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3. O processo de licenciamento



1. QUANTIDADE DE RESÍDUOS MINEIROS PRODUZIDOS NAS MINAS 
METÁLICAS PARA NO ANO 2013 
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Fonte: DGEG relatórios de exploração anuais



Códigos LER utilizados nas Instalações de Resíduos: 

01 01 01 Resíduos da extração de minérios metálicos. Minas

01 01 02 Resíduos da extração de minérios não metálicos. Minas / Pedreiras

01 03 04 (*) Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos: Rejeitados geradores de 

ácidos, resultantes da transformação de sulfuretos. Minas

01 03 05 (*) Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos: Outros rejeitados contendo 

substâncias perigosas. Minas

01 03 07 (*) Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos: Outros resíduos contendo 

substâncias perigosas, resultantes da transformação física e química de minérios metálicos. Minas

01 03 99 Resíduos da transformação física e química de minérios metálicos: Outros resíduos não 

anteriormente especificados. Minas

01 04 07 (*) Resíduos contendo substâncias perigosas, resultantes da transformação física e química de 

minérios não metálicos. Minas / pedreiras

01 04 08 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos: Gravilhas e fragmentos de 

rocha não  abrangidos em 01 04 07. Minas/Pedreiras
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01 04 09 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos: Areias e argilas. Minas/Pedreiras

01 04 13 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos: Resíduos do corte e 

serragem de pedra não abrangidos em 01 04 07. Minas/Pedreiras

01 04 99 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos: Outros resíduos não 

anteriormente especificados. Minas / pedreiras

01 05 04 Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce. Minas/Pedreiras

01 05 05 (*) Lamas e outros resíduos de perfuração contendo hidrocarbonetos. Minas/Pedreiras

01 05 06 (*) Lamas e outros resíduos de perfuração contendo substâncias perigosas. Minas

01 05 99 Lamas e outros resíduos de perfuração: Outros resíduos não anteriormente especificados. Minas/Pedreiras

19 08 13 (*) Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais contendo substâncias perigosas. Minas

19 08 14 Lamas de outros tratamentos de águas residuais industriais não abrangidas em 19 08 13. Minas /pedreiras

19 09 02 Resíduos do tratamento de água para consumo humano ou de água para consumo industrial: 

Lamas de clarificação da água. Minas / pedreiras



2. ENQUADRAMENTO LEGAL

DECRETO-LEI 10/2010 de 4 de fevereiro:

Regime jurídico da gestão de resíduos das explorações de depósitos

minerais e de massas minerais, transpondo para a ordem jurídica interna
a Diretiva nº2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de

março de 2006, relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas.

GESTÃO, PROJETO, CONSTRUÇÃO E ENCERRAMENTO DE INSTALAÇÕES DE RESÍDUOS MINEIROS
SEMINÁRIO - Lisboa - 27 janeiro 2015

Atualizado pelo DECRETO-LEI 31/2013 de 22 de fevereiro



2. ENQUADRAMENTO LEGAL: Definição de Instalação de Resíduos 

Instalação de resíduos é qualquer superfície destinada para a acumulação ou depósito de resíduos de extração,

sólidos, líquidos, em solução ou em suspensão, incluindo as barragens e outras estruturas que sirvam para fins

de contenção, retenção ou confinamento, ou que sirvam de apoio a essas instalações, bem como as

escombreiras e as bacias. Excluem-se os vazios de escavação em que sejam repostos resíduos depois da

extração do mineral para fins de reabilitação, estabilização geomecânica e ou como requisito da sequência do

método de exploração.

Os prazos a partir dos quais passa a ser considerada Instalação de Resíduos são os seguintes:

i) Mais de seis meses, para as instalações de resíduos perigosos gerados de forma imprevista;

ii) Mais de um ano, para as instalações de resíduos não inertes e não perigosos;

iii) Mais de três anos, para as instalações destinadas a solo não poluído, resíduos de prospeção não perigosos, 
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iii) Mais de três anos, para as instalações destinadas a solo não poluído, resíduos de prospeção não perigosos, 

resíduos resultantes da extração, tratamento e armazenagem de turfa e resíduos inertes;

iv) Sem prazo, para as instalações de resíduos da categoria A e as instalações de resíduos caracterizados como 

perigosos no plano de gestão de resíduos.



