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Nº TUA TUA20170404000054

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

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503352896

ESTABELECIMENTO Mina de Neves Corvo

LOCALIZAÇÃO Apartado 12

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

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20161018000891 X X

Categoria 5.7 - 
Resíduos 

resultantes da 
prospeção, 
extração, 

tratamento e 
armazenagem 

de recursos 
minerais 

(capacidade 
instalada de 

deposição de 
resíduos - 

71231980, t)

17-08-
2017

15-08-
2025

- Não
Deferimento 
condicionad

o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

OGR-Ind. 
Extrativa PL20161018000891 X X

Instalação de 
Categoria A

02-08-
2017

31-07-
2027 - Não Favorável

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

Norte Caminho Municipal 1187

Sul Ribeira de Oeiras

Este Aldeia do Corvo

Oeste Aldeia de Neves

Área impermeabilizada não coberta (m2) 66825.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Área coberta (m2) 41712.00

Área total (m2) 4509535.00

Localização Anexos mineiros e de pedreiras

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os 

diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc).

Período de Exploração RAA

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando o número de horas em 

produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões existentes na instalação, com 

indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e 
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de 

modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de 

indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de Exploração RAA

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

incidente.
Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso se verifique incumprimento 

das condições do TUA.
Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Acompanhamento da implementação de melhores 
técnicas disponíveis (MTD) previstas no Documento de 
Referência - Reference Document on Best Available 
Techniques for Management of Tailings and Waste-
Rock in Mining Activities - BREF MTWR, e/ou das 

medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências 
da manutenção da adequada implementação das 

referidas técnicas (vide Anexo - MTD BREF MTWR).

Período de Exploração RAA

Apresentar síntese da informação contida no Plano de 
Observação e no Plano de Controlo e Monitorização 
estabelecido para a Instalação de Resíduos do Cerro 

do Lobo(IRCL), bem como dos quantitativos anuais de 
resíduos depositados e da capacidade ainda disponível

Período de Exploração RAA

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

capacidade ainda disponível.

Período de Exploração RAA

Informar sobre a data de início de exploração da 
Escombreira 2

Três meses antes da entrada em funcionamento Oficio/RAA

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

Período de Exploração RAA

Evidenciar a implementação das Melhores Técnicas 
Disponíveis após a publicação do BREF em revisão 

referentes à atividade principal da instalação
Período de Exploração RAA

Implementar o Plano de Monitorização dos Solos 
consultável no anexo V, o qual permitirá fazer 

acompanhamento do Relatório Base ( consubstanciado 
nos resultados do estudo realizado pela Somincor em 

1990)

Período de vida da instalação Relatório - Plano de Monitorização do Solo

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas

Registar do consumo mensal/anual de 
matérias-primas e ou subsidiárias , 

evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada

Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 Caldeira CD03 1,00 Gasóleo

FF2 Caldeira CD04 1,00 Gasóleo

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

1700 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL 78/2004

FF2

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Semestral - 8.0 ISO9096 DL78/2004

FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
1500 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL 78/2004

FF2 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

1700 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL 78/2004

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
1500 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL 78/2004

FF1 Monóxido de 
Carbono (CO)

500 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL78/2004

FF2 Monóxido de 
Carbono (CO)

500 mg/Nm3 Semestral - 8.0 NP ISO 10396 DL 78/2004

FF1

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 Semestral - 8.0 ISO 9096 DL 78/2004

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os 
valores de concentração medidos, procedendo a uma 

comparação com os VLE, os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), 

incluindo a metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados

Período de Exploração RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização das 
emissões pontuais, durante o funcionamento normal e 

nos arranques e paragem.
Período de Exploração RAA

Para todas as fontes pontuais efetuar 2 medições por 
ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre 

medições (vide quadro monitorização).
Período de Exploração RAA

Para a(s) fonte(s) pontual(ais) FF1 e FF2, a frequência 
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

de monitorização poderá passar para uma medição de 
3 em 3 anos, desde que o caudal mássico de emissão 

seja inferior ao limiar mássico mínimo.

Período de Exploração RAA

Para a(s) fonte(s) pontual(ais) FF1 e FF2, poderá(ão) 
ser dispensada(s) de monitorização, desde que se 

cumpram as condições prevista no art.º 21º do 
Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril, com 

comunicação à entidade competente.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

- TURH)

Período de Exploaração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 

Hídricos - Pesquisa e Captação de Água Subterrânea. 
Deverão ser cumpridas as medidas e condicionantes 

nele impostas na Autorização de Captação (vide 
Anexo - TURH)

Período de Exploração RAA

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

controlo de qualidade das águas subterrâneas do 
Anexo - Monitorização Ambiental - Controlo de 

qualidade das águas.

Período de Exploração RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas 
subterrâneas sob influência das escombreiras, de 

acordo com o Quadro 1.2, do Ponto 1 - Monitorização 
dos pontos de controlo de qualidade das águas 

subterrâneas do Anexo - Monitorização Ambiental - 
Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas 
superficiais no Barranco das Lages (na estação IBR 

22), de acordo com o Quadro 2.1, do Ponto 2- 
Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das 
águas superficiais do Anexo - Monitorização Ambiental 

- Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas 
superficiais na Ribeira de Oeiras (nas estações ROL 5 
– Horta da Revesa; ROL 18 – Malhão Largo, ROL 19B 
– Monte Queimado e ROL 22 – Ponte para Penilhos), 

de acordo com o Quadro 2.2, do Ponto 2 - 
Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das 
águas superficiais do Anexo - Monitorização Ambiental 

- Controlo de qualidade das águas.

