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PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM PORTUGAL: 

Entre a legislação e alguns casos prácticos –  

as Minas de S. Domingos, Aljustrel, Panasqueira e J ales. 

 

resumo 

 

- Na presente comunicação refere-se a legislação po rtuguesa 

que estabelece o regime jurídico de concessão da ac tividade 

de recuperação ambiental das áreas mineiras degrada das 

(dec.lei nº198-A/2001).  

- Para melhor compreender a situação do país, referem -se 

os casos de áreas mineiras em situações distintas, quer 

social quer espacialmente, de forma a enquadrar o e stado 

da actividade de recuperação ambiental e patrimonia l, a 

par dos projectos de reconversão económica promovid os 

por diversas entidades. 

- Os casos-estudo escolhidos referem-se a minas metál icas 

de vida longa com um impacte social e ambiental nas  

zonas de implantação: 

- Mina de São Domingos (Faixa Piritosa Ibérica) 

- Aljustrel (F.P.I.) 

- Panasqueira (volfrâmio) 

- Jales (ouro) 

- Refere-se ainda as perspectivas de intervenção nas minas 

de urânio. 
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A)  Legislação 

 

Sumariamente, o decreto-lei nº198-A/2001 baseia-se nos 

princípios da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº11/87 ), que 

refere como dever do Estado proceder à recuperação das 

áreas degradadas do território, de forma a preserva r o 

património ambiental do país. 

Nesse sentido, o diploma legal legisla sobre a form a de 

proceder à recuperação ambiental das zonas mineiras  

degradadas, através da sua caracterização, obras de  

recuperação e monitorização ambiental, aplicado a á reas 

mineiras degradadas que constituam um factor de ris co 

potencial para a saúde humana ou para a preservação  do 

ambiente que justifique a intervenção do Estado. 

Enuncia, como objectivo geral, a valorização ambiental, 

cultural e económica, garantindo a preservação do 

património ambiental, tendo em vista: 

a)  eliminar os factores de risco resultantes da poluiç ão de 

águas, contaminação de solos, de resíduos de extrac ção e 

eventual existência de cavidades desprotegidas 

b)  Reabilitar a envolvente paisagística e as condições  

naturais de desenvolvimento da flora e fauna locais , 

tendo como por referência os habitats anteriores às 

explorações 

c)  Assegurar a preservação do Património abandonado pe las 

antigas explorações, quer económicos quer em termos  de 

testemunhos de Arqueologia Industrial 

d)  Assegurar as condições necessárias para o estudo, 

preservação e valorização de vestígios arqueológico s, 

eventualmente existentes, relacionados com a activi dade 

mineira 

e)  Permitir uma utilização futura das áreas recuperada s, em 

função da sua aptidão específica, em cada caso conc reto, 

designadamente para utilização agrícola ou floresta l, 

promoção turística e cultural, além de outros tipos  de 

aproveitamento que se revelem adequados e convenien tes.  
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O diploma concessiona o exercício da actividade de 

recuperação referida à EXMIN – Companhia de Indústr ia e 

Serviços Mineiros e Ambientais por um período de 10  anos, 

renovavel. 

O mesmo diploma cria a Comissão de Acompanhamento d a 

Concessão – CAC, composta por 5 representantes dos 

Ministros: 1 da Economia, 1 do Ambiente e do Ordena mento do 

Território, 1 da Saúde, 1 da Ciência e Tecnologia. 

Esta comissão é coadjuvada por uma subcomissão de A valiação 

constituída por 6 membros permanentes, da Direcção- Geral do 

Ambiente, do Instituto Geológico e Mineiro, do Inst ituto 

Tecnológico e Nuclear, pela autoridade regional de saúde, 

Direcção Geral do Ambiente e do Ordenamento do Terr itorio, 

direcção geral da Economia e eventualmente, por 

especialistas, designadamente por um representante do 

Instituto Português de Arqueologia, sempre que se v erifique 

a existência de vestígios arqueológicos.  

 

Anterior a este decreto lei, o Instituto Geológico e 

Mineiro tem desenvolvido uma actividade de rastreio  das 

áreas de minas abandonadas, caracterizando os casos  de 

acordo com parâmetros que vão desde a qualidade das  águas, 

até ao inventário sumário patrimonial de cada mina.  Esse 

projecto decorre de um protocolo celebrado entre a Direcção 

Geral do Ambiente e o Instituto Geológico e Mineiro  em 

1995, suportado em componentes de I&D (Investigação  e 

Desenvolvimento) para além de outras parcerias. 