2. ENQUADRAMENTO LEGAL: Classificação das Instalações de Resíduos 

De acordo com o art.º 9 as instalações de resíduos classificam-se com os critérios 

descritos no anexo II do decreto-lei 10/2010 e que se resumem de seguida:

Categoria A
Se estiver compreendida em algumas das seguintes situações:

1 - Uma avaria ou mau funcionamento, tal como o desmoronamento de uma
escombreira ou o rebentamento de uma barragem, possam provocar um
acidente grave com base numa avaliação de riscos que atenda a fatores como a
dimensão atual ou futura, a localização e o impacto ambiental da instalação de
resíduos;
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2 - Contiver, acima de um certo limiar, resíduos classificados como perigosos,
nos termos da Decreto –Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro;

3 - Contiver, acima de um certo limiar, substâncias ou preparações classificadas
como perigosas nos termos do Decreto -Lei n.º 209/99, de 11 de Junho, e do
Decreto –Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril.

Os n.os 2 e 3 não são aplicáveis a instalações de resíduos que contenham
apenas resíduos inertes ou solo não poluído.

Não classificado na Categoria A
As restantes situações.



3. O PROCESSO DE LICENCIAMENTO

As instalações de resíduos integradas em explorações de depósitos minerais e de massas minerais são
aprovadas no âmbito do Plano de Lavra ou do Plano de Pedreira, nos termos do disposto no artigo 37.º
do Decreto Lei 10/2010 - ao abrigo do regime especial.

Licenciamento de novas Instalações de Resíduos:

Em fase de projeto aplica-se o ponto 2 do art.º 37.º - autorização de início dos trabalhos (aprovação do
projeto e sua execução).

Entrada em exploração aplica-se o ponto 3 do art.º 37.º - aprovação do Plano de Lavra ou do Plano de
Pedreira (vistoria / aprovação do PL = licenciamento).
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Pedreira (vistoria / aprovação do PL = licenciamento).

Este regime é alargado para as instalações de resíduos de inertes e solo não poluído, conjugando o
art.º 37.º com o art.º 38.º (nº 1 e nº 2), pelo que são integradas igualmente no plano de Lavra e no Plano
de Pedreira.

Todos os outros casos devem seguir o regime geral do Decreto Lei 10/2010.



Documentos a entregar para o licenciamento de instalações de resíduos 
integradas no Plano Lavra /Plano de Pedreira (REGIME ESPECIAL)

O procedimento que deverá ser seguido para a regularização de uma qualquer instalação de resíduos

em explorações de depósitos ou massas minerais é a sua integração no procedimento administrativo

dessas explorações, nos termos do disposto no art.º 37, que prevê um regime especial. Desta forma,

a decisão de aprovação do plano de lavra ou do plano de pedreira substitui a decisão de aprovação

do projeto da instalação de resíduos, ou seja, não há uma duplicação de processos administrativos.

Com a redação do art.º 37 (Capitulo V), as instalações de resíduos integradas em explorações de

depósitos ou de massas minerais, têm que prever a entrega dos seguintes documentos técnicos:

Categoria A,  Não Categoria A e Não Categoria A e resíduos 
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Categoria A,  Não Categoria A e 

resíduos não inertes

Não Categoria A e resíduos 

inertes e solo não poluído

Plano de Lavra / Plano de Pedreira que inclua:

Projeto de construção, exploração e encerramento

da instalação de resíduos;

Plano de Gestão de Resíduos (PGR).

As especificações técnicas dos vários documentos

necessários constam do Anexo 1 e do Anexo 2 da

presente apresentação, de acordo com a categoria

da instalação de resíduos a regularizar.

Plano de Lavra / Plano de Pedreira que inclua:

Plano de Gestão de Resíduos (PGR)

As especificações técnicas dos vários

documentos necessários constam do Anexo 3

da presente apresentação, de acordo com a

classe da pedreira /mina.



INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSIFICADA NA CATEGORIA A – documentos a 
entregar no processo de licenciamento (anexo1)

Os documentos técnicos que deverão fazer parte do plano de lavra ou do plano de pedreira no que respeita à instalação de

resíduos deverão ser os enumerados, nomeadamente:

1. Projeto de execução, exploração e encerramento que inclua os seguintes elementos:

I. Descrição do local incluindo as suas características geológicas e hidrogeológicas. Planta de localização à escala

1:10 000.