Período de Exploração RAA

Efetuar a monitorização da qualidade das águas 
superficiais na Ribeira de Oeiras(nas estações ROL 19 
– Monte do Pereiro, ROL 20 – Monte da Caiada e ROL 
22D – Água Santa Morena) de acordo com o Quadro 

2.3, do Ponto 2 - Monitorização dos pontos de controlo 
de qualidade das águas superficiais do Anexo - 

Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das 
águas.

Período de Exploração RAA

RH

RH - Captação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar a monitorização da qualidade das águas 
superficiais s no Rio Guadiana (nas estações GUAL 24 
– Azenhas e GUAL 25 – Convento) de acordo com o 

Quadro 2.4, do Ponto 2 - Monitorização dos pontos de 
controlo de qualidade das águas superficiais do Anexo 
- Monitorização Ambiental - Controlo de qualidade das 

águas.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Licença de Utilização dos Recursos 

Hídricos - Rejeição de àguas Residuais (vide Anexo - 
TURH-ET Água da Mina)

Período de Exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Licença de Utilização dos Recursos 

Hídricos -Rejeição de Águas Residuais (vide 
AnexoTURH -ETAR). Deverão ser cumpridas as 

medidas e condicionantes nela impostas

Período de Exploração RAA

Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código LER Quantidade (t/ano) Emissão específica/indicador Unidades

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

sulfuretos
3.176.354,00 Lavaria de Cobre e Zinco t/ano

010101 Resíduos da extração de 
minérios metálicos

1.242.123,00 Trabalhos subterrâneos - extração de 
Minério

toneladas

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

produzidos
Período de exploração RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos 
do processo produtivo (quantidade de resíduos 

gerados/quantidade de produto produzido)
Período de Exploração RAA

Rejeição de águas residuais

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o 
respetivo relatório de ensaio, se: tiverem sido 

registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente existentes; 
o aumento de equipamentos com emissões sonoras 
para o exterior; o aumento do número de horas de 

funcionamento de equipamentos ou alteração da sua 
disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro 

no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar e submeter o Plano de Encerramento de 
Aterros e Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística da Mina, e de encerramento da Instalação 
de Resíduos do Cerro do Lobo para aprovação.

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

No Plano de Encerramento de Aterros e Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística da Mina, 

eno plano de encerramento da Instalação de Resíduos 
do Cerro do Lobo, total ou parcial

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

RAA a remeter até 30 de abril de cada 
ano

APA

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR)

Formulário único (PRTR) PRTR a cada ano em data a definir APA

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Emissões Ar SILiAmb Emissões Ar / Formato de 
Envio Autocontrolo Emissões

Monitorização pontual: comunicação até 
o máximo de 60 dias seguidos contados 

a partir da data de realização da 
monitorização.

CCDR

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR

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

APA

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 

disponível que se mostre eficiente

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades 

- com 6 meses de antecedência.
APA/DGEG

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

aprovado
APA

Situações de emergência (acidentes e 
incidentes) e incumprimento de 

condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

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

prazo de 15 dias após a ocorrência
APA, DGEG, IGAMAOT

Código Anexo Descrição

C002187 Anexo I - Utilizacao n. A001470.2017.RH6.pdf Utilizacao n. A001470.2017.RH6.pdf

C002990 Anexo V - Plano de MonitorizaÃ§Ã£o dos Solos - 
complexo mineiro de Neves-Corvo.pdf

Plano de monitorização dos solos - complexo mineiro 
de Neves-Corvo

C003073 Anexo II - Utilizacao n.Âº L015005.2016.RH7.pdf Utilizacao n.º L015005.2016.RH7.pdf

C003074 Anexo III - UtilizaÃ§Ã£o n.ÂºL006627.2017.RH7.pdf Utilização nº L006627.2017.RH7

C003076 ANEXO IV-MONITORIZAÃÃO AMBIENTAL - 
CONTROLO DE QUALIDADE DAS ÃGUAS.pdf

Controlo de qualidade das águas

C003077 Anexo VI-MTD_SOMINCOR..pdf MTD BREF GESTÃO DE REJEITADOS E 
ESCOMBROS DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

 

ANEXOS TUA

Anexos



Processo n.º: 450.10.02.02.001783.2017.RH6

Utilização n.º: A001470.2017.RH6

Início: 2017/01/31

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00000620

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503352896

Nome/Denominação Social* Somincor SA

Idioma Português

Morada* Mina de Neves Corvo - Santa Barbara de Padrões - Apartado 12

Localidade* Castro Verde

Código Postal 7780-909

Concelho* Castro Verde

Telefones 286689049

Localização

Designação da captação Captação de água subterrânea - furo vertical - Cachaforra

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Cachaforra

Dominialidade Domínio Hídrico Público

Nut III - Concelho - Freguesia Península de Setúbal / Setúbal / Setúbal (São Sebastião)

Longitude -8.84799

Latitude 38.51121

Região Hidrográfica Sado e Mira

Bacia Hidrográfica Sado

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotary com circulação inversa

Profundidade (m) 19.0

Diâmetro máximo (mm) 320.0

Profundidade do sistema de extração (m) 10.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 70.0

Localização dos ralos (m) 10-14; 16-19

Revestimento:
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Tipo PVC

Profundidade (m) 19.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 160.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.5

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.380

Volume máximo anual (m3) 18000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração 10

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 7.0000

Área atual a regar (ha) 0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 0.1000

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Jardins e relvado Aspersão

Atividades de outro tipo

Controlo de dispersão de poeiras.

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

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 = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente 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, não seja entregue com a
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periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª 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.

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 O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
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 autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

Outras Condições

1ª A presente autorização anula e substitui a Autorização de utilização dos recursos hídricos para captação de água subterrânea n.º
188/CSB/SD/2012, emitida a 2012-10-23, que deverá ser devolvida a estes serviços no prazo de 10 dias.

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 31-1-2017 pela entidade licenciadora, cujo
conteúdo acima se expõe.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 28/03/2010, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega e controlo de dispersão de poeiras no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª O titular fica obrigado a informar a ARH do Alentejo, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou incidente que afete o
estado das águas.

7ª O utilizador não poderá alterar as características da obra sem comunicação prévia à entidade licenciadora.

8ª Identificação da empresa de pesquisa: António Ferreira Neves Licença n.º LVT/26/2006.

9ª Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes são munidos de dispositivos que impeçam o desperdício de água.

10ª O titular é obrigado a proceder de modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior
qualidade ou outras fontes poluentes e proteger a captação com tampa amovível e estrutura de proteção.

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/incidentes ambientais.

12ª Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo
ainda considerados os critérios de preferência a estabelecidos no plano de gestão de bacia hidrográfica.

13ª A presente autorização não dispensa o titular da obtenção de quaisquer outros títulos exigíveis nos termos da legislação em vigor.

14ª O titular abster-se-á da prática de atos ou atividades que causem a degradação do estado das massas de águas e gerem outros
impactes ambientais negativos.

15ª O titular obriga-se a adequar o tratamento à classificação das águas.
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16ª Na tampa de proteção da captação, antes e depois de equipada, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 mm com
ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis da
água.

17ª O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservação e limpeza.

18ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de
um sistema de registo (contador) ou por medição indireta, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, devendo
enviar à entidade licenciadora os resultados com uma periodicidade trimestral, preferencialmente em formato digital, considerando
uma 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] e [Observações].

19ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1500 (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 trimestral.
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: 450.10.04.01.017799.2016.RH7

Utilização n.º: L015005.2016.RH7

Início: 2016/10/26

Validade: 2020/10/25

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00000620

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503352896

Nome/Denominação Social* Somincor SA

Morada* Mina de Neves Corvo - Santa Barbara de Padrões - Apartado 12

Localidade* Castro Verde

Código Postal 7780-909

Concelho* Castro Verde

Telefones 286689049

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ET Água da Mina

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Físico-Químico

Caudal Máximo descarga 8400.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Baixo Alentejo / Almodôvar / Senhora da Graça de Padrões

Longitude -7.960312

Latitude 37.570034

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 255500.0 (m3)

CBO5 120.0 (mg/L O2)

CQO 400.0 (mg/L O2)

N 15.0 (mg/L N)

P 1.0 (mg/L P)

Designação da rejeição Ribeira de Oeiras

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Margem esquerda

Sistema de Descarga Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Nut III – Concelho – Freguesia Baixo Alentejo / Almodôvar / Senhora da Graça de Padrões

Longitude -7.96118
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Latitude 37.57134

Região Hidrográfica Guadiana

Bacia Hidrográfica Guadiana

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.

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 As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos
terrenos marginais.

2ª Não deverá haver obstrução da linha de água, promovendo o requerente a limpeza de todos os materiais que eventualmente
caírem para a mesma, e as obras deverão ser executadas de forma a evitar que escorrências, ou detritos provenientes da
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atividade, sejam lançados na corrente pública ou nas suas margens.

3ª Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos
de materiais.

4ª Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão,
devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas
de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.

5ª Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da
obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água,
devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas
antes da obra.

6ª 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.

7ª 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.

8ª 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.

9ª 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.

10ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

11ª 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.

12ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

13ª 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.

14ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

15ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

16ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

17ª 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.

18ª 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.

19ª 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.

20ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

21ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

22ª 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.
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23ª 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.

24ª 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.

25ª 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.

26ª 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.

27ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.

28ª 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.

29ª 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.

30ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª A ETAR será executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora.

2ª No prazo máximo de 80 dias a contar da data de entrada em funcionamento da utilização, será prestada uma caução, a favor da
entidade licenciadora, para recuperação ambiental no valor de 100.000 €, de acordo e nos termos previstos na alínea A) do Anexo I
do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (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).

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 Carga máx. admissível (kg/dia)

Azoto total (mg/L N) 15 126

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 10 84

Nitratos (mg/L NO3) 50 420

Nitritos (mg/L NO2) 5 42

Sulfatos (mg/L SO4) 2000 16800

pH (Escala de Sörensen) 6.0 - 9.0

Cobre total (mg/L Cu) 1 8.4

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 40 336

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 60 504

Alumínio (mg/L Al) 10 84

Arsénio total (mg/L As) 1 8.4

Cádmio total (mg/L Cd) 0,2 1.68

Chumbo total (mg/L Pb) 1 8.4

Crómio total (mg/L Cr) 2 16.8

Ferro total (mg/L Fe) 2 16.8

Manganês total (mg/L Mn) 2 16.8

Mercúrio total (mg/L Hg) 0,05 0.42
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Níquel total (mg/L Ni) 2 16.8

Fenóis (mg/L C6H5OH) 0,5 4.2

Fósforo total (mg/L P) 10 84

Sulfuretos (mg/L S) 1 8.4

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho (c) Época de estiagem: 1 de junho a
30 de setembro. No entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da
entidade licenciadora (d) BREF STM

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo I 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, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de
8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do
desvio aos valores paramétricos.

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.

