condições operacionais de exploração 

A instalação deve ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas 
de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem como no que se refere 
às emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação. 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a necessidade 
de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que, sempre que 
aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 
Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

A instalação deverá ser explorada de forma a prevenir a libertação não autorizada e acidental de 
substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de modo a prevenir ou reduzir ao mínimo os 
efeitos negativos para o ambiente, bem como eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser 
operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de minimização das 
emissões durante o funcionamento normal da instalação. 

2.1 – Condições de exploração 

A instalação é constituída pelas seguintes unidades operacionais principais: 

 Mina; 

 Lavaria, onde é efetuado o processamento do minério de Volfrâmio, Cobre e Estanho para 
obtenção dos respetivos concentrados; 

 Estação de tratamento de Águas da Mina (ETAM); 

 Três células de deposição de lamas resultantes do processo produtivo; 

 Um aterro de resíduos inertes. 

A instalação de resíduos é formada por três células de deposição de lamas resultantes do processo 
produtivo da mina, delimitadas por um aterro de inertes (escombreira) também resultantes do 
processo produtivo:  

 Célula 1 – Encerrada; 

 Célula 2a – Em fase de encerramento em conformidade com a legislação aplicável e com o 
programa aprovado pela entidade licenciadora (em fase de regularização). Encerramento de 
acordo com o artigo 51.º do DL nº 10/2010, de 4 de Fevereiro; 

 Célula 2b – Em fase de construção. 

As lamas são depositadas por bombagem desde a área industrial e da ETAM, enquanto os inertes são 
transportados por correia transportadora e dumpers. 

Na ETAM são tratadas em contínuo as águas provenientes da mina, da lavaria e de várias escorrências 
captadas por valas e manilhas de encaminhamento de águas superficiais existentes na base da 
instalação de resíduos. A água tratada é bombeada para tanques de armazenamento e reaproveitada 
no processo produtivo da mina e da lavaria. A água tratada excedente é descarregada na Ribeira do 
Bodelhão. As lamas resultantes do tratamento, são consideradas resíduos perigosos e são bombeadas 
para a instalação de resíduos (célula de deposição de lamas), onde se misturam com as lamas 
provenientes do processo produtivo da lavaria. 
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2.2 Gestão de Recursos e Utilidades 

2.2.1 - Matérias-primas e produtos 

As substâncias perigosas existentes na instalação, incluindo os resíduos, não atingem os limiares de 
enquadramento pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção 
de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o 
homem e o ambiente. Caso o inventário destas substâncias presentes na instalação sofra alterações, 
deverá o operador proceder à reavaliação do estabelecimento, averiguar se as mesmas suscitam o 
enquadramento neste âmbito e reportar esta situação à APA. 

2.2.2 – Águas de abastecimento 

2.2.2.1 – Consumos e caracterização das captações 

O abastecimento de água à instalação, tem as seguintes origens: 

 O abastecimento de água para consumo humano é efetuado através da rede pública de 
abastecimento, com um consumo médio anual de cerca 1.500 m3; 

 O abastecimento para utilização no processo industrial é efetuado através do 
reaproveitamento da água tratada na ETAM e de três nascentes conforme indicado no Quadro 
5:  

Quadro 5 – Água utilizada/consumida: Origens e Consumos 

Código Tipo Utilização Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos 
para Captação de Água 

AC1 

Mina 

 

 

Processo 
industrial 

Título: DRHI-01409-OFI-2011 Nascente do 
Alvoroso (Mina – AC1)  

AC2 
Nº Título: DRHI-01410-OFI-2011 Nascente do 

Alvoroso (Mina – AC2  

AC3 
Nº Título: DRHI-01411-OFI-2011 Nascente do 

Alvoroso (Mina – AC3)  

AC4 
Captação 

Superficial 
Nº Título: L008814.2017.RH5A Ribeira do 

Bodelhão 
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2.2.3 – Energia 

 
Os consumos de energias na instalação, estão apresentados no Quadro 6.  

Quadro 6 – Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível 

Consumo anual (\) 
Capacidade de 

armazenamento 
Licenciamento 
de depósitos 

Destino/Utilização 

Energia Elétrica 12.305.000 kWh - - 
Geração de força 

motriz e iluminação. 

Gasóleo 
rodoviário 

64,272 (1) 9,99 (1) Sim- 

Equipamentos 
móveis da instalação 
de resíduos, veículos 

matriculados. 

Gasóleo 
rodoviário 

440,561 (1) 30,00 (1) Sim 
Equipamentos 

móveis da mina não 
matriculados. 

Gasóleo 
Aquecimento  

69,984 (1) 40,00 (1) Sim 
Secagem do minério 
nas estufas chinesas. 

Fuel Óleo 42,389 (1) 30,00 (1) Sim Flutuação do minério. 

(1) Expresso em m3.  

2.2.4 – Emissões  

O operador deverá efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção, 

drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a permitir mantê-los 

a um nível de eficiência elevado, reduzindo os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo 

mínimo possível.  

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 

monitorização. O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a 

monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos programas 

de calibração e de manutenção. 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão ser 
operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas pelos seus fabricantes 
nos respetivos manuais de operação.  

2.2.4.1. – Pontos de Emissão para o ar 

As emissões para a atmosfera provenientes de fontes fixas têm origem numa única fonte de emissão 
pontual FF1 – Combustão, em estufas chinesas, para a secagem do minério processado, cuja chaminé 
apresenta as características apresentadas no Quadro 7.  

Quadro 7 - Caracterização da fonte de emissão pontual 

Código Equipamento 
Actividade / 

Processo 
Regime de 

emissão 

Potência térmica 
instalada, em kW 
(equipamentos de 

combustão) 

Combustível 
Altura da 

chaminé (m) 

FF1 Estufa Chinesa 
Secagem do 

minério 
Contínuo 400 Gasóleo 13,49  
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A altura da chaminé foi aprovada, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 
de Abril. 

2.2.4.2 – Emissões difusas  

As emissões para a atmosfera provenientes de fontes difusas são as seguintes: 

 ED1 – Acessos e vias de circulação de veículos – Emissões difusas de poeiras associadas à 
circulação de veículos; 

 ED2 – Escombreira – Emissões difusas de poeiras com origem no escombro; 

 O operador deve assegurar que no decorrer das várias actividades desenvolvidas na instalação, 
nomeadamente na exploração da Escombreira, circulação de veículos, são aplicadas boas práticas de 
gestão que permitam a minimização da ocorrência de poeiras.  

2.2.4.3 – Monitorização das emissões para a atmosfera das fontes pontuais  

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera na fonte pontual FF1 deverá ser efetuado de 
acordo com o especificado no Quadro 8 da licença, não devendo nenhum parâmetro de emissão 
exceder os Valores Limite de Emissão (VLE) aí mencionados.  

Quadro 8 – Monitorização e VLE da fonte FF1  

Parâmetro VLE 
em mg/Nm3 

Frequência da monitorização 

Compostos orgânicos voláteis 
(COV)  

200 

Uma vez de três em três anos 

Óxidos de azoto (NOx), 
expressos em NO2 

500 

Partículas 150 

Compostos inorgânicos 
clorados, expressos Cl- 

30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos inorgânicos 
fluorados, expressos F- 

5 

Sulfureto de Hidrogénio 5 

Metais I (1) 0,2 

Metais II (2) 1 

Metais III (3) 5 
 (1) Cádmio (Cd), mercúrio (Hg), tálio (Tl). 
(2) Arsénio (As), níquel (Ni), selênio (Se), telúrio (Te). 
(3) Platina (Pt), vanádio (V), chumbo (Pb), crómio (Cr), cobre (Cu), antimónio (Sb), estanho (Sn), manganésio (Mn), paládio (Pd), zinco (Zn). 

Todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão ser operados, 

calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas pelos seus fabricantes nos 

respetivos manuais de operação. Os equipamentos de monitorização das emissões para atmosfera 

deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo com o 

disposto no artigo 28º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Sempre que tecnicamente viável, a velocidade de saída dos gases em regime de funcionamento 
normal da instalação, deve ser, pelo menos, 6 m/s, se o caudal ultrapassar 5 000 m3/hora, ou 4 m/s, 
se o caudal for inferior ou igual a 5 000 m3/hora. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efetuadas devem ser de imediato 
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
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conformidade nas fontes pontuais em causa. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 5 
(Gestão de situações de emergência). 

2.2.5 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais  

Os efluentes produzidos na instalação, o encaminhamento dado aos mesmos, respetivo tratamento e 
destino final, são os seguintes: 

I. Zona de Rebordões: 

 Águas residuais domésticas provenientes do Balneário principal e do Escritório, são conduzidas 
a fossa séptica, ponto de descarga ES1; 

 Águas pluviais não contaminadas com origem na oficina e águas residuais domésticas 
provenientes do balneário, ponto de descarga ES2; 

 Águas residuais não contaminadas provenientes do separador de hidrocarbonetos da oficina 
de Rebordões, ponto de descarga ES3. 

II. Zona da Mina, da Lavaria e das células de lamas: 

 Mina: a perfuração envolve a injeção de água, para mitigação de poeiras e arrefecimento do 
material de corte, funcionando ainda as galerias existentes como canais de drenagem de água 
proveniente da superfície por infiltração. As águas provenientes destas duas origens são 
recolhidas na mina e seguem por gravidade para a ETAM; 

 Células deposição de lamas: as águas residuais das Células drenam pelo respetivo relevo, 
sendo recolhidas e encaminhadas para a ETAM. 

 Águas residuais com origem na lavaria, nas oficinas, armazéns, laboratório, refeitório, 
carpintaria e toda a área afeta a esta zona, que são conduzidas para tratamento na ETAM; 

 Os lixiviados e as águas pluviais das células deposição de lamas e das escombreiras são 
conduzidos para tratamento na ETAM. 

De todas as águas recolhidas e encaminhadas para a ETAM, após tratamento e reaproveitamento 
industrial, o efluente tratado é descarregado na ribeira do Bodelhão (ponto EH1)  
Na ETAM são tratadas em contínuo as águas provenientes da mina, da lavaria e de várias escorrências 
captadas por valas e manilhas de encaminhamento de águas superficiais existentes na base da 
instalação de resíduos. A instalação tem capacidade máxima de tratamento de 620 m3/hora. Parte da 
água tratada é bombeada para tanques de armazenamento que abastecem a mina e a lavaria no 
processo produtivo. A água tratada excedente é descarregada na Ribeira do Bodelhão. As lamas 
resultantes do tratamento, são consideradas resíduos perigosos e são bombeadas para a instalação de 
resíduos (célula de deposição de lamas), onde se misturam com as lamas provenientes do processo 
produtivo da lavaria. 

As águas da mina provêm da superfície por infiltração e do processo produtivo, porque neste é 
utilizada uma grande quantidade de água durante a furação e na rega das frentes de trabalho. Estas 
águas são encaminhadas, das galerias dos níveis superiores, por gravidade para a galeria que se 
encontra à cota 530 m. À cota 530 localiza-se, também, a galeria principal de esgoto (denominada por 
galeria da Salgueira), que conduz por gravidade todas as águas provenientes do interior da mina.  

As águas de nível inferior à galeria da Salgueira são bombeadas por uma instalação de bombagem para 
a galeria da Salgueira. Esta instalação de bombagem encontra-se ligada a três tanques, que recebem a 
água que provém dos níveis superiores por gravidade e a água que é bombeada de zonas de cota 
inferior aos 470 m. 
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À saída da galeria da Salgueira, a água chega ao tanque de receção, onde se mistura com as restantes 
águas recolhidas à superfície, e onde é realizado um pré-tratamento com adição de cal. Do tanque de 
receção, as águas são bombeadas para a instalação de tratamento composta por dois tanques 
misturadores com agitação mecânica nos quais é realizada a adição de floculante e cal e quatro 
tanques decantadores. O overflow dos decantadores é o efluente tratado para reutilização industrial e 
o excedente descarregado na ribeira do Bodelhão (ponto EH1); as lamas provenientes da decantação 
são bombeadas para a instalação de resíduos (célula de deposição de lamas). 

A adição de cal tem por objetivo incrementar o pH das águas ácidas e evitar uma possível descida do 
pH no momento em que os iões, como o Fe3+ e o Mn4+, entre outros, precipitam sob a forma de 
hidróxidos. Os hidróxidos sólidos que são formados e se encontram em suspensão depositam-se no 
fundo do tanque, sendo bombeados para a célula de deposição de lamas tal como referido atrás. Todo 
o sistema funciona em modo contínuo e automático com a supervisão de um operador, 24/24 horas, 
365 dias/ano. 

2.2.5.1 – Pontos de Emissão  

Os pontos de emissão de águas residuais encontram-se identificados no Quadro 9.  

Quadro 9 – Pontos de emissão de águas residuais  

Ponto de Emissão/ 
Descarga 

Coordenadas 

Tipo Origem Meio recetor 
Longitude  Latitude  

EH1 -7.74135 40.14714  Industrial ETAM 
Ribeira do 
Bodelhão 

ES2 -7.75823  40.15506 
Pluvial e 

Domestico 
Pluvial e Fossa 

Séptica 
Solo 

ES3 -7.75804 40.15502 Industrial 
Separador 

hidrocarbonetos 
Solo 

2.2.5.2 – Controlo das águas residuais descarregadas após tratamento 

A monitorização, e as análises das águas residuais após tratamento, descarregadas em meio hídrico, 
no ponto EH1, devem ser realizadas de acordo de acordo com estipulado na Licença nº 
L004548.2017.RH5A, devendo ser cumpridos os respetivos Valores Limite de Emissão (VLE). 

A monitorização e as análises das águas residuais após tratamento, descarregadas nos pontos: 

 ES2 (Fossa do Balneário da oficina hidráulica de Rebordões) devem ser realizadas de acordo 
de acordo com estipulado na Licença nº PIP017443.2016.RH5A, devendo ser cumpridos os 
respetivos Valores Limite de Emissão (VLE). 

 ES3 (Separador de hidrocarbonetos) devem ser realizadas de acordo de acordo com 
estipulado na Licença nº PIP017447.2016.RH5A, devendo ser cumpridos os respetivos Valores 
Limite de Emissão (VLE). 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efetuadas, devem ser adotadas de 
imediato medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
conformidade dos parâmetros em causa. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4. Gestão de 
situações de emergência, da presente licença. 
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2.2.6 - Controlo das águas subterrâneas 

O controlo das águas subterrâneas sob influência da instalação de resíduos deve ser efetuado de 
acordo com o grupo de parâmetros e periodicidade indicados no Anexo IV, bem como através da 
medição do nível piezométrico e/ou a pressão hidrostática, nos seguintes locais: 

 Piezómetro PZ1 

 Piezómetro PZ2 

 Piezómetro PZ3 

 Piezómetro PZ4 

 Piezómetro SP1 

 Piezómetro SP2 

 Piezómetro SP3 

 Piezómetro SP4 

 Piezómetro SP5 

O relatório com os resultados da monitorização efetuada deve ser enviado à APA- ARH Pólo de 
Castelo Branco semestralmente até 15 de Fevereiro e 15 de Agosto de cada ano. 

Caso se verifique uma alteração significativa na análise duma amostra de águas subterrâneas, o 
operador deve efetuar uma nova medição no prazo de 48 horas.  

2.2.7 - Controlo hidráulico e estrutural da instalação de resíduos “células de 
deposição de Lamas” 

Deverá o operador dar continuidade ao controlo /monitorização estabelecido no plano efetuado a 
i stalação de esíduos Células de deposição de lamas , bem como dos quantitativos anuais de 

resíduos depositados e da capacidade ainda disponível nas Células de deposição de lamas. 

