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- Importância dos recursos minerais 

- O contexto europeu 

- A situação em Portugal 

- A Faixa Piritosa 



 Comecemos com um simples exercício: 

 

• Pensemos no nosso dia à dia e tentemos 

encontrar um serviço, objecto ou acção que 

não dependa, directa ou indirectamente, de 

recursos minerais 





NADA? Talvez porque é quase impossível 

encontrá-lo! Todo o nosso estilo e qualidade de 

vida é baseado directa ou indirectamente em 

RECURSOS MINERAIS.   



Exemplifiquemos com um recurso que utilizamos cada 

vez mais, a qualquer hora: electricidade. Qualquer que 

seja o processo que escolhermos para a produzir… 

… precisamos de recursos minerais! 
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Neste momento ninguém tem dúvidas de 

que os recursos minerais têm tido um papel 

crucial para o desenvolvimento de todas as 

civilizações humanas e estão no “topo do 

pódio” no nosso actual estilo de vida. 

 



Queremos abandonar este estilo de vida? OK…  

… mas ainda necessitaríamos de RECURSOS MINERAIS! 



Além disso, os recursos minerais, através das várias 

indústrias deles dependentes, a montante e a jusante, 

são responsáveis por milhões de empregos na Europa! 



No entanto, vários factores, como a globalização, 

as economias emergentes, a responsabilidade 

ambiental e a política NIMBY das últimas 

décadas conduziram a UE à situação de risco em 

que actualmente se encontra: uma enorme 

dependência do exterior no que respeita a vários 

recursos minerais fundamentais para a sua 

indústria. 

 

Portanto, é hora de encontrar soluções que 

assegurem um abastecimento sustentável e 

seguro de recursos minerais à UE! 



A Iniciativa Matérias Primas (IMP) propôs um conjunto de acções 

lógicas, sensatas e necessárias, estruturadas em três pilares, 

articuladas numa estratégia integrada: 

 

-1º Pilar – assegurar o acesso, isento de distorções, às matérias 

primas nos mercados internacionais; 

 

-2º Pilar – promover o aprovisionamento sustentável em matérias 

primas de fontes europeias; este é o denominado pilar doméstico, 

onde são identificadas medidas importantes que visam facilitar o 

referido aprovisionamento;  

 

-3º Pilar – aumentar a eficiência na utilização de recursos e 

promover a reciclagem para diminuir o consumo da UE de 

matérias primas primárias, diminuindo as importações. 



As medidas preconizadas no 1º Pilar são sem dúvida muito 

importantes numa estratégia a curto prazo, mas não 

resolvem o problema, apenas o mitigam. É como tratar dos 

sintomas e não curar a doença…Temos que definitivamente 

decidir o que queremos para o futuro da UE.  
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Acresce que a Indústria Extractiva Europeia melhorou significativamente nos 

últimos anos em termos de responsabilidade económica, ambiental e social e 

segurança no trabalho. De uma forma simples, podemos afirmar que as 

empresas mineiras europeias têm vindo a adoptar boas práticas de 

sustentatibilidade. 

E fora da UE? 

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-

1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-

power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html 

Lago com resíduos tóxicos em Baotou, China, 

consequência da deposição contínua dos resíduos 

resultantes do processamento de minerais de terras 

raras. 

Responsabilidade ambiental? 

Mineiros formam uma cadeia humana 

em condições degradantes numa 

exploração de ouro a céu aberto, 

perto de Kobu, nordeste do Congo. 

 

Responsabilidade 

social? 
Finbarr O’Reilly/Reuters/File 



É necessário pôr em prática as medidas preconizadas pelo 3º 

Pilar da IMP! A reciclagem é uma dupla necessidade da nossa 

sociedade; como uma fonte valiosa de matérias primas e uma 

forma de gerir as enormes quantidades de resíduos que 

produzimos. 

X 



No entanto, o abastecimento seguro e sustentável à 

Europa, deverá assentar, a médio e longo prazo no 2º 

Pilar da IMP. 

 

A baixa produção e o fluxo elevado de importações para 

a Europa de certas substâncias minerais, especialmente 

metais e alguns minerais industriais, não estão 

relacionados com um baixo potencial mineiro na UE. 

 

Na realidade esse potencial existe… 



…em terra... 



…incluindo nos recursos considerados críticos pela CE… 



… e também no off-shore! 
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No entanto, para assegurar o actual e futuro acesso aos recursos 

minerais Europeus, em terra e no mar, necessitamos de: 

 

•Reconhecer a sua paridade com outros recursos naturais; 

 

•Desenvolver e implementar políticas de ordenamento do 

território que incluam claramente os recursos minerais e evitem 

conflitos no uso do solo, evitando usos que possam comprometer 

o actual e futuro acesso aos depósitos e ocorrências minerais 

conhecidos; 

 

•Desenvolver e implementar estratégias e políticas de Recursos 

Minerais de suporte a uma indústria extractiva responsável, ao 

nível dos Estados Membros. 



Mas, para implementar políticas responsáveis de 

planeamento, é necessário CONHECER, 

 

 

Assim, necessitamos de melhorar o conhecimento 

geológico. E isto não significa apenas melhorar o 

conhecimento do que já foi descoberto, mas também 

desenvolver e aplicar novas tecnologias e metodologias 

que permitam encontrar novos depósitos. 

 

A CE preconiza a implementação de 10 “pilot plants” em 

toda a Europa dos 27, tendo Portugal proposto Aljustrel 

e as fontes hidrotermais do mar dos Açores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas quando pensamos em transformar resíduos em recursos, devemos 

começar pela base do ciclo: os resíduos mineiros. A Europa tem séculos de 

produção e deposição destes resíduos, que têm um enorme potencial para 

serem valiosos recursos, mesmo os considerados críticos. 



O CONHECIMENTO GEOLÓGICO É TÃO 

IMPORTANTE COMO TER UMA BOA REDE 

RODOVIÁRIA 

 

 

 

                                                  LULA DA SILVA 



The Mineral Resources are reported above cut-off grades of 1.0% for copper and 3.0% for zinc and the Mineral Reserves at a cut-off of 1.6% for copper and 4.3% for zinc. 

THE LAGOA SALGADA DEPOSIT 

The Mineral Resources are reported above cut-off grades of 1.0% for copper and 3.0% for zinc and the Mineral Reserves at a cut-off of 1.6% for copper and 4.3% for zinc. The Mineral Resources are reported above cut-off grades of 1.0% for copper and 3.0% for zinc and the Mineral Reserves at a cut-off of 1.6% for copper and 4.3% for zinc. 

TORONTO, 5th March 2012 
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Evolução dos pedidos de prospecção e pesquisa (2004 - 2010)
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- Semana dos Recursos Geológicos de Portugal, Shangai, China, 17 a 21 de Setembro  
de 2010. 
 
- Conferência Global Mining Fórum, Londres, Reino Unido, 25 e 26 de Janeiro de 2011. 
 

- PDAC 2011 International Convention, Trade Show and Investors Exchange, Toronto,  
Canadá, 6 a 9 de Março de 2011. 
 
- Technical Meeting on Uranium Provinces and Mineral Potential Modelling, Viena,  
20 a 22 de Junho de 2011. 
 
- Seminario sobre Legislación Minera, Régimen Fiscal y Legislación Ambiental para la  
Minería, Pachuca, Hidalgo, México, 11 a 15 de Julho de 2011. 
 
- II Reunião da Rede CYTED Minería XXI, Medellín/Remedios/Segovia, Colômbia,  
24 a 26 de Agosto de 2011. 
 
- Conferência EU 2020 Strategy in Mineral Commodities Management, Varsóvia,  
Polónia, 19 e 20 de Setembro de 2011.  
 
- Technical Meeting on World Thorium Resources, Thiruvananthapuram, Índia,  
17 a 21 de Outubro de 2011. 





Evolução do Valor de Produção da Indústria 

Extractiva
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Evolução do Valor das exportações da 

Indústria Extractiva
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Evolução do Valor das importações da 

Indústria Extractiva
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OURO 



VOLFRÂMIO E ESTANHO 



URÂNIO 



O depósito de Moncorvo, composto por 5 corpos de minério, é o 

mais importante depósito de ferro. Testes laboratoriais 

mostraram que é possível obter concentrados com teores entre 

64% e 68% de Fe e 0.15% e 0.25% de P. Através de métodos 

metalúrgicos, podemos chegar a concentrados de ferro com 

menos de 0.10 % P. As reservas provadas e prováveis de 

Moncorvo atingem, neste momento, um total de 550 Mt. 



MINERAIS INDUSTRIAIS 



ROCHAS ORNAMENTAIS 



(ad. Barriga et 

al. 1997, 

Carvalho et al. 

& Leistel et al. 

1998, Matos el 

al. 2000)  





http://www.infomine.com/index/properties/NEVES_CORVO_MINE.html 



Minérios de Cobre

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2006 2007 2008 2009 2010

mil euros

Produção Exportação



CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE  
3 ÁREAS PARA PROSPECÇÃO E PESQUISA 

ALBERNOA – estrutura VS; possível 

continuação para SE do eixo de Aljustrel; 

antiga mina da Juliana 

MÉRTOLA – estrutura do Pomarão; 

antigas minas de São Domingos, Balança e 

Chança; anomalia gravimétrica da Serra 

Branca 

ALCOUTIM – possível continuação em 

profundidade do eixo de Neves Corvo; 

antigas minas de Barrigão e Cova dos 

Mouros 



Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

 

www.dgge.pt 

 

luis.martins@dgge.pt 

 

http://www.dgge.pt/