II. Projeto das construções a efetuar para o estabelecimento da instalação de resíduos, tendo especialmente em

conta a estabilidade e impermeabilidade da base de apoio e dos taludes; (no caso de uma instalação de resíduos sob

a forma de “barragem” o projeto de construção deverá seguir as normas técnicas definidas no regulamento de

segurança em barragens)

III. Descrição da operação produtora desses resíduos e de quaisquer tratamentos subsequentes a que os mesmos

sejam sujeitos;
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IV. Método de correção das características geomecânicas menos favoráveis;

V. Sistemas de drenagem de águas pluviais e dos lixiviados e balanço hídrico e formas de controlo e de correção das

características físico-químicas dos efluentes e lixiviados, para reduzir a sua agressividade a níveis aceitáveis;

VI. Sistema de controlo da infiltração de água devida à permeabilidade da base e taludes da instalação de resíduos;

VII. Plano de monitorização dos lixiviados (compreende o plano de captação, tratamento e descarga);

VIII. Planta topográfica e perfis longitudinais e transversais à escala 1:1000;

IX. Planta e perfis de enchimento da Instalação de Resíduos;

X. Medidas de minimização do impacto ambiental e de integração paisagística e faseamento de sua aplicação. Forma

de integração paisagística final prevista.

XI. O plano proposto para o encerramento, incluindo a reabilitação, os procedimentos pós-encerramento e as ações

de monitorização, nos termos do art.º 13º e os respetivos encargos financeiros.



INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSIFICADA NA CATEGORIA A
continuação (anexo1)

2. Indicação da pessoa competente para além do diretor técnico;

3. Politica de prevenção de acidentes graves nos termos do nº2 do art.º 15 e de acordo com as

especificações do anexo IV, se aplicável;

4. Plano de emergência interno nos termos do art.º 16, se aplicável;

5. Os procedimentos de controlo e monitorização propostos nos termos do nº 1 do art.º 12º e do art.º 40º,

quando aplicável; (no caso de IR sob a forma de “barragens” deve estar adequado às normas de

observação e inspeção de barragens)
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6. Plano de gestão de resíduos previsto no art.º 10, incluindo a caracterização dos resíduos de acordo com

o anexo III do Decreto-lei 10/2010.

7. Caso a entidade coordenadora considere necessário, poderá solicitar elementos adicionais.



INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS “NÃO CATEGORIA A” e NÃO INERTE Documentos 
a entregar no processo de licenciamento (anexo2)

Os documentos técnicos que deverão fazer parte do plano de lavra ou do plano de pedreira no que respeita à instalação de resíduos deverão 

ser os enumerados, nomeadamente:

1. Projeto de execução, exploração e encerramento que inclua os seguintes elementos:

I. Descrição do local incluindo as suas características geológicas e hidrogeológicas. Planta de localização à escala 1:10 000.

II. Projeto das construções a efetuar para o estabelecimento da instalação de resíduos, tendo especialmente em conta a estabilidade e 

impermeabilidade da base de apoio e dos taludes;

III. Descrição da operação produtora desses resíduos e de quaisquer tratamentos subsequentes a que os mesmos sejam sujeitos;

IV. Método de correção das características geomecânicas menos favoráveis;

V. Sistemas de drenagem de águas pluviais e dos lixiviados e balanço hídrico e formas de controlo e de correção das características físico-

químicas dos efluentes e lixiviados, para reduzir a sua agressividade a níveis aceitáveis;

VI. Sistema de controlo da infiltração de água devida à permeabilidade da base e taludes da instalação de resíduos; 
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VI. Sistema de controlo da infiltração de água devida à permeabilidade da base e taludes da instalação de resíduos; 

VII. Plano de monitorização dos lixiviados (compreende o plano de captação, tratamento e descarga);

VIII. Planta topográfica e perfis longitudinais e transversais à escala 1:1000;

IX. Planta e perfis de enchimento da Instalação de Resíduos;

X. Medidas de minimização do impacto ambiental e de integração paisagística e faseamento de sua aplicação. Forma de integração paisagística 

final prevista. 

XI. O plano proposto para o encerramento, incluindo a reabilitação, os procedimentos pós-encerramento e as ações de monitorização, nos 

termos do art.º 13º e os respetivos encargos financeiros.

2. Indicação da pessoa competente para além do diretor técnico;

3. Os procedimentos de controlo e monitorização propostos nos termos do nº 1 do art.º 12º e do art.º 40º, quando aplicável;

4. Plano de gestão de resíduos previsto no art.º 10, incluindo a caracterização dos resíduos de acordo com o anexo III do Decreto-lei 10/2010.