Local Parâmetro Método analítico Frequência de
amostragem

Observações

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Arsénio (fração
dissolvida)
(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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Cobre (fração
dissolvida)
(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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Crómio (fração
dissolvida)
(mg/L Cr)

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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Zinco (fração
dissolvida)
(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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Cádmio (fração
dissolvida)
(mg/L Cd)

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
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M=215033.45(m) P=67802.29(m) Chumbo
(fração
dissolvida)
(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

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Níquel (fração
dissolvida)
(mg/L Ni)

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

M=215033.45(m) P=67802.29(m) 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

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Carbono
Orgânico
Dissolvido
(mg/L C)

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

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Dureza (mg/L
CaCO3)

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

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Oxigénio
dissolvido
(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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Taxa de
saturação em
oxigénio (%)

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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) 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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Azoto
amoniacal
(mg/L NH4)

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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) Nitratos (mg/L
NO3)

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.

Trimestral

M=215033.45(m) P=67802.29(m) 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

Trimestral
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para direito interno pelo Decreto-Lei
n.º 83/2011, de 20 de junho.

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.

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:

--

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.

Diário Pontual

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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Azoto amoniacal (mg/L
NH4)

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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Nitratos (mg/L NO3) 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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Nitritos (mg/L NO2) 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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Sulfatos (mg/L SO4) 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.

Quinzenal Composta (i)

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.

Quinzenal Composta (i)

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 (i)

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 (i)
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Saída Alumínio (mg/L Al) 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 (i)

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 (i)

Saída Cádmio total (mg/L Cd) 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 (i)

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 (i)

Saída Crómio total (mg/L Cr) 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 (i)

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 (i)

Saída 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 Composta (i)

Saída Mercúrio total (mg/L Hg) 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 (i)

Saída Níquel total (mg/L Ni) 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 (i)

Saída Fenóis (mg/L C6H5OH) 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.

Trimestral Composta (i)

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.

Trimestral Composta (i)

Saída Sulfuretos (mg/L S) 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.

Trimestral Composta (i)

Saída Estanho (mg/L Sn) 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 (i)

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 (i)

Saída Antimónio (mg/L Sb) 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.

Anual Composta (i)

Saída Bário (mg/L Ba) Metodologia aplicável em conformidade com o Anual Composta (i)

8/12 -
L015005.2016.RH7



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.

Saída Berílio (mg/L Be) 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.

Anual Composta (i)

Saída Boro (mg/L B) 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.

Anual Composta (i)

Saída Cobalto (mg/L Co) 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.

Anual Composta (i)

Saída Molibdénio (mg/L Mo) 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.

Anual Composta (i)

Saída Prata (mg/L Ag) Anexo XIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
agosto.

Anual Composta (i)

Saída Selénio total (mg/L Se) 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.

Anual Composta (i)

Saída Tálio (mg/L Tl) 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.

Anual Composta (i)

Saída Titânio (µg/L Ti) 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.

Anual Composta (i)

Saída Vanádio (mg/L V) 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.

Anual Composta (i)

Saída Fosfato de tributilo (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.

Anual Composta (i)

Saída Caudal (m3/mês) - Diário Composta (i)

Saída Cloretos (mg/L Cl) 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.

Quinzenal Composta (i)

Saída Condutividade elétrica a
20° (µS/cm)

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.

Diário Pontual

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.
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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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Localização e caracterização da obra

Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida)
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Processo n.º: 450.10.04.01.009000.2016.RH7

Utilização n.º: L006627.2017.RH7

Início: 2017/05/17

Validade: 2027/05/16

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00000620

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 503352896

Nome/Denominação Social* SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S. A.

Idioma Português

Morada* Mina de Neves Corvo - Santa Barbara de Padrões - Apartado 12

Localidade* Castro Verde

Código Postal 7780-909

Concelho* Castro Verde

Telefones 286689049

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETARD

Nível de tratamento implementado Mais avançado que o secundário

Tipo de tratamento Lamas ativadas em arejamento prolongado (SBR)

Caudal Máximo descarga 500.00 m3/dia

Nut III – Concelho – Freguesia Baixo Alentejo / Castro Verde / Santa Bárbara de Padrões

Longitude -7.970542

Latitude 37.571797

Ano de arranque 2016

População servida (e.p.) 2500

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais;Comércio/Serviços

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 15208.3 (m3)

CBO5 400.0 (mg/L O2)

CQO 800.0 (mg/L O2)

N 40.0 (mg/L N)

P 10.0 (mg/L P)

Designação da rejeição ETARD

Meio Recetor Ribeira/ribeiro

Margem Plano de água e margem esquerda
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Denominação do meio recetor RIBEIRA DE OEIRAS

Sistema de Descarga Coletor com obra de proteção (boca de lobo)

Valorização ou reutilização |X|

Caudal Reutilizado 40.0 m3/dia

Finalidades Efluente Lavagem de ruas; Utilização no recinto da ETAR;

Nut III – Concelho – Freguesia Baixo Alentejo / Castro Verde / Santa Bárbara de Padrões

Longitude -7.97053

Latitude 37.57057

Região Hidrográfica Guadiana

Bacia Hidrográfica Guadiana

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.

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.
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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 As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos
terrenos marginais.

2ª Não deverá haver obstrução da linha de água, promovendo o requerente a limpeza de todos os materiais que eventualmente
caírem para a mesma, e as obras deverão ser executadas de forma a evitar que escorrências, ou detritos provenientes da
atividade, sejam lançados na corrente pública ou nas suas margens.

3ª Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos
de materiais.

4ª Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão,
devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas
de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.

5ª Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da
obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água,
devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas
antes da obra.

6ª 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.

7ª 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.

8ª 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.

9ª 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.

10ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

11ª 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.

12ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

13ª 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.

14ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

15ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo,
mina, nascente ou similar, existente no local.

16ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

17ª 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.

18ª 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.

19ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
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realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

20ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

21ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

22ª 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.