Um dos resultados deste trabalho é o Mapa de Diagnóstico  

que resume a informação referente a 85 minas de tod o o 

país) Machado Leite, Matos). 

 

b) outros projectos 

Naturalmente, várias Empresas Mineiras e concession árias de 

Pedreiras têm desenvolvido projectos de recuperação  

ambiental e valorização patrimonial, com resultados  

práticos visíveis. 

Por outro lado, há a aconsiderar todo o trabalho 

desenvolvido no âmbito das várias disciplinas 
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Universitárias que não saem dos corredores das Inst ituiçoes 

nem desenvolvem intercâmbio informativo, perdendo-s e todo o 

património científico (e económico) de estudos já 

realisados. 

Salvo raras excepções, como é o caso de Valongo, 

valorizando as minas romanas e as minas de lousa a par da 

Geologia e Paleontologia. 

Este projecto, consubstanciado num PARQUE PALEOZÓIC O DE 

VALONGO, criado em 1998, é o resultado do trabalho 

desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Universi dade do 

Porto e a Câmara Municipal de Valongo. 

No entanto, a zona carece de uma intervenção de ord enamento 

territorial e recuperação ambiental, a par da recup eração 

de algum do Património Industrial das várias minas 

envolventes. 

Um dos projectos inovadores e que decorre da filoso fia do 

conceito de GEOSISTEMAS está a ser implementado pel o Centro 

de valorização de Recursos Minerais e Geosistemas, do 

departamento de Georrecursos do Instituto Superior Técnico, 

em Lisboa, que elegeu como estudo de caso as Minas de 

Aljustrel, agregando parcerias com outras Faculdade s do 

ramo das Ciências Sociais, com o objectivo de desen volver 

um estudo global, possível, no âmbito de várias áre as do 

saber e que possam responder, com propostas, às 

necessidades globais do local. 

 

c) algumas considerações sobre o desenvolvimento 

sustentado, tendo em conta os recursos, experiência s 

desenvolvidas e as potencialidades dos lugares anal isados, 

para além das experiências de outros países 

 

1-  cada caso deverá ser pensado como um todo: tanto em  

relação às cracterísticas particulares do local, ma s a 

sua inserção num plano de desenvolvimento mais vast o, 

regional, tendo em conta as potencialidades das 

economias alternativas. 

2-  Nesses casos, a recuperação ambiental deverá integr ar 

um plano geral, faseado, de recuperação paisagistic a e 
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patrimonial, acompanhando planos locais de 

desenvolvimento económico. 

3-  No caso dos ecossistemas mais frageis, como no sul do 

País, os recursos naturais e as actividades artesan ais 

devem ser privilegiadas. 

4-  O grau de analfabetismo, iliteracia e/ou fraca 

escolaridade torna a população mineira pouco 

qualificada para outros trabalhos, pelo que deverão  ser 

implementados programas de desenvolvimento compatív eis 

com as apetências e qualificações do grupo. 

5-  Para além do recurso ao turismo cultural, com 

incidência no mineiro, os locais deverão oferecer u ma 

diversidade capaz de atingir publicos distintos num a 

área vasta: recreio e desportos radicais são os mai s 

usados, de forma a utillizar as escombreiras já 

estabilizadas. As potencialidades das neves artfici ais 

e outros materiais podem ajudar a diversificar a of erta 

e ajustá-la aos vários níveis etários com segurança  

máxima. 

6-  Para além do turismo e serviços complementares, os 

poderes locais devem tentar implementar actividades  

económicas alternativas e competitivas, de acordo c om 

alguns ensaios realizados com sucesso: a utilização  das 

galerias subterraneas para o cultivo de cogumelos o u 

túlipas é um exemplo. 

7-  Da mesma forma, deve-se privilegiar as economias 

alternativas, focadas num publico alvo com expressã o a 

nível europeu, nomeadamente na agricultura biológic a ou 

produtos manufacturados: da produção de mel, ervas 

aromáticas, cestaria, pão, a bonecos, estas activid ades 

devem ser acompanhadas e organizadas a partir de 

estudos de viabilidade económica, de mercado e de 

marketing, ou seja, tornar apelativo para um públic o 

alvo preocupado com as questões ambientais e uma 

cultura alternativa. 

 

 


