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A atividade extrativa, particularmente a
partir da revolução industrial, marcou a
evolução europeia nos últimos séculos.

Basta recuarmos aos primórdios da atual
UE - União Europeia (década de 50 do
século passado) para constatarmos a
diminuição da utilização do carvão e
aumento do uso do petróleo e seus
derivados (fontes de energia mais
utilizadas) para, juntamente com as
preocupações ambientais que emergiram
sobretudo na década de 80, verificarmos a
recomposição da indústria extrativa
europeia na exploração de recursos nos
países da UE.

Carvão/Lignites – Rio Maior

Fonte: BRANDÃO, J.M.; ROCHA, Nuno A. - "Couto
Mineiro do Espadanal (Rio Maior): Memória e Património
de um Passado Industrial". In Arqueologia Industrial, quarta
série, volume III, números 1-2. Vila Nova de Famalicão:
APPI, 2007, pp.5-19.



Relembremos que em Portugal a época da Segunda Guerra
Mundial correspondeu a mineração intensa relevando o
tunsgténio/volfrâmio que, devido à dureza, densidade e resistência
a altas temperaturas, foi um metal importante na indústria de
armamento. Portugal tornou-se no maior produtor europeu e o
quarto maior a nível mundial.

Lavaria antiga, 
na 

Panasqueira
Fonte:

www.panasqueia.net



No pós-guerra assiste-se à instituição em 1951 da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e em 1957, a par
da Comunidade Económica Europeia (CEE), a Comunidade
Europeia da Energia Atómica (CEEA ou Euratom).

Em Portugal, nessa senda de novas fontes de energia, verifica-se
um crescendo na exploração mineira que, entre os anos de 1950 e
1980, se traduz numa corrida aos minérios radioactivos (urânio,
rádio e polónio, entre outros) e numa intensificação da exploração
da Faixa Piritosa Ibérica (das mais importantes províncias metalogenéticas à
escala mundial para jazigos de sulfuretos maciços de metais básicos associados a rochas

vulcânicas e sedimentares).



As transformações ocorridas em Portugal, seguiram a matriz
europeia, no sentido do abandono do modelo de
desenvolvimento industrial assente em mão-de-obra barata e
baixa tecnologia inviabilizando a existência de algumas dezenas
de pequenas minas (minerais metálicos).

Ervedosa, Vinhais 
Fonte: MTI – Mineira de Vinhais, SA / Instituto Superior Técnico
13 de Outubro – 2011; workshops



A esses condicionalismos acresceu a necessidade de cumprir com padrões ambientais
modernos, fundamentalmente dado a nossa entrada na então CEE em 1986, e, neste
contexto, somente subsistiram as minas competitivas que puderam concretizar custos
ajustados às novas realidades embora enfrentando sérias dificuldades económicas e
financeiras.

Assim na exploração de minerais metálicos pode-se dizer que a nossa realidade está
centrada nas minas de Neves-Corvo, Aljustrel e Panasqueira.

Fonte: http://somincor.com.pt/pt

Fonte: http://biodiversidade-somincor.pt/web/index.php/pt/



As concessões  - Alvarás 

189.073 ha

2,1 % do território de 

Portugal Continental

Energeticos (inclui radioativos) 214 7%

Metalicos 2752 86%

Não metalicos 237 7%

Total Geral 3203 100%

Distribuição dos Alvarás por tipo de 

substância

DL nº 18 713 de 1 agosto de 1930



Evolução da Estrutura do Valor da Produção

1953

2013

≈ 275 minas de minérios 

metálicos = 46%

3 minas de 

minérios metálicos = 55%

≈ 4 milhões euros

≈ 800 milhões euros

Visualizando essas transformações temos:



Evolução da Produção (Minas e Pedreiras)



Nesta evolução verificou-se:

• Tendência de racionalização e eficiência do setor com maior
tonelagem e valor produzidos com menos concessões e menos
áreas ocupadas para esse fim.

• Desaparecimento de produções de algumas substâncias como:
– Ouro; Carvão; Pirites; Ferro; Urânio, outros

• Em termos de valores globais de produção os minerais metálicos
mantêm expressão sobretudo pela entrada em produção da mina de
Neves Corvo no final da década de 80 e pelo crescimento da
importância de não metálicos como o caulino, feldspatos e salgema.



Este nosso passado de
exploração mineira trouxe a
Portugal avultados
investimentos estrangeiros e
engrossou as exportações
nacionais.