23ª 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.

24ª 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.

25ª 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.

26ª 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.

27ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.

28ª 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.

29ª 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.

30ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª A ETAR será executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora.

2ª No prazo máximo de 80 dias a contar da data de entrada em funcionamento da utilização, será prestada uma caução, a favor da
entidade licenciadora, para recuperação ambiental no valor de 7500 €, de acordo e nos termos previstos na alínea A) do Anexo I do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (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).

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

Fenóis (mg/L C6H5OH) 0,5 (a)

Óleos e Gorduras (mg/L) 15 (a)

Fósforo total (mg/L P) 10 (a)

Azoto total (mg/L N) 15 (a)

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

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 150 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 40 (a)

pH (Escala de Sörensen) 6,0 -9,0 (a)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho (c) Época de estiagem: 1 de junho a
30 de setembro. No entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da
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entidade licenciadora (d) BREF STM

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo I 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, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de
8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do
desvio aos valores paramétricos.

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.

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:

--

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 (i)

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 (i)

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 (i)

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 (i)

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 (i)

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 (i)

Saída Óleos e Gorduras (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 (i)

Saída Caudal (m3/mês) - Mensal Em contínuo

Saída Fenóis (mg/L C6H5OH) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a

Mensal Composta (i)

5/7 -
L006627.2017.RH7



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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ANEXO VI – MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL - CONTROLO DE QUALIDADE 
DAS ÁGUAS 

1. Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das águas 
subterrâneas 

Quadro.1.1 – Monitorização da qualidade das águas subterrâneas sob influência da 
BCL 

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 

Cálcio Espectrometria atómica ou complexometria 
Nitratos Espectrometria de absorção molecular 
Cobre Espectrometria atómica 

Sulfatos Análise gravimétrica, complexometria com EDTA e 
espectrometria de absorção molecular 

Arsénio Espectrometria atómica ou de absorção molecular 
Oxigénio dissolvido Método electroquímico ou método de Winkler 

Anual 

Sódio Espectrometria atómica 
Potássio Espectrometria atómica 
Dureza total Método a definir pelo operador (2) 

Nitritos Espectrometria de absorção molecular ou cromatografia 
iónica 

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 

Zinco 
Espectrometria de absorção molecular, de absorção 
atómica 

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) 
Chumbo Espectrometria atómica ou polarografia 

(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 exatidão;  

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

Quadro.1.2 – Monitorização da qualidade das águas subterrâneas sob influência das 
escombreiras 

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 

Sulfatos Gravimetria, complexometria ou espectrometria 
de absorção molecular 

Cobre Espectrometria de absorção molecular ou 
atómica 

Zinco 
Espectrometria de absorção molecular, de 
absorção atómica ou de emissão óptica com 
plasma 

Chumbo Espectrometria atómica ou polarografia 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efectuada a sua identificação e 
descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de detecção, precisão e exactidão. 

 



2. Monitorização dos pontos de controlo de qualidade das águas superficiais 

Quadro 2.1 – Monitorização da qualidade das águas superficiais no Barranco das Lages (na 
estação  

IBR 22) 

Parâmetro Técnica / Método de análise (1) Frequência da 
monitorização 

pH Electrometria (2) 

Mensal 

Condutividade “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Cloretos 
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Sulfatos “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Cobre total 
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Oxigénio Dissolvido Método electroquímico ou método de Winkler 
SST (Sólidos Suspensos 
Totais) 

Centrifugação ou filtração através de membrana filtrante 
de 0,45 m, secagem a 105 ºC e pesagem 

Trimestral 
Nitratos Espectrometria de absorção molecular 

Arsénio total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Zinco total Espectrometria atómica 
Cálcio Espectrometria atómica ou complexometria 

CQO “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Anual 

CBO5, 20ºC 
Determinação de O2 dissolvido antes e após cinco dias de 
incubação a 20 ºC  1 ºC ao abrigo da luz, com adição de 
um inibidor de nitrificação 

Azoto Amoniacal Espectrometria de absorção molecular (2) 

Azoto Kjeldahl “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Ferro total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Manganês total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Cádmio total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Chumbo total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Crómio “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Mercúrio total 
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

Níquel total “Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste Water “(última edição) 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efectuada a sua identificação 
e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de detecção, precisão e exactidão. 

(2) De acordo com o definido no Anexo X do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
  



 

Quadro 2.2 – Monitorização da qualidade das águas superficiais na Ribeira de Oeiras 
(nas estações ROL 5 – Horta da Revesa; ROL 18 – Malhão Largo, ROL 19B – Monte Queimado e 

ROL 22 – Ponte para Penilhos) 
 

Parâmetro Técnica / Método de análise (1) Frequência da monitorização 

Temperatura Termometria 

 
 
 
 

Mensal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensal 

pH Electrometria 

Condutividade “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Oxigénio Dissolvido Método electroquímico ou método de 
Winkler 

SST (Sólidos Suspensos 
Totais) 

Filtração através de membrana filtrante de 
0,45 m, secagem a 105 ºC e pesagem 

CBO5, 20ºC 

Determinação de O2 dissolvido antes e 
após cinco dias de incubação a 20 ºC  1 
ºC ao abrigo da luz, com adição de um 
inibidor de nitrificação 

CQO 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Azoto Kjeldahl “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Azoto Amoniacal Espectrometria de absorção molecular  
Nitritos Espectrometria de absorção molecular 
Amoníaco não ionizado Espectrometria de absorção molecular 

Cobre total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Cobre solúvel Espectrometria atómica 
Zinco total Espectrometria atómica 

Cloretos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Fosfatos 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Nitratos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Sulfatos 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Arsénio total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Trimestral Ferro total 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Mercúrio total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efectuada a sua identificação 
e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de detecção, precisão e exactidão. 