2.2.9 --Controlo estrutural da instalação de resíduos “Aterro de resíduos” 

O operador deverá dar continuidade ao plano de monitorização implementado, que se baseia na 
observação visual e no controlo de quantidades depositadas. 

Semestralmente deverá ser efetuada uma avaliação topográfica com análise de movimentos de 
pontos, espaçados entre si de 75 metros. 

Anualmente, deverá ser efetuada a avaliação de segurança geotécnica dos taludes das escombreiras, 
e o resultado dessa avaliação é enviado juntamente com o relatório anual à ECL. 

2.3 – Ruído  

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a necessidade 
de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que, sempre que 
aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 
Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo DL n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram reclamações ou alterações 
significativas na instalação, na disposição dos equipamentos existentes ou na sua envolvente que 
possam ter implicações ao nível do ruído, de forma verificar o cumprimento do critério de exposição 
máxima (valores limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos 
Artigos 11.º e 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, e alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produção da instalação para a medição dos 
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com o disposto no n.º 6 do Artigo 13.º, 
do RGR. 
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No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução previstas no n.º 2 do Artigo 
13.º do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele artigo, deverá o operador 
tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. Caso seja necessária a 
implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada nova caraterização 
de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os 
procedimentos constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versão atualizada correspondente, assim 
como as diretrizes a disponibilizar em www.apambiente.pt. 

2.4 – Resíduos  

2.4.1-Residuos produzidos na instalação 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, e que aguardam 
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito 
(parques/áreas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência de 
qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou água. Assim, 
estes parques/áreas deverão apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do mais 
adequado em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com rede 
de drenagem com encaminhamento adequado, de forma a prever a adequada contenção/retenção 
de eventuais escorrências/derrames e evitando a sua dispersão. Neste armazenamento temporário 
devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que 
conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), e que estão, regra geral, associadas às características de 
perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosa(s) presente(s) no(s) resíduo(s) em questão, 
de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, 
designadamente por meio de derrame, incêndio ou explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de 
elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita big-bags. 
Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de 
contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao 
empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se que se forem criadas 
pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em 
relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também assegurada a adequada 
ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de resíduos, salientando-se ainda a 
necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames 
ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Decisão da 
Comissão de 18 de dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos 
em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho), as suas 
características físicas e químicas, bem como as características que lhe conferem perigosidade. Os 
dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil identificação dos resíduos acondicionados, 
mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os 
códigos LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de 
quantidade, das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade 
associada. 

Segundo os dados apresentados no processo de licenciamento, a instalação dispõe de 3 
áreas/parques principais de armazenamento temporário de resíduos cujas principais características e 
tipo de resíduos armazenados se encontram sistematizados abaixo. 

http://www.apambiente.pt/
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Áreas/parques principais de armazenamento temporário de resíduos existentes na instalação: 

 PA1 - Parque de armazenamento temporário de resíduos da Lavaria, com uma área total de 
952,7 m2, com uma área de 312,7m2 de impermeabilizada, vedada e dotada de sistema de 
drenagem; 

 PA2 - Parque de armazenamento temporário de óleos usados nas Oficinas de Rebordões, com 
uma área total de 36,7 m2, com uma área de 36,7m2 de impermeabilizada e dotada de sistema 
de drenagem; 

 PA3 - Parque de armazenamento temporário de óleos usados nas Oficinas da Lavaria, com 
uma área total de 17m2, com uma área de 17m2 de impermeabilizada, vedada e dotada de 
sistema de drenagem. 

2.4.2-Transporte 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições estabelecidas na 
Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de resíduos, 
criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos – e-GAR), 
e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER).  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de 
abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o operador 
utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado pela Portaria 
n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. A partir 
de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas deve 
ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 206-
A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de fevereiro. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em 
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, 
nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, 
na sua atual redação, e o DL n.º 45/2008, de 11 de março, na sua redação atualizada. 

2.4.3-Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos 

resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos das áreas administrativas, equiparados a 

resíduos urbanos, sejam encaminhados para operadores devidamente legalizados para o efeito, 

devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da 

proximidade e autossuficiência a nível nacional. 

O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos resíduos 

produzidos na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados (MIRR). 
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Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a sua 

valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 3 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

3 - MTD´s Prevista para a instalação 
A atividade deve ser operada tendo em atenção as melhores técnicas atualmente disponíveis, que 

englobam medidas de carácter geral e medidas de implementação ao longo do processo de 

exploração e encerramento da instalação, preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de 

agosto, que procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva n.º 1999/31/CE, do 

Conselho, de 26 de abril, relativa à deposição de resíduos em aterro. 

No que se refere à utilização de MTD transversais deverá ser analisado o documento, finalizado e 

disponível em http://eippcb.jrc.es, Reference Document on the General Principles of Monitoring, 

Comissão Europeia (JOC 170, de 19 de julho de 2003). 

Quadro 10 – MTD implementadas na instalação 

Domínio Desenvolvimento Enquadramento da MTD 

 Gestão e 
Drenagem de 
Águas Ácidas 
provenientes da 
Exploração 
Mineira (Acid 

Rock Drainage  

and  

Management) 

Opções de 

prevenção 

Depiritização - remoção de 
minerais sulfitos dos rejeitados e 
estéreis. 

Não aplicável 

Opções de 

controlo 

Desvio da água superficial não 
afetada. 

Aplicado 

Recolha da água superficial 
afetada. 

Aplicado. Toda a água que atravessa 
a escombreira ou as células de 
deposição de rejeitados é recolhida 
para tratamento na ETAM 

Controlo da água subterrânea. Aplicado 

Técnicas para 
redução do 
consumo de 
reagentes 

Pré-Classificação (Pre-Sorting) - manual ou 
ótico para rejeição de frações não apropriadas 
para posterior processamento.  

Aplicado. O meio denso rejeita 80 % 
das frações não apropriadas 

Prevenção da 
erosão pela água 

Cobertura dos declives/taludes com uma 
camada protetora como por exemplo gravilha, 
solo e cobertura vegetal, geomembrana e 
cobertura vegetal ou um revestimento 
sintético.  

Aplicado. O escombro constitui 
material adequado 

 
 
 
 
 
 
 
Prevenção de 
poeiras 
 
 
 
 
 

Co i  taludes  o  o has p evia e te 
britadas. 

Aplicado 

 
 
 
 
Transporte 
 
 
 
 
 
 

Tapetes de transporte 
cobertos 

Parcialmente aplicado. Quase todas 
as correias são cobertas 

Equipamento de 
processamento mineral 
que gere o menor 
número de partículas 
possível. 

Aplicado. Todo o circuito da Lavaria 
é de via húmida, e o único processo 
a seco é a britagem secundária cujas 
poeiras são retidas em cortina e 
enviadas para o processo. 

Humedecimento dos 
rejeitados. 

Aplicado 

Processamento em 
contínuo. 

Aplicado 

http://eippcb.jrc.es/
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Domínio Desenvolvimento Enquadramento da MTD 

 
 
 
 
 
 
 
Prevenção de 
poeiras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
 

Redução das distâncias 
de transporte. 

Aplicado 

Logística das áreas de 
empilhamento. 

Aplicado. Todas as áreas 
correspondentes ao empilhamento 
situam-se no interior das instalações, 
devidamente acondicionadas. 

Manutenção das 
possíveis fontes de 
ruído. 

Aplicado  

Proteção contra vento. Aplicado 

Alturas mínimas para 
descargas. 

Aplicado 

Veículos 

Aspersão das estradas e 
na fase de 
descarregamento. 

Aplicado. Existência de sistema de 
aspersão de água ao longo do 
caminho gerador de emissões 
difusas de partículas. 

Velocidade limite de 
30km/h. 

Aplicado. 