Mas implicou a necessidade de
intervenção quer pela
degradação ambiental, quer
questões de segurança quer
até para fazer face a situações
de declínio social e económico
desses importantes centros
mineiros

Fonte: DGEG, DSMP/DMC, LM 

Minas do Lousal atual Centro Ciência Viva do Lousal



Fonte: EDM, SA – www.edm.pt - A Inventariação e Caracterização

das Áreas Mineiras Abandonadas - 175 áreas mineiras

inventariadas e caracterizadas pela EDM/EXMIN - Estudo Base

para a Reabilitação de Áreas Mineiras Degradadas, 2001.

Fonte: : EDM, SA – www.edm.pt - Inventariação de Áreas Mineiras a 
Requerer Intervenção no Âmbito da Segurança (133)

Mina de Chãs

Mina de Gourim

Fonte: : EDM, SA – www.edm.pt - Projetos em Pedreiras Abandonadas 
da Região Centro 2009/2011

Pedreiras no 

concelho da Batalha

Passivo Ambiental e de Segurança



A Recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas foi atribuída em
concessão à EDM através do Decreto-Lei n.º 198-A/2001, de 6 de Julho posteriormente
alterado pelo Decreto-Lei n.º 60/2005, de 9 de Março.

De acordo com este Decreto-Lei, a recuperação das áreas
mineiras degradadas visa a valorização ambiental, cultural e
económica, garantindo a defesa do interesse público e a
preservação do património ambiental.

Barragem velha da Urgeiriça. EDM

Das 175 áreas mineiras inventariadas e 
caracterizadas pela EDM/EXMIN , 61 
são áreas mineiras de radioativos.  

77 áreas com projetos de execução já 
concluídos ou em fase de conclusão 
(2015).

Chaminé da Transtagana recuperada
- Aljustrel. DGEG.

A recuperação das minas - O passivo ambiental



Problemas de segurança que se prendem com o abandono de antigos trabalhos mineiros, 
cujas infraestruturas constituem perigo eminente para terceiros têm tido intervenções no 
âmbito do protocolo estabelecido entre a DGEG e a EDM.

As atuações realizadas, que têm vindo a ser desenvolvidas com base num plano geral que
considera como principal critério para intervenção, uma ponderação da perigosidade
verificada em função do tipo de exploração, tem compreendido essencialmente as seguintes
atividades:

• colocação de vedação;
• selagem ou preenchimento de poços mineiros;
• demolição de antigas estruturas mineiras degradadas;
• selagem de subsidências;
• implementação de drenagens superficiais e cobertura
com materiais de empréstimo para eliminação de erosão
de solos.

Intervenções de Segurança



Feita uma breve fotografia do passado e o trabalho
hercúleo que nos é hoje exigido para a recuperação
do passivo ambiental e de segurança importa agora
também procurar fotografar a atualidade da
exploração de minas e pedreiras em Portugal.



As concessões

129 contratos

30.672 ha

0,34 % do território de 

Portugal Continental

DL nº 90/90 de 16 de março

3203 alvarás



Metálico 16 14%

Não metálico 95 86%

Total Geral 111

Distribuição das concessões por tipo de 

substância

26.834 ha

0,3 % do território de 

Portugal Continental 

abrangido por áreas 

concessionadas. 

(Não traduz as áreas 

efetivamente em 

exploração /exploradas). 

As concessões  - Situação 2015



AS PEDREIRAS 
(domínio privado e objeto de licenciamento)

Nº de pedreiras existentes

DRE Alentejo 401

DRE Algarve 60

DRE Centro 702

DRE LVT 520

DRE Norte 705

Total 2388

Dados de dezembro 2013

Fonte:  www.dgeg.pt – Manual da Calçada Portuguesa, 2009, DGEG 



Tomando como referência a parte terrestre

continental a denominada indústria extrativa

(minas e pedreiras) somente ocupa 0,17%

desse território

Em termos de ocupação do território (áreas Intervencionadas) terrestre continental a

quase totalidade de explorações em Portugal respeita a minerais não metálicos (relevam

caulino, quartzo, feldspatos) sendo que às minas acrescem as pedreiras



Portugal tem uma área terrestre relativamente

pequena mas a sua diversidade geológica é

enorme.