  



 

Quadro 2.3 – Monitorização da qualidade das águas superficiais na Ribeira de Oeiras 
(nas estações ROL 19 – Monte do Pereiro, ROL 20 – Monte da Caiada e ROL 22D – Água Santa 

Morena) 

Parâmetro Técnica / Método de análise (1) Frequência da monitorização 

pH Electrometria 

Trimestral 

Condutividade “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Oxigénio Dissolvido Método electroquímico ou método de 
Winkler 

SST (Sólidos Suspensos 
Totais) 

Filtração através de membrana filtrante de 
0,45 m, secagem a 105 ºC e pesagem 

CQO “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Azoto Kjeldahl “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Cobre total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Zinco total Espectrometria atómica 

Cloretos 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Fosfatos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Nitratos 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Sulfatos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

CBO5 20ºC 

Determinação de O2 dissolvido antes e 
após cinco dias de incubação a 20 ºC  1 
ºC ao abrigo da luz, com adição de um 
inibidor de nitrificação 

 
 

Semestral 
 
 
 
 

Semestral 

Azoto Amoniacal Espectrometria de absorção molecular (2) 

Arsénio total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Ferro total 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Mercúrio total “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efectuada a sua identificação 
e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de detecção, precisão e exactidão. 

 

Quadro 2.4 – Monitorização da qualidade das águas superficiais no Rio Guadiana 
(nas estações GUAL 24 – Azenhas e GUAL 25 – Convento) 

Parâmetro Técnica / Método de análise (1) Frequência da monitorização 

pH Electrometria 

Mensal 

Condutividade 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

CQO “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Cobre total 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Zinco total Espectrometria atómica 

Cloretos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Nitratos 
“Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

Sulfatos “Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste Water “(última edição) 

(1) Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e efectuada a sua 
identificação e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de detecção, precisão 
e exactidão 
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

 
BREF – GESTÃO DE REJEITADOS E ESCOMBROS DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS  

BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Gestão e Drenagem de Águas Ácidas provenientes da Exploração Mineira (Acid Rock Drainage and  Management) 

Opções de prevenção Cobertura com água ou descarga subaquática. 

Implementada no 
anterior processo de 

deposição subaquática. 
Deixou de ser 

implementada com a 
mudança para 

deposição de rejeitados 
espessados. 

Sistema anteriormente utilizado na Somincor através da 
Barragem de Rejeitados. Deixou de ser implementada 
com a mudança para deposição emersa de rejeitados 
espessados 

Atualmente a deposição de 
rejeitados consta da deposição 
emersa de material espessado 
obtido na Unidade de Pasta do 
Cerro do Lobo a água sobrante é 
reutilizada no processo industrial 
e/ou armazenada 
temporariamente no reservatório 
do Cerro da Mina. 

Opções de controlo 

Desvio da água superficial não afetada. Implementado 

Sistema utilizado na Somincor através das 5 barragens 
de águas pluviais e canal de derivação existente a 
montante da barragem de rejeitados, e do sistema de 
recolha e segregação das águas pluviais das instalações 
de superfície. 

 

Recolha da água superficial afetada. Implementado 

Sistema utilizado na Somincor através da recolha das 
águas superficiais contaminadas nas barragens de águas 
contaminadas BAC e aduzidas à barragem de rejeitados 
para reutilização no processo. 

 

Controlo da água subterrânea 
Implementado Sistema utilizado na Somincor através da monitorização 

de piezómetros, furos e poços na envolvente de Neves 
Corvo e do Cerro 

  

Técnicas para redução 
do consumo de 
reagentes 

Processo de controlo assistido por computador. 
Implementado Processo realizado na Somincor através de um sistema 

semi-automático em que os operadores efectuam as 
alterações e o sistema é avaliado automaticamente. 
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

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.  Implementado 

Feito na barragem através da cobertura dos paredões 
com enroncamento. 
Inexistente nos declives das escombreiras por serem 
provisórias. 

  

Prevenção de poeiras 

Cobrir taludes  com rochas previamente britadas. 
 Parcialmente 

Realizado apenas nos paredões da barragem mas 
inexistente nas escombreiras, por serem provisórias. 

  

Tapetes de transporte 
 

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

 Implementado 

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

  

Processamento em contínuo. 
Não Implementado O processo de extracção de minério da mina não é 

contínuo, pelo que o transporte não pode ser 
contínuo. 

  

Redução das distâncias de transporte. 
Implementado Garantido através curta distância entre o poço e as 

lavarias. 
 

Logística das áreas de empilhamento. 
Implementado Nos parque de minério com distribuição dos diversos 

tipos de minério por pilhas diferentes 
 

Proteção contra vento. Implementado Coberturas das correias de transporte de minério.  

Alturas mínimas para descargas. 
Implementado Utilização de um stacker regulável em altura e 

protecção de ponto de queda. 
  

Tapete de transporte transversal/reversível. 

Implementado Em todos, por exemplo. Tapete de recolha da fração 
fina da Pré-Crivagem do Zinco que sendo reversível 
permite enviar este produto para a Lavaria do Zinco ou 
para a o stock da 2ª linha da Lavaria do Cobre. 

  

Veículos 

Aspersão da pá e o balde do carregador na fase 
de carregamento.  

Implementado 
Aplicado no manuseamento de minérios.   

Aspersão das estradas e na fase de 
descarregamento. 