Gestão da 
percolação/ 
infiltração 

Prevenção, redução e/ou controlo (nesta 
ordem de preferência).  
Por exemplo o fundo da Lagoa 
impermeabilizado com barro/argila ou outro 
material para que a penetração seja inferior a 
10-8 m/s (valor presente no Decreto-Lei n.º 
544/99). 

Aplicado. Células de deposição de 
rejeitados com base e taludes 
impermeabilizados com lamas 
ciclonadas 

Descargas na 
água  

Reutilização da água do processo. 
Aplicado. Praticamente toda a água 
do processo provém da ETAM 

Instalação de bacias de sedimentação para a 
captura de partículas finas resultantes da 
erosão. 

Aplicado 

Remoção dos sólidos suspensos e de metais 
dissolvidos. 

Aplicado 

Tratamentos ativos 
para efluentes 
ácidos. 

Adição de Carbonato 
de Cálcio ou outro tipo 
de cal, tal como cal 
hidratada ou cal viva. 

Aplicado 

Adição de Soda 
Cáustica para DAA com 
elevados teores de 
manganês. 

Não aplicado 

Emissão de ruído 

Sistemas de trabalho em contínuo. Aplicado 

Encapsulamento da correia de 
movimentações. 

Não aplicável 

Conceção da 
barragem – 
Dimensionamento 
da capacidade de 
descarga de 
emergência 

Probabilidade de Cheia de 100 anos – 
Barragem de baixo risco. 

Não aplicado 

Probabilidade de Cheia de 5000-10000 anos – 
Barragem de elevado risco. 

Aplicado 
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Domínio Desenvolvimento Enquadramento da MTD 

Construção da 
barragem 

Material de construção ajustado ao local e 
método de operação.  

Aplicado. A parede exterior é 
constituída por estéreis da mina. Na 
impermeabilização das paredes 
interiores usam-se os próprios finos 
da polpa a depositar, depois de 
ciclonados. 

Alteamento da 
barragem 

Avaliação e Monitorização das pressões 
intersticiais. 

Não aplicado 

Tipo de barragem convencional. 
Barragem de Aterro Convencional 
com alteamento do tipo Centerline. 

Método de construção a montante. 
Com aproveitamento do relevo 
natural, Vale. Desmatação e 
decapagem do terreno. 

Método de construção a jusante. 

Parede exterior formada pela 
escombreira dos estéreis da mina e a 
parede interior impermeabilizado 
com os finos resultantes da polpa 
depois de ciclonados. 

Método de construção centro-linha. Aplicado 

Gestão da 
barragem 

Monitorização da estabilidade da barragem. Aplicado 

Prever o desvio de descarga efetuadas para 
fora da bacia, em caso de dificuldade. 

Não aplicado 

Estabelecer locais para descargas alternativas. Não aplicado 

Locais para decantação secundária e/ou 
bombas em standby para emergências. 

Não aplicado 

Controlo dos movimentos subterrâneos e 
pressão intersticial. 

Não aplicado 

Drenagem adequada. Não aplicado 

Conservação de registos de desenho e 
construção e quaisquer alterações. 

Aplicado 

Manual de segurança da bacia em combinação 
com auditorias independentes. 

Aplicado 

Sensibilização e formação adequada dos 
trabalhadores. 

Aplicado 

Remoção da água 
livre 

Descarregadores das bacias em terrenos 
naturais. 

Não aplicado 

Remoção de água 
dos rejeitados 

Gestão de rejeitados espessados. Aplicado 

Gestão de pasta/lamas de rejeitados. Aplicado 

Funcionamento 
das instalações de 
gestão de 
rejeitados e 
estéreis 

Desvio das escorrências naturais externas. Aplicado 

Gestão de rejeitados e estéreis no fundo das 
minas. 

Aplicado 

Aplicação de um fator de segurança de pelo 
menos 1,3 para todas as escombreiras e 
barragens durante a fase de operação. 

Aplicado 

 
Re-vegetação/recuperação progressiva 
 

Não aplicado 
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Domínio Desenvolvimento Enquadramento da MTD 

Monitorização 

Bacia de rejeitados 

Nível da água. Aplicado 

Quantidade e 
qualidade do caudal de 
infiltração através da 
barragem. 

Aplicado 

Pressão intersticial. Não aplicado 

Movimento do topo da 
barragem e rejeitados. 

Aplicado 

Sismicidade. Não aplicado 

Dinâmica da pressão 
intersticial e da 
liquefação. 

Não aplicado 

Mecânica do solo. Não aplicado 

Procedimentos para 
deposição de 
rejeitados. 

Aplicado 

Inspeção visuais. Aplicado 

Revisões/Auditorias 
anuais. 

Não aplicado 

Auditorias 
independentes. 

Não aplicado 

Avaliação da segurança 
da barragem. 

Aplicado 

Escombreiras 

Geometria das 
superfícies planas e 
dos taludes. 

Parcialmente aplicado 

Pressão intersticial  Não aplicado 

Inspeções visuais. Aplicado 

Avaliações 
geotécnicas. 

Não aplicado 

Auditorias geotécnicas 
independentes. 

Não aplicado 

Mitigação de 
acidentes 

Planos de Emergência. Aplicado 

Avaliação e acompanhamento de incidentes. Aplicado 

Monitorização de tubagens. Aplicado 

 
 
 
 
Redução da área 
intervencionada 
 
 
 
 
 
 

Prevenção e/ou Redução da produção de 
rejeitados/estéreis. 

Aplicado 

Aplicabilidade de  
Backfill tailings 

Como método de 
funcionamento da 
mina. 

Não aplicável 

O custo adicional de 
reinserção é pelo 
menos compensado 
pela elevada 
recuperação do 
minério 
 

Não aplicável 
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Domínio Desenvolvimento Enquadramento da MTD 

 
 
 
 
 
Redução da área 
intervencionada 

Explorações a céu 
aberto próximas 
disponíveis para 
deposição de 
rejeitados 

Não aplicável 

Reinserção dos 
rejeitados em grandes 
cavidades de minas 
subterrâneas. 

Não aplicável 

Reinserção de 
rejeitados na forma 
de pasta 

Necessidade de 
reinserção adequada e 
compacta. 

Não aplicável 

Manter água fora da 
mina 

Aplicado 

Reinserção de 
Estéreis 

Reinserção dentro da 
mina subterrânea. 

Não aplicável 

Investigação de possíveis usos para rejeitados 
e estéreis. 

Aplicado 

Encerramento e 
manutenção pós-
encerramento 

Desenvolvimento de planos de encerramentos 
e pós-encerramento. 

Aplicado 

Aplicação de um fator de segurança para 
barragens e escombreiras. 

Aplicado 

MTDs emergentes 
Inibições do desenvolvimento de DAA - 
revestimento impermeável e protetor nas 
superfícies. 

Não aplicado 
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4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência 

O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma situação 
como as identificadas no Quadro 11. 

Quadro 11 – Situações de (potencial) emergência 

Qualquer falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução 
da poluição, passível de se traduzir numa potencial emergência 

Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis 
de conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

Qualquer falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou 
redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

Qualquer outra libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de 
terceiros, por outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação 
(de origem natural ou humana) 

Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

 
Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador deve notificar a 
APA (EC), a CCDR e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (IGAMAOT) desse facto, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo de 24 horas 
após a ocorrência. A notificação deve incluir a data e a hora da ocorrência, a identificação da sua 
origem, detalhes das circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e mecanismos de afetação) 
e as medidas adotadas para minimizar as emissões e evitar a sua repetição. Neste caso, se 
considerado necessário, a APA notificará o operador do plano de monitorização e/ou outras medidas a 
cumprir durante o período em que a situação se mantiver. 
O operador enviará à APA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde constem os 
aspetos identificados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) emergência 

Local, data e hora da ocorrência 

Facto na origem da ocorrência da emergência ou acidente grave (causas iniciadoras e 
mecanismos de afetação) 

Caraterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência 

Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico 

Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar 

Se a APA considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notifica-o 
dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características da emergência. 
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5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 13. 