A área terrestre, incluindo ilhas, são cerca de

92.000 Km2 sendo que os recursos

geológicos são finitos, não renováveis e

existem onde a natureza os colocou.

http://www.lneg.pt



Acresce, como potencial ainda manifestamente desconhecido em termos de 

recursos geológicos, a área marítima sob soberania ou jurisdição com cerca 

de 1.720.000 Km2 .

http://www.hidrografico.pt/



Complementada com a extensão da plataforma marítima com cerca de 

2.150.000 Km2 

http://www.emepc.pt/



A recuperação das minas em 
exploração - O presente

Fonte: Planejamento para Fechamento Integrado de Mina - Kit 
de Ferramentas. https://www.icmm.com/document/660

Para questões técnicas, por todos, consultar:
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity, International Council 
on Mining and Metals (ICMM), London, UK, 2006 ; 
http://www.icmm.com/document/13 Traduzido para português por IBRAM 
- Instituto Brasileiro de Mineração https://www.icmm.com/document/660

Planos de Fecho  (minas metálicas subterrâneas)
• Panasqueira, Aljustrel e Neves-Corvo
• E ainda, mina de salgema em regime de

exploração por dissolução criando cavidades
subterrâneas: encontra-se em elaboração o plano
de fecho da mina de Matacães.

Note-se que a DGEG tem vindo a solicitar a atualização
do plano de fecho em cada 5 anos e que do Plano de
Lavra/Programas de Trabalho / Relatórios de
Exploração constam as medidas de reabilitação /
recuperação que são implementadas
concomitantemente com a atividade extrativa.



A recuperação das minas em exploração -
O presente

Planos de Recuperação Paisagística - minas a céu aberto – Os
planos estão integrados nos planos de lavra e visam a restauração da
anterior utilização do solo e, ou, a conversão da área em novos usos
(pontos de água, áreas urbanas, zonas de lazer).

Integram:
• Área de exploração
• Área de Anexos
• Instalações de resíduos

Fonte: Plano de Lavra/PRP Mina “Bajoca“ - Felmica



No âmbito da exploração de minas a recuperação tem por base o
quadro legal vigente e as disposições contratuais estabelecidas entre
concedente e concessionário.

É de se deixar sublinhado que o atual regime, que data de março de
1990, foi inovador no delinear de obrigações de cariz ambiental e de
segurança para o exercício de uma atividade económica.

� Que atividades económicas exigem um plano que contemple o
respetivo encerramento (em 1990)?

� Que atividades económicas exigem uma caução para fazer face ao
risco associado à respetiva atividade (em 1990)?

� Que atividades económicas enunciam a exploração com base no
princípio da prevenção?



Vejamos pois a título meramente ilustrativo algumas normas constantes do regime base
dos recursos geológicos (DL 90/90) e do regime dos depósitos minerais (DL 88/90):

“Artigo 12º - Protecção dos recursos e condicionamentos às actividades (DL 90/90)

(…)

2 - Tanto na revelação como no aproveitamento de quaisquer recursos geológicos deverão ficar convenientemente 
salvaguardados, sempre que possível preventivamente, os seguintes interesses:

a) Das pessoas directa ou indirectamente envolvidas no exercício da actividade, incluindo os que se referem à 
salvaguarda da segurança e da saúde dos trabalhadores e de terceiros;

b) Das pessoas potencial ou efectivamente afectadas pelos efeitos da actividade;

c) Do racional aproveitamento de todos os recursos;

d) Da manutenção da capacidade de renovação de todos os recursos;

e) Da manutenção da estabilidade ecológica.

3 - As normas para a salvaguarda da saúde, higiene e segurança dos trabalhadores envolvidos nas actividades de 
aproveitamento dos recursos a que se refere o presente diploma constam de legislação própria.
(…)

5 - A exploração e o abandono dos recursos geológicos ficam sujeitos à adequada aplicação das técnicas e
normas de higiene e segurança e ao cumprimento das apropriadas medidas de protecção ambiental e
recuperação paisagística, nomeadamente as que constem de planos aprovados pelas entidades competentes.”

Artigo 24.º - Obrigações dos concessionários 

(…)d) Cumprir as normas e medidas de higiene e segurança do trabalho e protecção ambiental aplicáveis, ainda
quando seja extinta a concessão; (…)



.”
DL 88/90:

“Artigo 27 º - Plano de lavra

1 – O concessionário executará os trabalhos de exploração, de acordo com um plano de lavra previamente aprovado pela 
Direcção-Geral.

2 – O plano de lavra deverá, em regra, conter:

a) … b) … c) … d) … e)… f)… g)… h)… i)… j)…

k) Quando for caso disso, a descrição das medidas adoptadas para prevenir a poluição do meio ambiente e assegurar a 
recuperação paisagística e dos terrenos.

