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Estratégia 
Nacional de 
Recursos 

Geológicos 



A Importância dos Recursos Minerais como fornecedores da Indústria 



A Importância dos Recursos Minerais no nosso quotidiano 



Os Recursos Geológicos Minerais em Portugal: Metálicos 

Substância Minas em Atividade 2012 
Posição no Ranking 

Mundial (2011) 

Concentrados de minérios de chumbo NEVES CORVO   

ALJUSTREL 

25.º 
 Concentrados de minérios de cobre 
 

NEVES CORVO 

  PANASQUEIRA 

Concentrados de minérios de estanho CORGA DA POLDRINHA 

16.º 

  PANASQUEIRA 

Concentrados de minérios de tungsténio PANASQUEIRA 6.º 

Concentrados de minérios de Zinco NEVES CORVO 42.º 

Concentrados de mistos de estanho e titânio CORGA   

Sulfato de bário ALTO DA CAROCEIRA   



Os Recursos Geológicos Minerais em Portugal: Não Metálicos 

Substância Minas em Atividade 2012 
Posição no 

Ranking Mundial 
(2011) 

Caulino 

ALVARÃES; BOUÇA DA GUELHA  N.1; CAMPADOS; CASAL VENTOSO/CASTELO VENTOSO; 
CAULINOS VISTA ALEGRE; CERRO; CHÃO; CRASTO - NORTE; FIGUEIREDO; GANDRA; 
MONTE REDONDO; MOSTEIROS; QUELHA DAS BORRALHAS; QUINTA DA ANTÓNIA; 

QUINTA DA ROSA; QUINTA DO COVO; ROUSSA DE CIMA N.º 1; ROUSSA DE CIMA N.º 2; 
VALE DE COIMBRA; Vale do André; VALVERDE; VIA-VAI 

15.º 

Feldspato e areias 
feldespáticas 

BAJOCA; CABEÇO DA ARGEMELA; CASTELO Nº 1; FRAGUIÇAS; GRALHEIRA; MADALENA; 
PESTARENGA; QUINTA DO QUELHAS; REAL; SANGAS-SAIBRO; SENHORA DA ASSUNÇÃO; 

VALE GRANDE; VENTURINHA; SEIXOSO 
VILA SECA 

 

24.º 

Pegmatito ALIJÓ; VELA NORDESTE   

Pegmatito c/ lítio ALVARRÕES; CASTANHO; GONÇALO SUL 6.º 

Quartzo 
BICHA; FONTE DA CAL; FORMIGOSO; GRALHEIRA; Pedra da Moura; SENHORA DA 

ASSUNÇÃO 
 

  

Sal-gema 

CAMPINA DE CIMA 
CARRIÇO 

MATACÃES 
 

39.º 

Talco SALSELAS; SETE FONTES 24.º 



Dados de 2012 do sector em Portugal 

Subsectores 
Emprego 

Direto 

Produção Exportação (1) 
Peso dos 

Subsectores no 
Total Ind. 
Extrativa 

Peso dos 
Subsectores 

no PIB 

Peso dos 
Subsectores 
no Total das 
Exportações 

 (Ton.) (103 €)  (Ton.) (103 €) 

Minerais Industriais 

772 5.199.124 43.579 641.797 36.787 5,23% 0,03% 0,06% 

Minerais para Construção 

5.509 53.674.254 326.509 1.769.928 357.744 39,21% 0,20% 0,56% 

Minérios Metálicos 

3.070 375.420 462.681 433.658 459.348 55,56% 0,28% 0,72% 

Total Indústria Extrativa 

9.351 59.248.798 832.769 2.845.383 853.878 100,00% 0,50% 1,34% 

Fonte: DGEG  

(1) Fonte: INE 



Evolução do Investimento  



Portugal é um dos países da Europa com um potencial relevante para a ocorrência de uma 
grande diversidade de recursos geológicos com interesse económico. 

Portugal deve aprofundar o conhecimento de base do seu território. 

O enquadramento legislativo deve ser atualizado – já data de 1990. 

O sistema de royalties deve contemplar ações de natureza social, ambiental, cultural e de 
desenvolvimento local. 

Por constituírem o segmento com maior valor, deverá haver  um  foco  especial sobre os 
minérios metálicos, sem negligenciar outros recursos. 

Principais Conclusões do Diagnóstico do sector 



Nações Unidas – 
Plano de 

Implementação da 
Agenda 21; Cimeira 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Orientações Europeias 
– Iniciativa Matérias -

Primas 

Orientações nacionais 
– Grandes Opções do 

Plano –2012-2015 

ESTRATÉGIA 
NACIONAL DE 

RECURSOS 
GEOLÓGICOS 



O acesso às matérias-primas é uma área prioritária de intervenção da União 

Europeia, face à excessiva dependência da indústria europeia do seu 

aprovisionamento e importação e ao contínuo aumento da procura mundial. 

 

Comunicação da comissão Europeia COM (2011) 25 final - FAZER FACE AOS 

DESAFIOS NOS MERCADOS DOS PRODUTOS DE BASE E DAS MATÉRIAS-

PRIMAS – Orientações para os Estados-membros 
1

 

Definição de 
uma política 
nacional para 
os minerais 

2
 

Definição de 
uma política de 
ordenamento 
do território 
para os 
minerais 

3
 

Criação de um 
procedimento 
de autorização 
de prospeção e 
extração de 
minerais: 

Claro, 
Compreensível, 
Seguro  e  
Simples 



GOP 2012-2015 

Estratégia Nacional para os Recursos 
Geológicos 

Potencial dos 
Recursos 

geológicos como 
fator de 

desenvolvimento 
económico 

Captar novos 
Investidores e 
gerar novos 

projetos, 
promovendo o 
crescimento 

sustentado do 
sector 

Aumento das 
Exportações e 

criação de 
Emprego 

  

  

A Resolução do Conselho de Ministros nº 78/2012, de 11 de 
setembro, aprovou a ENRG – RM Estratégia Nacional para os 
Recursos Geológicos – