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Contexto Mina São Domingos

EDM (Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.) tem planos p 
fazer a remediação ambiental da área mineira de São 
Domingos:

� Remediação ambiental prevista tem custo-20M€;
� Projecto remediação ambiental num contexto 

socioeconómico empobrecido;
� Área degradada (brownfield) rural com baixa 

atractividade financeira após remediação;
� Pertence à La Sabina, SA;
� Diálogo iniciado mas difícil entre os actores sociais;
� Historia de projectos sobre a mina;
� Desenvolvimento local centrado no turismo de lazer.
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Contexto legal e político da remediação 
brownfields UE

� Cada país UE tem as suas próprias metodologias para 
determinar os valores limite de emissão e os resultados da 
remediação não são uniformizados e certificados.

� O princípio poluidor-pagador não é plenamente aplicado -
desafio para as minas abandonadas e para os brownfields 
vendidos a privados em condições específicas e baixo valor de 
mercado. 

� Os regulamentos para obter fundos estruturais UE não exigem 
um plano de desenvolvimento integrado.
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Contexto da investigação em brownfields

Brownfields: “qualquer terra/instalaçoes q tenham sido 
previamente utilizados ou desenvolvidos e q neste momento não 
está totalmente em uso, embora possa ser/estar parcialmente 
ocupado ou utilizado“ (Alker et al., 2000).

�A investigação centra-se na remediação ambiental de 
brownfields urbanos e pouco na revitalização de brownfields 
rurais.

�A integração do princípio do respeito pelos interesses dos 
stakeholders no processo de revitalização de brownfields, no 
quadro do desenvolvimento sustentável é uma prioridade 
crescente (Alker & McDonald, 2003; COBRAMAN 2009; SuRF, 2011).
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Objectivo global

Compreender como promover e planear o 
desenvolvimento sustentável local de uma área 
de mineração abandonada -brownfield rural-

que não é atraente para o investimento 
privado.
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Objectivos genéricos do REHMINE

Mina São Domingos

�Contribuir para a integração do princípio do respeito pelas partes 

interessadas no processo de revitalização. 

�Contribuir para melhorar o desenvolvimento sustentável local.

Académicos

�Contribuir para a compreensão de metodologias que estimam os 

vários tipos de valor potencialmente induzidos pela revitalização 

de brownfields rurais com baixa atractividade de mercado.

�Compreender potenciais vantagens e desvantagens da aplicação 

de ferramentas de “participação” multidisciplinares p suporte ao 

planeamento.

15-06-2015

7

REHMINE - I. Dias Sardinha et al. 15 June, 2015



Abordagem aplicada no REHMINE

A participação dos stakeholders é um processo útil para gerar 
contribuições relevantes para a revitalização de terrenos 
devolutos (RESCUE, 2005; Wedding & Crawford-Brown, 2007; Williams & Dair, 2007; 

Worrall et al., 2009; Schädler et al., 2011; CABERNET, 2005; COBRAMAN, 2009; SuRF, UK, 

2011) e, no caso concreto, p a MSD. 

� Usar métodos de investigação da sociologia, economia, 
gestão e eng ambiente que, directa ou indirectamente, 
suportam a participação.

� Estimar valores potenciais da(s) sustentabilidade(s) do local 
pre e pós remediação prevista e revitalização desejada.

� Confrontar os diferentes valores e fazer recomendações.
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Etapas REHMINE Objectivos
Abril

2010

Junho

2013
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Analise de stakeholders
10
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Diferenças entre comunidd e 
tecnicos (residencial e 
tapada/couto e valoriz). 
Multidimensionalidade da 
revitalização. 

Valorização positiva das 
praias e do património 
industrial pelos visitantes 
locais. Menor valorização 
pelos restantes turistas.

Resultados

Antagonismos dada a 
ausência de diálogo, mas forte 
interesse na participação.

Objectivos específicos

Representação plural da MSD: 
tempos-tutelas, espaços, 
comunidade mineira e relação 
afectiva. Consenso nos interesses.
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Dificuldades interacção 
entre os decisores e a 
comunidade MSD

Muitas acções sugeridas 
são dependentes de 
factores e entidades 
externos 

Processo de 
recrutamento foi sensível. 
Questões de identidade 
local inibiu uma 
valorização + da MSD.

Surpresa e 
consciência com 
outras experiências

ResultadosObjectivos específicos

Participação dos stakeholders
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Group Social actors

Regulatory Regulatory Regulatory Regulatory 

entitiesentitiesentitiesentities

1. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 

2. Câmara municipal de Mértola

3. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo

4. Direcção Regional da Cultura do Alentejo

5. Direcção-Geral de Energia e Geologia

6. Empresa de Desenvolvimento Mineiro

7. Entidade Regional do Turismo do Alentejo

8. Junta de Freguesia de Corte de Pinto

9. Junta de Freguesia de Santana de Cambas

10. Parque Natural do Vale do Guadiana

Regional/Regional/Regional/Regional/

Local Local Local Local 

interest interest interest interest 

groupsgroupsgroupsgroups

1. Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo

2. Associação cultural Erica Andevalensis

3. Associação de Defesa do Património de Mértola

4. Associação dos Reformados da Mina de São 

Domingos

5. Campo Arqueológico de Mértola

6. Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do 

Alentejo (Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia)

7. Clube Náutico Mértola

8. Liga dos Amigos da Mina de São Domingos

9. Raia do Chança

10. Centro Social Montes Altos

11. Santa Casa da Misericordia de Mértola

Group Social actors

Land ownersLand ownersLand ownersLand owners 1. La Sabina

2. Fundação Serrão Martins

ExpertsExpertsExpertsExperts 1. Fundação Frederic Velge (Mina do Lousal) 

2. Fundácion Rio Tinto (Mina de Rio Tinto) 

3. Museu de Aljustrel (Mina de Aljustrel)

4. Carlos Marques (arquitecto, envolvido no Plano de 

Pormenor da MSD; empresa CAM, Arquitectura e 

Urbanismo Limitada)*

5. Jorge Custódio (Professor de Arqueologia Industrial e 

Mineira, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa)*

6. Maria José Roxo (Professora de Geografia, Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 

Lisboa; Centro Experimental de Erosão de Vale 

Formoso)*

End usersEnd usersEnd usersEnd users 1. Associação de Agricultores Baixo Alentejo

2. Associação de Caçadores do Chança

3. Ecoland (Turismo Rural)

4. Casa do Guizo (Turismo Rural)

5. Monte da Galega (Turismo Rural)

6. Zona de Caça Turística Eira Queimada

7. ALSUD (Escola Profissional)

* The experts share their personnal opinion and not the instituition to 
which they are affiliated

Mapeamento 36 stk em 5 grupos
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Seminário com peritos
MSD, 6 Maio 2011

1ª Parte: Reunião e vista c 
peritos

2ª Parte: Seminário aberto
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Stakeholders workshop
Mertola, 8 Julho 2011

Grupo de trab. 1

Grupo de trab. 3

Grupo de trab. 2

Discussao 



…em paralelo à participação stakeholders

Obj.: Desenvolver uma estrutura conceptual para planeamento 
e avaliação da revitalização sustentável de brownfield rural, q 
contemple os interesses dos atores sociais locais.

Abordagens:

�Revisão da literatura sobre DS e brownfields

�Modelo conceptual da planeamento/avaliação de um brownfield DS

�Análise de conteúdo das entrevistas utilizando software MAXQDA 2007

�Refinamento/ contextualização do quadro conceptual para a avaliação 
brownfield DS
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Desenvolvimento sustentável

� Desenvolvimento sustentável (DS) é considerado um conceito 
vago, amplo e flexível.

� Diferenças DS espelham disciplinas e interesses.

� Vantg/desvantg: garantir consenso e 
aceitação por todos(as)

“DS e um termo q todos gostam, mas ninguém 
esta seguro sobre o q significa. …tal mantra”
(Daly, 1996)
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Desenvolvimento Sustentável

• Promove a interdependência e complementaridade de três 
dimensões: social, económica e ambiental.

• Assume q recursos e serviços ambientais insubstituíveis mas 
passiveis de serem usados - infinitamente.

• Afirma satisfação das necessidades básicas das populações e 
da sua qualidade de vida: depende dos usos de bens e serviços, 
do sistema ambiental; do sistema social igualitário gerador de 
educação, saúde e cultura.

• “Obriga” à democracia participativa e tomada de decisão 
integrada.
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Desenvolvimento sustentável de brownfields

� DS num contexto específico, ou sj, adaptado a um 
local/comunidade:

- Objetivos DS ao nível local reflectem uma preocupação 
com a qualidade de vida e a economia local, e menos 
com debates globais de DS [Learmonth et al., 2007] 

- Muitas questões têm raízes nas atividades e agentes 
locais (e.g., Agenda 21) 

- No planeamento estratégico local considera-se a 
participação dos agentes locais [Healey, 2010]
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Resumo da literatura sobre DS de brownfields

Há na UE um grande nº de áreas industriais abandonadas que 
necessitam de intervenção - mais de 85 minas abandonadas apenas em 
Portugal-, que têm atraído o interesse de académicos e políticos (exs):

�COBRAMAN (2009) mapeou 31 experiências realizadas com financiamento da UE, 
os conceitos e ferramentas gerados. Os modelos conceptuais identificados salientaram 
as diferenças entre sites e as múltiplas perspectivas em jogo em áreas industriais 
degradadas.

�CABERNET (2005) categorizou locais em termos de sua capacidade de atrair o 
investimento privado: modelo ABC. Categoria C agrega locais economicamente menos 
atraentes onde os projectos de requalificação têm de ser impulsionados por 
financiamentos públicos e/ou instrumentos legislativos específicos.
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... Mais exemplos

• Ferramentas de software tornaram-se importantes para a avaliação da 
revitalização de áreas industriais degradadas (e.g., RESGATE desenvolveu uma 
ferramenta de Avaliação de Sustentabilidade) 

• Williams e Dair (2007) definem um conjunto de metas de sustentabilidade 
organizadas: ambiente, social e economia.

• Lange e McNeil (2004) e Nijkamp et al. (2002) focam os fatores necessários para 
alcançar o sucesso de um brownfield (e.g., apoio da comunidade, disponibilidade de 
crédito e incentivos financeiros, e onº de empregos criados) 

• Wedding e Crawford-Brown (2007) propõem uma ferramenta para avaliar o 
sucesso da revitalização de brownfields - 40 indicadores organizados em quatro 
categorias: ambiente-saúde, finanças, habitabilidade e socio economia. 

• Bleicher e Gross (2010) fazem a avaliação DS de cenários de uso da terra com base 
numa estrutura de sustentabilidade especifica para o local.

• Schädler et al. (2011) desenvolveram um sistema de apoio à decisão, que revela as 
consequências económicas e sociais de opções alternativas de áreas industriais 
degradadas
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Limitações dos modelos estudados

� O uso de modelos IT pode ser uma barreira para uma ampla 
participação social.

� Concentração modelos p zonas industriais urbanas com atratividade de 

mercado: as condições e os desafios de um brownfield rural diferem 
daquelas das cidades ou outros brownfields com atratividade do 
mercado 

� Algumas restrições em termos da adaptação a contextos específicos, 
devido ao uso de um conjunto estático de indicadores e critérios [Bleicher 
& Gross, 2010].

� Alguns modelos não incluem operacionalização através da participação 

pública (sem garantia de contextualização).
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Estrutura conceptual abrangente para planeamento e 
avaliação do DS de um brownfield rural

A revisão da literatura destacou seis dimensões:

1. reconversão ambiental 

2. regeneração cultural 

3. revalorização social 

4. revitalização económica 

5. reforço da comunidade 

6. reformulação estratégica

As primeiras 4 dimensões enquadram a caracterização do local; 
As ultimas 2 dimensões fornecem meios para operacionalizar o DS local.
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Resultados das entrevistas aos stk

Ambiental: - Preocupações com a qualidade da água e do solo, mas tambem a 
“impressão” de que o risco de contaminação é contido 
- Realizar uma intervenção que não modifique substancialmente a paisagem 
mineira 

Cultural: - Sentimento de perda em relação ao que a mina era e o que é hoje em 
dia (abandono/degradação/alienação do património); Perda de memória da 
“mineração”.
- Contribuição das associações locais para o envolvimento da comunidade 

Social: - O desemprego, o envelhecimento da população e  desertificação 
territorial; declínios económico e social também associados à pobreza, abuso de 
drogas ou alcoolismo.
- Importância da formação profissional/educação, do empreendedorismo local e 
do aumento da conscientização sobre valor do património mineiro
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Resultados das entrevistas aos stk

Económica: - Falta de investimento público e privado para o desenvolvimento local; 
importância do turismo como forma de valorização da economia local, devido à praia 
na Tapada Grande e ao restante património mineiro. 
- Revitalização económica não se limitando a investimentos no turismo.

Comunitária: - Questões de propriedade e responsabilidade na MSD 
- Capacidade local de auto-organização.

Estratégica: - Plano estratégico integrado para o desenvolvimento local, feito em 
colaboração com os diferentes atores sociais; atrair fundos privados para projetos 
locais. 
- Aumentar competitividade territorial local, com ligações privilegiadas geográficas 
(Pomarão, Faixa Piritosa Ibérica, Algarve e Espanha) e diferenciando recursos 
territoriais (ex. Herança cultural e mineração, o rio Guadiana, parque natural, a 
gastronomia)
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Modelo de planeamento da revitalização da MSD 
segundo o DS

Dimensões estratégicas Categorias

Reconversão ambiental

Paisagem como espaço

Qualidade ambiental

Biodiversidade

Regeneração cultural
Identidade social (mineira)

Paisagem (mineira) como lugar

Revalorização social
Saúde e segurança pública

Condições de vida

Revitalização económica
Multifuncionalidade do território

Actividades económica(s) principal (turismo) 

Reforço comunitário
Empoderamento

Responsabilidades institucionais

Reformulação estratégica

Planeamento integrado

Financiamento

Competitividade territorial
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Analise de Ciclo de Vida (ACV)

METODOLOGIA: ACV é um método para avaliar o impacte ambiental global ao longo 
do ciclo de vida de uma cadeia de produção, ligando emissões e uso de materiais a 
impactes ambientais. O impacto total pode também ser expresso através custo dos 
danos ambientais ou a disposição a pagar pela prevenção. 

ALGUNS RESULTADOS 
- Emissões de arsénio, devido a drenagem acida, corresponde a > 90% do impacto 
total: 3,8 M € de custos danos ambientais por ano! 
- 97% do impacto total da mina é alocado a 3,6% de todos os resíduos (pirite e 
cinzas de fusão). 
- Ambos aterro e áreas húmidas previstos: permanecera 2% dos impactes, não se 
atingindo cumprimento valores limite de emissões legais descarga p a água. 

CONCLUSÃO
- Danos e custo muito elevados; colocar na analise custo beneficio. 

- Reabilitação ambiental pode reduzir de forma significativa os impactes ambientais, 
porém sem cumprimento legal de todas as emissões.
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Método de Valoração Contingencial (MVC)

METODOLOGIA: MVC mede a utilidade individual associada a um projecto através da 
Disponibilidade que um indivíduo tem para Pagar (DAP). O Valor Económico Total 
(VET) encontrado para a MSD é o um indicador dos benefícios potenciais esperados de 
um projecto turístico hipotético no local. 

ALGUNS RESULTADOS 
- Mediana DAP= €1,56 pessoa/mês/período de 5 anos. 
- VET = €4.597.912. Semelhante ao €4.970.000. do orçamento estabelecido para a 
restauração canais (Rubio et al., 2005). 

CONCLUSÃO
- Cerca de 20% das pessoas dizem estar dispostas a contribuir. 
- VET razoável mesmo com a crise actual! 
- Dado q pode enriquecer analise custo beneficio na ajuda à decisão de 
revitalização e politicas publicas.
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Análise Multicritério-MACBETH

METODOLOGIA: MACBEHT é uma abordagem sociotécnica de analise multicritério seguindo 
uma série de passos iterativos de apoio à decisão em grupo.

ALGUNS RESULTADOS

Melhores projectos com boa relação benefício contribuição/exequibilidade: 
- Intervir na paisagem incluindo o reflorestamento adequado, manutenção e conservação da 
paisagem mineira 
- Estudar a percepção da identidade mineira actual e potencial 
- Restaurar e conservar os espaços públicos e edifícios

Benefício maior, mas relativamente menor relação contribuição/exequibilidade: 
- Planeamento integrado para a revitalização 
- Renovação do património mineiro 
- Acções para o desenvolvimento do turismo

CONCLUSÃO

Antes ou em paralelo ao investimento no turismo é adequado investir primeiro na melhoria das 
condições locais e na valorização do património mineiro imaterial e material.
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Conclusões sumárias do REHMINE

� Na MSD apesar dos antagonismos há harmonia nas multi-perspectivas 
levando à disponibilidade de uma abordagem colaborativa num 
projecto de (re)desenvolvimento integrado e sustentável. 

� Prefere-se uma participação centrada na melhoria das condições 
de vida e valorização turística já iniciada.

� No quadro de DS local a revitalização de uma área industrial 
contaminada deve atingir objectivos ambientais mas responder também 
a objectivos para ocupação futura, em conformidade com os vários 
interesses, em particular, em áreas com baixa atractividade no mercado.
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Sugestões para a revitalização de brownfields 
em Portugal

� Garantir que qualquer projecto de revitalização de áreas 
industriais degradadas seja associado a um plano de 
(re)desenvolvimento integrado e sustentável local.

� Para tal garantir que o planeamento da revitalização passe 
pela quantificação e qualificação dos valores cultural, 
ambiental e socioeconómico através de uma estratégia de 
mobilização dos vários interesses, contribuindo para a analise 
custo beneficio e tomada decisão que vise impactos local e 
regional sustentáveis a longo termo.
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