3- (…)

4 - A Direcção-Geral pode, fundamentando as suas pretensões, pedir esclarecimentos ao concessionário, exigir maior detalhe 
e impor as alterações ao plano de lavra que tiver por necessárias para melhorar o aproveitamento do depósito mineral, as 
condições de segurança, a economia da exploração ou a protecção do meio ambiente.

5 –(…)”

Artigo 54º - Proteção do ambiente

(…)

Artigo 55º - Recuperação paisagística

(…)



Caução de Recuperação 

Temos pois vindo a implementar 2 tipos de caução

No sentido de se assegurar o cumprimento das obrigações dos concessionários, sobretudo a
recuperação das áreas objeto da atividade extrativa, a negociação dos contratos de
concessão tem contemplado a figura da caução.

DL 88/90 - Artigo 61.º Caução definitiva

1 - Uma caução definitiva será exigida ao titular de direitos de prospecção e pesquisa ou de exploração, podendo
ser prestada por qualquer meio idóneo, designadamente através de garantia bancária ou seguro-caução.
2 - A caução definitiva responderá pelo integral cumprimento por parte do titular dos direitos de prospecção,
pesquisa ou de exploração das obrigações assumidas, nos termos da lei ou do respectivo contrato, e,
designadamente, pelas coimas que lhe vierem a ser aplicadas, pelas indemnizações que tiver de pagar e pelos
custos dos trabalhos a que se achava obrigado e que não tenha executado.
3 –(…)

Caução Fixa 



Não metálicos

• Média cauções década 90 – 12.000 €

• Após o ano 2000 - 30.000 €

Caução Fixa 

Visa garantir fundamentalmente o integral cumprimento por parte dos concessionários das
obrigações assumidas nos termos da lei ou do respetivo contrato, designadamente:

� Pelas coimas que lhe vierem a ser aplicadas;
� Pelas indemnizações que tiver que pagar;
� Pelos custos dos trabalhos a que se achava obrigado e não tenha executado.

Caução de Recuperação 

Consagradas a partir de 2011 nos contratos de concessão para explorações a céu aberto
visam essencialmente assegurar a recuperação das áreas intervencionadas.
No sentido de os valores se ajustarem à área intervencionada procura-se que os
programas de trabalho façam uma representação da situação sendo que temos
privilegiado uma calendarização trienal.



Não são admitidos valores do custo unitário de recuperação inferior a 1,0 € por m2 e
para o caso de não orçamentação do projeto apresentado, de 2,0 € por m2.
A caução é revista trienalmente com a aprovação dos programas de trabalhos

Caução recuperação = Ctrec – (Ctrec:Apl) x (Aplvg + Arpl) 

Em que:
Apl - Área do Plano de Lavra aprovado
Arpl - Área já recuperada dentro do Plano de Lavra
Aplvg - Área do Plano de Lavra sem qualquer intervenção. Define-se subtraindo à área
do plano de lavra, as áreas da escavação, áreas já recuperadas e em recuperação
dentro do Plano de lavra e a área dos anexos (caso estes estejam dentro do Plano de
Lavra).
Ctrec -Custo total do projeto aprovado para a execução do Plano de recuperação
paisagístico.



Importa pois deixar sublinhado o esforço atualmente efetuado pelo setor 
dos recursos minerais

Áreas exploradas/abandonadas:
• Passivo ambiental e, ou,
• Passivo de segurança

Áreas em exploração:
• Plano de Recuperação e, ou ,
• Plano de Fecho

Mina de Neves-Corvo – Espessador de cone da instalação de 
produção de pasta.

Fonte: A Herança das Minas Abandonadas, Edição apoiada pela DGEG e EDM,SA, disponível em 
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/Appendix_III_to_Annex3.pdf

“O que aconteceu no passado refletiu uma época diferente com valores e
conhecimentos de outros tempos. Todos nós devemos atualmente
congratularmo-nos pelo facto de as organizações e os governos que
contribuem para a limpeza desses locais e para a resolução de alguns
dos impactes económicos e sociais não serem os mesmos que
causaram os estragos.

Isto não é um ato de contrição da sociedade, nem um

assunto do passado. Diz respeito ao futuro. É um investimento e
uma declaração de optimismo”*.



Breve análise ao regime jurídico da concessão do exercício da 
atividade de recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas

Decreto-Lei n.º 198-A/2001 alterado pelo  Decreto-Lei nº 60/2005 de 9 de março

Artigo 2.º Âmbito de aplicação
1 — O regime previsto no presente diploma é aplicável a áreas mineiras degradadas, entendendo-se como tais
as áreas mineiras que constituam um factor de risco potencial para a saúde humana ou para a preservação
do ambiente que justifique a intervenção do Estado.

2 — Para efeitos do número anterior, são áreas mineiras degradadas as seguintes:
a) Áreas abandonadas localizadas na zona de influência de antigas explorações mineiras desactivadas, cujas
empresas concessionárias não possam ser responsabilizadas pelas consequências ambientais decorrentes
daquela actividade, porque as respectivas concessões já reverteram para o Estado ou porque essas empresas
se encontram dissolvidas por falência;
b) Áreas objecto de exploração mineira iniciada antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de
Março, e já desactivada até essa data, independentemente de actuais concessões de exploração para esse fim;
c) Áreas de exploração mineira, designadamente as de minerais radioactivos, relativamente às quais seja
reconhecido o interesse público da intervenção do Estado, mediante despacho conjunto dos Ministros da
Economia e do Ambiente e do Ordenamento do Território.



Destaque-se o n.º 1 do Artigo 4.º que explicita: “A recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas
consubstancia um serviço público a exercer em regime de exclusivo”.
Acresce o n.º 1 do Artigo 5.º que refere: “O exclusivo do exercício da actividade de recuperação ambiental das
áreas mineiras degradadas será adjudicado, em regime de concessão, à EXMIN — Companhia de
Indústria e Serviços Mineiros e Ambientais, S. A.” (atualmente EDM, SA).

Para melhor apreendermos o alcance do que se pretende com estas disposições importa recorrermos ao que
se encontra expresso no preâmbulo do diploma e no 4.º e 5.º parágrafos é dito:

“Se é certo que a administração pública central não se encontra vocacionada para a realização de acções
de recuperação e monitorização ambiental de áreas mineiras degradadas, não é menos certo que, no
meio empresarial do Estado, existem entidades aptas a assegurar, com eficácia e aproveitamento, a
respectiva gestão técnica, administrativa e financeira.

É o caso das empresas públicas que actuam no sector mineiro e que pertencem ao grupo EDM — Empresa
de Desenvolvimento Mineiro, SGPS, empresa holding que representa os interesses do Estado no referido
sector”



Relevo, a finalizar, 3 pontos:
1. O exercício de tarefas estaduais por entidades que, embora instituídas por iniciativa pública,
exercem a sua atividade no âmbito de regras de direito privado o que de algum modo entronca na
privatização de tarefas marcadamente estaduais. (Em termos de doutrina consultar, por todos:
ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o Direito Privado, coleção de teses, Coimbra, Almedina,
1999);
2. A transferência da responsabilidade pela gestão de uma atividade de serviço público (Estado
- concedente) para um terceiro (Setor Empresarial do Estado - concessionário) não tem como
consequência exonerar o Estado de quaisquer responsabilidades mormente conexas com o
interesse geral da proteção da saúde humana e do ambiente (Em termos de doutrina consultar, por
todos: Gonçalves, Pedro, Entidades Privadas com Poderes Públicos, Coimbra, Almedina, 2005)
3. A concessão atribuída para a recuperação de áreas mineiras degradadas é simultaneamente
uma concessão de exploração por força do n.º 1 da Base XV (Utilização do domínio público
mineral) que refere:
“A concessionária, no âmbito e fins do serviço público e por efeito da aprovação dos projectos de
recuperação, tem o direito de utilizar o domínio público mineral e, observado o disposto no
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, a faculdade de dispor dos produtos
minerais ocasionalmente obtidos no quadro das acções de recuperação ambiental das áreas
mineiras degradadas”



Por fim
RCM nº 93/2001– aprova a minuta do contrato de concessão do exercício da

atividade de recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas a celebrar entre o

estado e a EXMIN, SA.

RCM nº 62/2011 – autoriza a renovação, por um período de 4 anos, do contrato de

concessão celebrado em 5 de setembro de 2001.

Caso queiramos manter um elevado esforço na recuperação de áreas mineiras

abandonadas (sem excluir a necessidade de também se poder intervir em áreas de

pedreiras) importa assegurar meios financeiros de intervenção e neste contexto

compaginar a renovação da concessão com o acesso a fundos comunitários e assim

proceder a uma delimitação temporal atendendo Programa Quadro Comunitário

H2020.
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