Implementado Existem vários equipamentos trator com depósito 
atrelado na rega das estradas 

  

Aspersão direta com água nos camiões e/ou 
dispositivos tipo chuveiro/regadores ao longo 
da estrada  

Implementado 
Os camiões de transporte de minérios são lavados 
antes de sair das zonas de carregamento 

  

Velocidade limite de 30km/h. Implementado 
Aplicado. Existência de sinalização de limite de 
velocidade em vários locais do complexo mineiro. 
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Gestão das infiltrações  
Prevenção, redução e/ou controlo (nesta ordem 
de preferência). 

Implementado 

A localização da barragem de rejeitados teve em conta 

as características de permeabilidade dos solos, tendo 
sido realizados estudos para identificação das fraturas 

para posterior selagem das mesmas. 

Existência de sistemas de captação e retoma das 
infiltrações (cut-off) na Barragem e construção de 
sistemas de drenagem em volta das escombreiras para 
descarga das escorrências para o BAC3, evitando a 
contaminação da Ribeira de Oeiras. Existência de 
monitorização de piezómetros furos e poços. 

 

Descargas na água   

Reutilização da água do processo. 
Implementado Efetuado - Recirculação da água da bacia dos 

rejeitados (> 70% do consumo global do complexo). 
  

Mistura da água do processo com outros efluentes constituídos por metais 
em solução. 

Implementado Oportunidade: Mistura da água do Cerro do Lobo com 
a água da mina. 

 

Neutralização dos efluentes alcalinos. Implementado Realizado nas águas da mina através da ETAM  

Tratamentos ativos para efluentes ácidos. Implementado 
Aplicação de cal usada na central da pasta para 
correção do pH da polpa de rejeitados e para utilização 
na central de Fenton+HDS 

 

Emissão de ruído 

Sistemas de trabalho em contínuo.  Regime de funcionamento da Somincor  

Encapsulamento da correia de movimentações.  
As correias encontram-se cobertas mas não 
encapsuladas. 

 

Construção da pilha começando pela parede circundante.  
Não aplicado. As escombreiras não foram concebidas 
de modo a promover o acesso pelo interior das 
mesmas. 

 

Conceção da barragem – Dimensionamento da capacidade de descarga de emergência 

Probabilidade de Cheia de 100 anos – Barragem de baixo risco.  
Não aplicável dado tratar-se de barragem de elevado 
risco. 
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Probabilidade de Cheia de 5000-10000 anos – Barragem de elevado risco.  
Efectuado. O projecto da barragem de Cerro do Lobo 
implicou o dimensionamento considerando a 
probabilidade de cheia de 5.000 – 10.000 anos. 

 

Construção da barragem 

Remoção do solo natural, vegetação e solos húmicos. Criação de um 
sistema de drenagem. 

Implementada Totalmente efectuado. Procedeu-se à desmatação e 
decapagem dos materiais superficiais e foram criados 
sistemas de drenagem dos infiltrados. 

 

Material de construção ajustado ao local e método de operação.  Implementada 
Utilização de escombro de mina e de material de 
pedreira (grauvaques) da região, processado e aplicado 
para este fim. 

  

Alteamento da barragem 

Avaliação e Monitorização das pressões intersticiais. 
Implementada Através da instalação de diferentes tipos de 

piezómetros na fundação e corpo do aterro da 
barragem 

 

Tipo de barragem convencional. 
Implementada O aterro da barragem do Cerro do Lobo é do tipo 

barragem de aterro/enrocamento convencional, sem 
qualquer utilização de rejeitados na sua construção 

 

Método de construção a jusante. 
Implementada 

Alteamentos sempre efectuados para jusante  

Gestão da barragem 

Monitorização da estabilidade da barragem. Implementada  Através do Plano de Monitorização em vigor   

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

Não aplicavel 

Não aplicado. Apesar de não existir desvio previsto 
para descarga de emergência, existem a jusante da 
barragem vários locais identificados de fácil acesso 
para deslocação urgente de máquinas para 
intercetarem ou retardarem a descarga.  

 

Controlo dos movimentos subterrâneos e pressão intersticial. 
Implementado 

  

Drenagem adequada. Implementado   
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Conservação de registos de desenho e construção e quaisquer alterações. 
Implementado 

  

Manual de segurança da bacia em combinação com auditorias 
independentes. 

Implementado 
  

Sensibilização e formação adequada dos trabalhadores. 
Implementado   

Remoção da água livre 
Descarregadores das bacias em terrenos 
naturais. 

Implementado 

Utilização de um sifão para transferência de água da 
IRCL para o RCM, existência de um sistema desvio de 
águas pluviais a montante e bombagem de águas de 
recirculação. 

 

Remoção de água dos rejeitados 

Gestão de rejeitados espessados. Implementado 
Reutilizados no enchimento da mina. Deposição na 
Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo 

Após a entrada em funcionamento 
da instalação 

Remoção de água dos rejeitados  
Gestão de rejeitados espessados Implementado  Reutilizados no enchimento da mina.   

Gestão de pasta/lamas de 
rejeitados. 

Implementado Deposição de rejeitados sobre a forma de pasta 
iniciada em Dezembro de 2010, na IRCL.  

 

Funcionamento das instalações de gestão de rejeitados e estéreis  Implementado   

Desvio das escorrências naturais externas. Implementado Implementado  

Gestão de rejeitados e estéreis no fundo das minas. 
Implementado Implementado 

 

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

Implementado Implementado 
 

Revegetação/recuperação progressiva Avaliar Passível de ser realizado através do projecto pasta.  RAA 

Monitorização 

Bacia de rejeitados Nível da água. Implementado Plano de Monitorização em vigor   
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Quantidade e qualidade do caudal de infiltração 
através da barragem. 