Quadro 13 – Procedimentos a adotar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames realizados de acordo com os 
requisitos desta licença 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da 
atividade e que possam criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta 
licença, todas as instruções relativas à exploração, de forma a transmitir conhecimento da 
importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à 
licença ambiental e suas atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que 
concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com 
esta licença 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da 
atividade, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 12, o operador deve enviar um relatório à APA e à 
CCDR no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, 
indicada no Quadro 14 

Quadro 14 – Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados e 
assinados pelo Responsável Técnico Ambiental da instalação e mantidos organizados em sistema de 
arquivo atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por um período não 
inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspeção sempre que necessário. 

6 – Relatórios 

6.1 – Relatório de Base 

De acordo com o previsto no Art.º 42.º do DL n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (REI), as instalações onde se desenvolvem atividades que 
envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes devem submeter à 
APA um Relatório de Base. Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação 
quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. 

De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base deve ser entregue à APA, até 
seis meses, após a data da emissão da LA, em formato digital (CD) dois exemplares do documento de 
avaliação das substâncias perigosas relevantes, efetuada de acordo com o previsto nas Diretrizes da 
Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 
2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 2014/C 
136/03). 
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A abordagem a seguir deverá ser a seguinte: 

1. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, 
incluindo resíduos perigosos, de acordo com a classificação do art.º 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas (Regulamento CLP). 

2. Identificações, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis de 
provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas. 

3. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em consideração das 
suas características, quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o 
manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são suscetíveis de provocar 
contaminação do local de onde se encontra a instalação. 

4. Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, atendendo ao 
resultado dos pontos anteriores. 

A APA avalia a informação fornecida pelo operador e estabelece, conforme o caso: 

 Dispensa de apresentação do Relatório Base; ou 

 Define um prazo para apresentação do Relatório Base completo. 

6.3 – Relatório Ambiental Anual (RAA) 

O operador deve enviar à APA, em formato digital (CD), dois exemplares do RAA que reúna os 
elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e 
dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano civil 
anterior e dar entrada na APA até 30 de Abril do ano seguinte. O RAA deverá ser organizado da forma 
evidenciada no Quadro 15. 

Quadro 15 – Estrutura do RAA 

Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias-primas) 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de 
emissão (quando aplicável) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) 
associados a esta licença, com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica 
da evolução dos resultados das monitorizações efetuadas 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação a propósito de metas/objetivos/projetos de execução calendarizados (quando 
aplicável) 

 

Sempre que possível, os dados deverão ser apresentados sob a forma de quadros e tabelas, 
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e 
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente identificados.  

Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da atividade PCIP 
desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do ponto 5 desta LA, deverá ser 
incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente fundamentada. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das seções da LA abaixo indicadas, deverão ser incluídas 
no RAA a seguinte informação: 
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Matérias-primas e produtos  

Relatório síntese contendo as quantidades mensais e anuais consumidas (em toneladas) de matérias-
primas/subsidiárias perigosas nas diferentes áreas da instalação. 

Águas de abastecimento 

Devem ser incluídos nos RAA, relatórios síntese contendo: 

 Captação mensal da água proveniente das captações AC1 a AC4, para uso na instalação, 
indicando o consumo médio mensal, medido através do medidor de caudal com totalizador 
instalado para o efeito; 

 Monitorização da quantidade de água armazenada e utilizada a partir desta. 

Energia  

No RAA deverão ser incluídos: 

 Consumo médio mensal de energia elétrica (em kWh) e de gasóleo (em litros)  

Emissões  

No RAA deverão ser incluídos: 

Tratamento e emissões de águas residuais e pluviais  

 Relatório síntese da qualidade das águas descarregadas, dos volumes mensais de efluente 
descarregado, das leituras do medidor de caudal associado à descarga devem ser integrados 
como parte do RAA. 

 Em particular, para cada parâmetro monitorizado, este relatório deverá apresentar, para além 
dos valores de concentração medidos, a respetiva carga poluente (expressa em 
massa/unidade de tempo), quando aplicável. Deverá ser também indicado o número de horas 
anual correspondente à descarga de águas residuais. 

 Um relatório síntese das análises das águas subterrâneas deve ser integrado como parte do 
RAA. 

Emissões de ar 

 Cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das operações de verificação/calibração 
com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a rastreabilidade e exatidão dos 
resultados das medições. 

Ruído  

No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo os 
resultados das monitorizações efetuadas as medições de ruído (período diurno e período noturno), 
devendo ser repetidas sempre que ocorram reclamações e ou alterações na instalação que possam 
ter implicações ao nível do ruído.  

Operações de Gestão de resíduos  

No RAA a elaborar pelo operador deverão ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

 As operações de gestão de resíduos, desenvolvidas na instalação, com a indicação do código 
LER, da proveniência, da quantidade de resíduos valorizados/eliminados e o destino. 
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Controlo 

 Um relatório síntese dos registos dos resíduos produzidos, com a seguinte informação deve 
ser integrado como parte do RAA: 

 A quantidade e o tipo de resíduos, segundo a classificação da LER; 

 Destino dos resíduos, incluindo informação sobre o operador e respetiva operação de 
valorização / eliminação a que os mesmos irão ser sujeitos; 

 Caso se verifique o armazenamento temporário de resíduos por períodos superiores a um ano 
deverá ser efetuado ponto de situação do licenciamento específico, com apresentação dos 
devidos elementos comprovativos no RAA. 

MTD´s Utilizadas e Medidas a implementar 

Um relatório síntese com a Indicação da adoção de eventuais novas MTD pela instalação  

Co trolo hidráulico e estrutural da i stalação de resíduos célula de deposição de la as  

Um relatório síntese da informação contida no relatório anual do controlo estabelecido para a 
instalação, bem como dos quantitativos anuais de resíduos depositados e da capacidade ainda 
disponível na instalação.  

Controlo estrutural da instalação de resíduos aterro te porário de resíduos  

Um relatório síntese da monitorização efetuada, bem como da avaliação, dos quantitativos anuais de 
resíduos depositados e da capacidade disponível na instalação de resíduos. 

Prevenção e Controlo de Acidentes/Gestão de Situações de Emergência  

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser 
integrado como parte do RAA. 

Gestão de Informação/Registos, Documentação e Formação  

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser 
integrado como parte do RAA. 

6.4 - PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos 
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho 
(Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro, e com o Regulamento n.º 
166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR).  

7 - Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à APA, 
para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação definitiva 
parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local da 
exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o 
local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em 
consideração o planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação. 
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A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura tanto 
para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, eliminando 
focos de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações 
integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 16 

Quadro 16 – Itens a incluir no Plano de Desativação 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a 
assegurarem um impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios que incluam os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, IP, um relatório de conclusão do 
plano, para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados 
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar deverão 
ser incluídos no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. Em cada caso concreto, e em 
função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA 
evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais 
impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou 
desmantelamento em causa. 
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Abreviaturas 
 
APA, IP – Agência Portuguesa do Ambiente, IP 
APA/ARH  – Agência Portuguesa do Ambiente, IP – Administração de Região Hidrográfica 
BREF – Reference Document 
CAE – Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
CCDR  – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
EC  – Entidade Coordenadora 
e-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
IGAMAOT – Inspeção-Geral do Agricultura, do Mar, da Ambiente e do Ordenamento do 

Território 
INCM  – Imprensa Nacional - Casa da Moeda 
IPAC  – Instituto Português de Acreditação 
JOC  – Jornal Oficial da Comunidade 
LA  – Licença Ambiental 
LER  – Lista Europeia de Resíduos 
MTD  – Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC – Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
OGR – Operação de Gestão de Resíduos 
PCIP – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
RAA – Relatório Ambiental Anual 
RGR – Regulamento Geral do Ruído 
RGGR – Regime Geral de Gestão de Resíduos 
SGA – Sistema de Gestão Ambiental 
SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 
SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 
SILiamb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
SIRAPA – Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente 
TURH – Título de Utilização dos Recursos Hídricos 
VEA – Valores de Emissão Associados 
VLE – Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

1 - Descrição da atividade 

A Beralt Tin and Wolfram (Portugal), SA com 244 trabalhadores, detém a concessão da exploração de 

depósitos minerais de volfrâmio, estanho, cobre, prata, zinco e arsénio a que corresponde o número 

de cadastro C-1  e a de o i ação de Pa as uei a , sito as freguesias de Aldeia de S. Francisco de 

Assis, S. Jorge da Beira, Barrocas, Silvares e outras, nos concelhos de Covilhã, Fundão e Pampilhosa da 

Serra, por contrato com o Estado Português de 16/12/1992 e adenda de 17/11/2005, com 

demarcação de 1.913 hectares, 59 ares e 83 centiares.  