5. Caso a entidade coordenadora considere necessário, poderá solicitar elementos adicionais.



INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS “NÃO CATEGORIA A” DE RESÍDUOS INERTES E DE SOLO 
NÃO POLUÍDO: documentos a entregar no processo de licenciamento (anexo3) 

Os documentos técnicos que deverão constar do Plano de Lavra ou do Plano de Pedreira deverão ser os 

seguintes:

Plano de Gestão de Resíduos (PGR) de forma a cumprir o estipulado no art.º 10 e cujos documentos a fornecer 

deverão ser os seguintes:

1. Uma justificação do modo como a opção e o método escolhido satisfazem os seguintes objetivos 

(previstos no nº 2 do art.º 10º): 

•Evitar ou reduzir a produção de resíduos, 

•Promover a valorização dos resíduos de extração através da reciclagem, reutilização ou recuperação dos 

mesmos, com respeito pelo ambiente;

•Garantir a eliminação segura dos resíduos de extração no curto e no longo prazo, tendo particularmente 

em conta, durante a fase de projeto, o modelo de gestão a observar durante o funcionamento e no pós –
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em conta, durante a fase de projeto, o modelo de gestão a observar durante o funcionamento e no pós –

encerramento da instalação de resíduos, 

2. A classificação proposta para a instalação, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo II do 

Decreto-Lei 10/2010; 

3. A identificação dos potenciais riscos da instalação;

4. Uma caracterização dos resíduos e uma estimativa das quantidades totais de resíduos de extração que são 

produzidas durante a fase de funcionamento;

5. Uma descrição da operação produtora desses resíduos e de quaisquer tratamentos subsequentes a que os 

mesmos sejam sujeitos;

6. Os procedimentos de controlo e monitorização propostos nos termos do nº 1 do artigo 12º, quando aplicável;

7. O plano proposto para o encerramento, incluindo a reabilitação, os procedimentos pós encerramento, as ações 

de monitorização (quando aplicável) e os respetivos encargos financeiros.



INSTALAÇÃO DE RESÍDUOS “NÃO CATEGORIA A” DE RESÍDUOS INERTES E DE SOLO 
NÃO POLUÍDO: documentos a entregar no processo de licenciamento (anexo3)

8. Projeto de execução, exploração e encerramento, que inclua os seguintes elementos:

8.1 Uma justificação do modo como são garantidas as seguintes situações (nº 1 do artigo 11º):

• que a instalação de resíduos possui uma localização adequada, nomeadamente no que se refere a 

fatores geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos e geotécnicos e paisagísticos; 

• que a instalação de resíduos é concebida de modo a satisfazer as condições necessárias para: 

prevenir, a curto e a longo prazo, a segurança de pessoas e bens, a poluição do solo, do ar e das 

águas subterrâneas e superficiais; Garantir uma recolha eficiente das águas; Reduzir, tanto quanto 
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tecnicamente possível e economicamente viável, a erosão causada pelas águas e pelo vento.

8.2 Descrição do local incluindo as suas características geológicas e hidrogeológicas; Planta de localização 

à escala 1:10 000.

8.3 Projeto das construções a efetuar para o estabelecimento da instalação de resíduos, tendo 

especialmente em conta a estabilidade da base de apoio e dos taludes;

8.4 Método de correção das características geomecânicas menos favoráveis (se aplicável);

8.5 Sistemas de drenagem de águas pluviais;

8.6 Planta topográfica e perfis longitudinais e transversais à escala 1:1000;

8.7 Planta e perfis de enchimento da Instalação de Resíduos.



Quadro síntese da aplicação do regime especial de licenciamento

Classificação da Instalação de Resíduos / Enchimento de 

vazios

Artigo aplicável do 

Capitulo V

Especificações 

técnicas

Instalação de Resíduos 

integradas em 

explorações

Categoria A Art.º 37 Anexo 1

Não 

Categoria A

Não inerte Art.º 37 Anexo 2

Inertes e solos 

não poluídos

Art.º 37 conjugado com 

o art.º 38
Anexo 3
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Enchimento de vazios

Resíduos resultantes da 

extracção

Art.º 40 nº 1 a 3

Resíduos inertes não resultantes 

da extracção
Art.º 40 nº 4

Resíduos não inertes e não 

resultantes da extração

Art.º 40, nº5 Regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro (D. L. 183/2009 de 10/8) 



O Plano de gestão de resíduos tem de ser revisto de 5 em 5 anos, qualquer

alteração do plano é obrigatoriamente comunicada à entidade licenciadora.

A entrega anual de um relatório de atividades da Instalação de Resíduos, que

poderá ser entregue juntamente com o relatório de exploração anual da
mina / pedreira.
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mina / pedreira.

No Plano de Lavra / Plano de Pedreira a DGEG recomenda a entrega da

documentação técnica da Instalação de Resíduos num volume individualizado.

Obrigado