Implementado Plano de Monitorização em vigor – caudais IBRs 
 

Posição do nível freático. 
Implementado Plano de Monitorização em vigor - piezómetros 

 

Pressão intersticial. Implementado Plano de Monitorização em vigor - piezómetros  

Movimento do topo da barragem e rejeitados. 
Implementado Plano de Monitorização em vigor – marcas 

topográficas 
 

Sismicidade. Implementado Efetuado através de 2 sismógrafos    

Dinâmica da pressão intersticial e da liquefação. Implementado 
Piezómetros e Campanhas periódicas de 
monitorização geotécnica 

 

Procedimentos para deposição de rejeitados. Implementado 
Plano de deposição em vigor elaborado pelo consultor 
Golder Associates 

 

Inspeção visuais. Implementado Plano de Monitorização em vigor  

Bacia de rejeitados 

Revisões/Auditorias anuais. Implementado Procedimentos Somincor   

Auditorias independentes. 
Implementado 

Procedimentos Somincor e Lundin Mining Corporation  

Avaliação da segurança da barragem. Implementado   

Escombreiras 

Geometria das superfícies planas e dos taludes. Implementado 
 A deposição dos escombros é realizada de acordo 
com o Plano de Deposição elaborado pela Geoárea 

  

Drenagem sub-tip. Implementado 

Existência de dois sistemas de drenagem para recolha 
e envio de águas pluviais de escorrência superficial 
para um tanque principal e de seguida para a BAC3, de 
forma a evitar a sua escorrência para a Ribeira de 
Oeiras. 

  

Pressão intersticial. 
Implementada 

parcilmente 

Os piezómetros não estão instalados na pilha de 
escombro propriamente dita, uma vez que a sua 
gestão (ciclos de armazenamento e extração de 
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

escombro) os danificaria, mas estão instalados entre o 
pé de talude da escombreira e a Ribeira de Oeiras. 

Inspecções visuais. Implementada 
Realizadas periodicamente pelos responsáveis da 
escombreira    

Avaliações geotécnicas. 

Implementada 

Avaliações periódicas internas, efetuadas pela equipa 
responsável pela escombreira.   
Auditorias independentes realizadas por consultores 
externos 

 

Auditorias geotécnicas independentes.  

Mitigação de acidentes 

Planos de Emergência. Implementada 
Planos de emergência específicos para as barragens e 
para a escombreira 

 

Avaliação e acompanhamento de incidentes. Implementada Prática em vigor na Somincor  

Monitorização de tubagens. Implementada 
 Somincor é case-study desta MTD. Controlo de diferencial 
de pressão.  

Redução da área intervencionada 

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

Aplicabilidade de  
Backfill tailings 

Como método de funcionamento da mina.    

Reinserção dos rejeitados em grandes 
cavidades de minas subterrâneas. 

Implementada Trata-se de um dos métodos de enchimento da mina.   

Reinserção de rejeitados 
na forma de pasta 

Necessidade de reinserção adequada e 
compacta 

Implementada 
Espessamento de rejeitados na unidade de pastfill e 
utilização no enchimento da mina 

 

Manter água fora da mina Implementada 

 Existe um sistema de recolha e bombagem de água da 
mina para tratamento na ETAM. Existe uma primeira 
fase de separação de sólidos que são aduzidos ao 
sistema de tratamento de rejeitados das lavarias. 

 

Reinserção de Estéreis Reinserção dentro da mina subterrânea. 

Implementada 
Sempre que necessário são utilizados estéreis 
armazenados na superfície para reinserção na mina 

 

 
São também reutilizados diretamentes escombros da 
mina no enchimento da mina, sem serem armazenados 
à superficie 
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BREF OU DOC. 
CONCLUSÕES MTD 

DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O BREF OU CONCLUSÃO MTD 

 
 BREF – Gestão de rejeitados e escombros das indústrias extrativas MTD implementada? Descrição do modo de implementação 

Calendarização da implementação 
(mês.ano) / Descrição da técnica 

alternativa implementada  

Investigação de possíveis usos para rejeitados e estéreis.  
Foram realizados vários estudos com vista à 
valorização destes materiais, apesar de até à data, não 
se terem identificado usos possíveis  

 

Encerramento e 
manutenção pós-
encerramento 

Desenvolvimento de planos de encerramentos 
e pós-encerramento. 

 Normas internacionais e Nacionais.   

Aplicação de um factor de segurança para 
barragens e escombreiras. 

Implementada nas 
barragens.  

Não aplicável nas 
escombreiras 

Em fase de encerramento e pós-encerramento as 
escombreiras, que são temporárias, não vão existir 
pelo que esta MTD não se lhes aplica 

 

Gestão Ambiental 

Política Ambiental. Implementado da LMC 

Existência de um Sistema de Gestão Ambiental 
baseado no RMMS corporativo da LMC 
Não se encontra certificado por entidade acreditada 
(opção da empresa).  
É auditado por entidades externas  

 

Planeamento e estabelecimento dos 
procedimentos. 

Implementado  

Implementação de procedimentos. Implementado  

Emergência e resposta à emergência. Implementado  

Salvaguarda do cumprimento da legislação 
ambiental. 

Implementado  

Verificação do desempenho e aplicação de 
acções correctivas. 

Implementado. 
Efetuado pela LMC 

 

Revisão pela administração. Implementado  

MTD emergentes 
Lined cells (Células Impermeáveis) - método de 
deposição de rejeitados secos em células 
impermeáveis 

Implementada 
parcialmente. 

Esta MTD emergente está a ser implementada 
parcialmente, através do projeto de deposição emersa 
de rejeitados espessados, não sendo as células 
impermeáveis para aproveitamento da instalação pré-
existente.  
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