A atividade consiste na prospeção, extração e valorização de minérios metálicos, resultando do seu 

exercício operações de gestão de resíduos, enquadradas na categoria 5.7 do Anexo I do Decreto-Lei nº 

127/2013, de 30 de Agosto (PCIP) e Declaração de Retificação nº 45-A/2013, de 29 de Outubro.  

Os resíduos resultam do próprio processo de extração e tratamento de minérios, sendo depositados 

em infra-estruturas adequadas para o efeito.  

A Mi a da Pa as uei a e o t a‐se dividida em dois sectores principais: 

 o subterrâneo (Mina) e  

 a instalação de tratamento de minérios (Lavaria).  

Existe ainda o sector de tratamento de águas designado por Estação de Tratamento de Água da Mina 
(ETAM), localizado na zona denominada por Salgueira. 
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O p o esso p odutivo é o plexo, e o t a do‐se dividido e t e Mi a e Lava ia, o fo e 
esquematizado na figura seguinte. 

 
Diagrama resumido do processo produtivo  

Existe ainda o sector de tratamento de águas designado por Estação de Tratamento de Águas da Mina 
(ETAM), localizado na zona denominada por Salgueira. 

MÉTODO DE EXPLORAÇÃO E DE DESMONTE 

Desde meados dos anos setenta do século passado que o método de exploração utilizado é um 

câmaras e pilares mecanizado. Neste tipo de desmonte de abate controlado, existem várias fases, que 

poderão ser resumidas da seguinte forma: 

 1ª Fase: Abertura de inclinados. 

 2ª Fase: definição de pilares de 11 x 11 metros. 

 3º Fase: corte dos pilares 11 x 11, definindo pilares de 3 x 11 metros. 
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 4ª Fase: recorte dos pilares 3 x 11, definindo pilares de 3 x 3 metros. 

 5ª Fase: limpeza dos finos. 

Toda a escavação é realizada com recurso a furação e carregamento com explosivos. O minério e 
escombro produzidos são transportados das várias fre tes de t a alho po  pás a egado as LHD  
para as torvas (chaminés), para posterior remoção nas galerias de rolagem. 

O material desmontado acima da galeria de base (rolagem) do nível 2 (L560), é transportado em vagão 
desde as chaminés até aos silos que alimentam a câmara de quebragem. 

O material desmontado abaixo daquele nível, é transportado na rolagem do nível 3 (L470) por vagão, 
desde as chaminés até ao poço vertical (Eng.º Cláudio dos Reis). Este faz o transporte vertical vagão a 
vagão, entre os níveis 3 e 2 (90m). Posteriormente, no nível 2 os vagões são levados com locomotivas 
desde o poço vertical até aos silos referidos acima (alimentação da câmara de quebragem). 

A alimentação da câmara de quebragem que se localiza no nível 530 é feita por dois silos, um de 
minério e outro reservado para escombro. 

Aqui é efetuada a quebragem primária com um britador de maxilas Nordberg C100, que reduz o 
material proveniente das várias frentes de trabalho a uma granulometria inferior a 100mm, de forma 
ao mesmo poder ser transportado em correia transportadora até à superfície. 

O poço de Santa Bárbara é efetivamente uma rampa com uma extensão de 1100m, que liga o nível 
530 (câmara de quebragem) à superfície. Neste existe uma correia transportadora (CC2), que 
transporta todo o material desmontado na mina, desde a câmara de quebragem até à superfície, onde 
é armazenado num de quatro silos existentes por baixo do escritório central. 

Estes constituem um volante de pré-stock entre o processo industrial em subterrâneo e o de 
superfície (tratamento de minérios) e separam as responsabilidades das duas direções de produção. 

TRATAMENTO DE MINÉRIOS 

A Lavaria é o sector onde é realizado o tratamento de minérios. Essencialmente esta instalação 
destina-se à beneficiação do minério pela eliminação do estéril presente. 

Conforme exemplificado na Figura 1 (diagrama resumido do processo produtivo), a instalação de 
tratamento de minérios é constituída por 7 circuitos principais: CWS, HMS, Areias, Lamas, 
Concentração Final, Cobre e Estanho. 

O processo é maioritariamente gravítico dado a densidade relativa dos produtos concentrados 
relativamente ao estéril, e numa pequena escala utiliza-se também a flutuação e separação 
magnética. 

INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS 

A instalação de resíduos é formada por três células de deposição de lamas resultantes do processo 

produtivo da mina, delimitadas por um aterro de inertes (escombreira) também resultantes do 

processo produtivo: 

 Célula 1 – Encerramento de acordo com o artigo 51.º do DL nº 10/2010, de 4 de Fevereiro, 

esta célula deixou de receber resíduos no ano 1985, ou seja, antes de 1 de Maio de 2006. 

 Célula 2a – Em fase de encerramento em conformidade com a legislação aplicável e com o 

programa aprovado pela entidade licenciadora (em fase de regularização). Encerramento de 

acordo com o artigo 51.º do DL nº 10/2010, de 4 de Fevereiro, 

 Célula 2b – Em fase de construção. 
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O encerramento da célula 1 e da célula 2a está condicionado pela eventual recuperação de metais. 

As lamas são depositadas por bombagem desde a área industrial e da ETAM, enquanto os inertes são 
transportados por correia transportadora e dumpers. 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DA MINA (ETAM) 

Na ETAM são tratadas em contínuo as águas provenientes da mina, da lavaria e de várias escorrências 
captadas por valas e manilhas de encaminhamento de águas superficiais existentes na base da 
instalação de resíduos. A instalação tem capacidade máxima de tratamento de 620 m3/hora. Parte da 
água tratada é bombeada para tanques de armazenamento que abastecem a mina e a lavaria no 
processo produtivo. A água tratada excedente é descarregada na Ribeira do Bodelhão. As lamas 
resultantes do tratamento, são consideradas resíduos perigosos e são bombeadas para a instalação de 
resíduos (célula de deposição de lamas), onde se misturam com as lamas provenientes do processo 
produtivo da lavaria. 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das emissões 
para o ar 

 
1. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo 

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a 
legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação: 

 Nome e localização do estabelecimento;  

 Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que está associada) e 
denominação interna (código); 

 Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da 
análise; 

 Data do relatório; 

 Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

 Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de 
recolha, análise e responsável técnico; 

 Objetivo dos ensaios; 

 Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências; 

 Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (exemplo: 
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamento de redução, etc); 

 Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo: 
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.); 

 Informações relativas ao local de amostragem (exemplo: dimensões da chaminé/conduta, 
número de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.) 

 Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, 
pressão na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do 
efluente gasoso- efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

 Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em 
que são definidos os VLE, indicando concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor 
de O2 adequado; 

 Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

 No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das fontes 
inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes 
caracterizadas;  

 Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 

 

Anexos: detalhes sobre o sistema da qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 
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ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

 

AC1 Título: DRHI-01409-OFI-2011 Nascente do Alvoroso (Mina – AC1) 

AC2 Nº Título: DRHI-01410-OFI-2011 Nascente do Alvoroso (Mina – AC2 

AC3 Nº Título: DRHI-01411-OFI-2011 Nascente do Alvoroso (Mina – AC3) 

AC4 Nº Título: L008814.2017.RH5A Ribeira do Bodelhão  

ES1 
2011.001280.000.T.L.RJ.DAS 

ES2 
RH5A PIP017443.2016 

ES3 
PIP017447.2016.RH5A 

EH1 L004548.2017.RH5A 

 



Processo n.º: 450.10.02.01.011125.2017.RH5A

Utilização n.º: L008814.2017.RH5A

Início: 2017/06/27

Validade: 2018/06/27

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Superficial

Identificação

Código APA APA00096320

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500044708

Nome/Denominação Social* Beralt Tin & Wolfram (Portugal), SA

Idioma Português

Morada* BARROCA GRANDE - MINAS DA PANASQUEIRA

Localidade* ALDEIA S FRANCISCO ASSIS

Código Postal 6225-051

Concelho* Covilhã

Telefones 275659100

Localização

Designação da captação AC4 - Captação da Ribeira do Bodelhão

Tipo de captação Superficial

Tipo de infraestrutura Outro

Prédio/Parcela Barroca Grande

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Meio hídrico Ribeira

Margem/Plano de água Margem esquerda

Nut III - Concelho - Freguesia Cova da Beira / Covilhã / Aldeia de São Francisco de Assis

Longitude -7.74162

Latitude 40.14724

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Zezere

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Regime de exploração:

Cota da tomada de água (m) 0.5

Tipo de equipamento de extração Grupo moto bomba

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.3
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Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.900

Volume máximo anual (m3) 8400.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4200

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 25

Nº meses/ano em extração 2

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Mina da Panasqueira

CAE Principal 07290 : Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos

Condições Gerais

1ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas

3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, referido na cláusula anterior,
não seja entregue com a periodicidade definida no Anexo correspondente, ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da
TRH, o valor das componentes A e U será calculado tendo por base o volume máximo mensal estabelecido nesta licença.

5ª O pagamento da taxa devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação
respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

8ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

9ª O titular obriga-se a ligar à rede pública de abastecimento assim que esta estiver disponível no local, com consequente caducidade
desta licença (aplicável para consumo humano).

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

12ª A licença só poderá ser transacionada e cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo
27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

15ª O titular da licença fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o
estado das águas.

16ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
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17ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

18ª O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis
por outras Entidades.

19ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água
captado.

Condições Específicas

1ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

2ª O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.

Outras Condições

1ª Quaisquer danos ocasionados pela captação serão da inteira responsabilidade do titular desta licença;

2ª A captação terá que cessar logo que coloque em risco a manutenção do caudal ecológico aceitável da ribeira em causa

3ª A captação não pode privar os utilizadores a jusante da possibilidade de captarem águas;

4ª O titular obriga-se a manter em bom estado de conservação, segurança e manutenção as infra-estruturas de captação, de forma a
que as mesmas não causem impedimento ao escoamento.

5ª O utilizador deve implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que
não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes

6ª Caso se verifique que não é possível a captação do volume solicitado para a altura do ano em causa, recomenda-se a execução de
outras infra-estruturas de retenção de águas que permitam o seu armazenamento, devendo as mesmas ser objecto de titulo deste
serviço.

7ª O titular obriga-se a colocar no local da utilização de forma bem visível e com carateres resistentes à intempérie, uma placa com o
número e data de validade do título.

8ª 8. O titular obriga-se a cumprir o plano de monitorização do meio recetor estabelecido pela L004548.2017.RH5A (licença de rejeição
de águas residuais) sendo parte integrante deste titulo o ponto de monitorização denominado " Na ribeira do Bodelhão/Casinhas (a
meio da ribeira, no sentido transversal): 15 m a montante da descarga da ETAM".

9ª Este titulo anula e substitui a licença 2011.001281.000.T.L.CA.SUP

Anexos

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 4200 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade
semestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.004780.2017.RH5A

Utilização n.º: L004548.2017.RH5A

Início: 2017/04/04

Validade: 2020/04/04

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00096320

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500044708

Nome/Denominação Social* Beralt Tin & Wolfram (Portugal), SA

Idioma Português

Morada* BARROCA GRANDE - MINAS DA PANASQUEIRA

Localidade* ALDEIA S FRANCISCO ASSIS

Código Postal 6225-051

Concelho* Covilhã

Telefones 275659100

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação Estação de Tratamento de Águas da Mina da Panasqueira

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Tanque de receção de águas da boca da mina, pluviais contaminadas e pluviais,
adição de leite de cal (correção do pH), alimenta duas linhas da ETAM. Linha
antiga:2 decantadores paralelos com adição de leite de cal. Nova linha:2 linhas de
tratamento em paralelo, cada com dosagem de leite de cal/soda cáustica, seguida de
agente sequestrante (opcional).Tanque misturador com adição de floculante e 2
decantadores em paralelo.Lamas (2linhas) vão para um tanque de lamas, destino
final barragem de lamas

Caudal Máximo descarga 21600.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Cova da Beira / Covilhã / Aldeia de São Francisco de Assis

Longitude -7.741410

Latitude 40.147330

Ano de arranque 1957

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Outra

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 657000.0 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)
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Designação da rejeição Estação de Tratamento de Águas da Mina da Panasqueira

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Margem esquerda

Denominação do meio recetor Ribeira do Bodelhão

Sistema de Descarga Coletor sem obra de proteção

Nut III – Concelho – Freguesia Cova da Beira / Covilhã / Aldeia de São Francisco de Assis

Longitude -7.74135

Latitude 40.14714

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Zezere

Tipo de massa de água RIO

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público
hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
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17ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes
de drenagem ou diretamente na ETAR geridas pelo titular desta licença, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da
presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o
cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade
Licenciadora.

3ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de
descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.

4ª A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou
serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como
poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de
comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-
Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de
22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias,
comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.

5ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

6ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

7ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

8ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de
erosão no local, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.

9ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

10ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

11ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.

12ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

13ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

14ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

15ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados
obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

16ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das entidades competentes, conforme o modelo apresentado em Anexo.

17ª O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade
Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

18ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para
efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes, conforme o modelo apresentado no respetivo Anexo.

19ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
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recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.

20ª Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular
deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.

21ª Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular
deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade
Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.

22ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 150 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).

2ª O titular da licença obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora sempre que a descarga de emergência for posta em
funcionamento, com estimativa do caudal descarregado.

3ª Esta licença de descarga anula e substitui a licença n.º L000548.2016.RH5.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE Legislação aplicável

Chumbo total (mg/L Pb) 1 (a)

Arsénio total (mg/L As) 1 (a)

Ferro total (mg/L Fe) 2 (a)

Cobre total (mg/L Cu) 1 (a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 (a)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

O valor de cada parâmetro determinado numa colheita não pode exceder o dobro do valor limite de emissão estipulado para esse
parâmetro. Por outro lado, o valor médio de cada parâmetro, calculado a partir do conjunto total de amostras não poderá exceder o valor
limite de emissão estipulado para esse parâmetro (Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto).

Programa de monitorização do meio recetor a implementar

Os resultados do programa de monitorização deverão ser reportados à Entidade Licenciadora com uma perodicidade trimestral.
O programa de monitorização do meio recetor deverá realizar-se mediante as seguintes condições.

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de monitorização devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que
mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado. As determinações analíticas deverão
dar cumprimento à Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins
analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo
a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Os pontos de monitorização, para todos os parâmetros, são:
- Na ribeira do Bodelhão/Casinhas (a meio da ribeira, no sentido transversal): 15 m a montante da descarga da ETAM; 15 m a jusante da
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descarga de emergência da ETAM; 30 m a jusante da descarga do efluente tratado na ETAM; 350 m a montante da confluência com o
Zêzere.
- No rio Zêzere (a meio do rio, no sentido transversal): 30 m a montante da confluência com a ribeira do Bodelhão; Ponte do Zêzere; 30m
a jusante da confluência com a ribeira do Paúl; Ponte Barroca do Zêzere.

Local Parâmetro Método analítico Frequência de
amostragem

Observações

Nos pontos referidos anteriormente pH (Escala
de
Sörensen)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Cobre total
(mg/L Cu)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Ferro total
(mg/L Fe)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Manganês
total (mg/L
Mn)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Chumbo
total (mg/L
Pb)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Arsénio total
(mg/L As)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Nos pontos referidos anteriormente Zinco (mg/L
Zn)

Metodologia aplicável em
conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para
direito interno pelo Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 de junho.

Mensal Amostras
Pontuais.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
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Os parâmetros pH e Mn não constituem requisitos de descarga.
Os parâmetros CQO, CBO5, Ntotal e Ptotal não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de
cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
Tendo em conta que a descarga da ETAM está dependente da precipitação, a frequência de amostragem em tempo seco passa para
Trimestral.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade mensal.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Na câmara de visita existente imediatamente a montante da descarga; Amostrador automático.

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iv)

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iv)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Azoto total (mg/L N) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iv)

Saída Fósforo total (mg/L P) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iv)

Saída Zinco (mg/L Zn) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Caudal (m3/mês) - Mensal Composta (iii)

Saída Arsénio total (mg/L As) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Chumbo total (mg/L Pb) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Cobre total (mg/L Cu) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Ferro total (mg/L Fe) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Manganês total (mg/L Mn) Metodologia aplicável em conformidade com o Mensal Composta (iii)
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disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Processo n.º: 450.10.01.016696.2016.RH5A

Utilização n.º: PIP017443.2016.RH5A

Início: 2016/12/12

Validade: 2017/12/12

Informação Prévia

Identificação

Código APA APA00096320

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500044708

Nome/Denominação Social* Beralt Tin & Wolfram (Portugal), SA

Morada* BARROCA GRANDE - MINAS DA PANASQUEIRA

Localidade* ALDEIA S FRANCISCO ASSIS

Código Postal 6225-051

Concelho* Covilhã

Telefones 275659100

Caracterização

Origem das águas residuais

Domésticas

Designação da utilização ES2

Caracterização da utilização Fossa do Balneário da oficina hidráulica dos Rebordões

Prédio/Parcela Barroca Grande

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Rejeição no solo |_|

Meio hídrico Ribeira/ribeiro

Margem/Plano de água Margem direita

Denominação do meio hídrico Ribeiras das Sinhas

Nut III - Concelho - Freguesia Cova da Beira / Covilhã / Aldeia de São Francisco de Assis

Longitude -7.75823

Latitude 40.15506

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Zezere

Condições Gerais

1ª O conteúdo desta informação prévia é válido pelo período de 1 ano a contar da data de emissão, salvo nos casos previstos no nº 4
do artigo 11º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, bem como no caso em que seja deferido um pedido de utilização
reconhecido como prioritário e não compatível com o presente pedido; Seja emitida Declaração de Impacte Ambiental desfavorável;
Sejam emitidos pareceres vinculativos desfavoráveis, nomeadamente no âmbito das consultas a promover; Se verifique alteração
das circunstâncias existentes à data da emissão da presente informação, nomeadamente a degradação das condições do meio
hídrico; Ocorram secas ou outras catástrofes naturais, ou outro caso de força maior.
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2ª A presente informação não substitui o pedido de título de utilização dos recursos hídricos, o qual terá de ser apresentado de acordo
com o que estabelece o artigo 14º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, e instruído com os elementos previstos na Portaria
nº 1450/2007, de 12 de novembro (ponto 12 do Anexo I).

3ª Na instrução do pedido de título de utilização e para as parcelas de terreno identificadas que não sejam propriedade do requerente,
terá de ser apresentado o título que confere o direito à sua utilização e, quando este título não consubstancie um contrato de
arrendamento, deverá juntar declaração de permissão do proprietário do terreno, bem como cópia do respetivo título de propriedade.

4ª Pela utilização dos recursos hídricos é devida a Taxa de Recursos Hídricos (TRH) conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro, e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

Outras Condições

1ª O Pedido de Informação Prévia enviado em 19/07/2016, relativo à utilização _______rejeição de águas residuais do sistema de
tratamento do Balneário da oficina hidráulica dos Rebordões______, mereceu parecer favorável, devendo respeitar as
condicionantes definidas nesta Informação Prévia.

2ª As intervenções só serão permitidas desde que não afetem os usos principais dos recursos hídricos, a compatibilidade com outros
usos secundários, o estado da massa de água, a integridade dos leitos e margens e dos ecossistemas presentes, assim como a
integridade das implantações licenciadas.

3ª O sistema de tratamento compato "Fossa filtro " 4000 l, a implementar deve adequar-se às características qualitativas e quantitativas
das águas residuais afluentes (de origem doméstica), e ser devidamente dimensionado, com vista ao cumprimento dos VLE;

4ª Para o dimensionamento proposto, e um caudal de 1.44 m3/dia, as condições de descarga a respeitar são as seguintes: pH - 6-9
(escala de Sorensen); CQO - 150 mg/l; CBO5 - 40 mg/l; SST - 60 mg/l; Óleos e Gorduras - 15 mg/l, estabelecidos no Anexo XVIII do
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto;

5ª Deve ainda existir caixa de visita a jusante do sistema de tratamento para recolha de amostras de efluente tratado ;

6ª O sistema de tratamento deve localiza-se a mais de 10 m, medidos na perpendicular em relação a qualquer linha de água;

7ª Este parecer não dispensa outros que ao caso sejam aplicáveis, nomeadamente pela obtenção de parecer favorável no âmbito dos
instrumentos de ordenamento do território em vigor, dado a pretensão se localizar em área de REN.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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LA n.º Ren. Subs. Ano 
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ANEXO IV – Monitorização ambiental 

Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das águas subterrâneas 

Quadro – Monitorização da qualidade das águas subterrâneas sob influência da Células de deposição das 

lamas 

Parâmetro Técnica / Método de análise (1) 
Frequência da 

monitorização 

Nível piezométrico 
Sonda eléctrica de fita métrica ou sonda paramétrica de 

registo contínuo 
Mensal 

pH Electrometria 

Trimestral 

Condutividade Electrometria 

Cloretos 
Titulação (método de Mohr) ou Espectrometria de absorção 

molecular 

Nitratos Espectrometria de absorção molecular 

Nitritos 
Espectrometria de absorção molecular ou cromatografia 

iónica 

Sulfatos 
Análise gravimétrica, complexometria com EDTA e 

espectrometria de absorção molecular 

Cobre Espectrometria atómica 

Zinco 
Espectrometria de absorção molecular, de absorção 

atómica 

Chumbo Espectrometria atómica ou polarografia 

Arsénio Espectrometria atómica ou de absorção molecular 

Cálcio Espectrometria atómica ou complexometria 

Anual 

Oxigénio dissolvido Método electroquímico ou método de Winkler 

Sódio Espectrometria atómica 

Potássio Espectrometria atómica 

Dureza total Método a definir pelo operador (2) 

Azoto Amoniacal Espectrometria de absorção molecular  

Sólidos Suspensos Totais 
Centrifugação ou filtração através de membrana filtrante 

de 0,45 m, secagem a 105 ºC e pesagem 

Ferro Espectrometria atómica ou de absorção molecular.  

Manganés Espectrometria atómica ou de absorção molecular 

Estanho Método a definir pelo operador (2) 

Hidrocarbonetos 

Aromáticos Polinucleares 

Medição da fluorescência por ultravioleta após 

cromatografia em camada fina. 

Mercúrio Espectrometria atómica sem chama (vaporização a frio) 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efetuada a sua identificação e descrição, bem 

como ser dada indicação do seu limite de deteção, precisão e exactidão;  

(2) Deverá ser efetuada a sua identificação e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de deteção, 

precisão e exactidão 
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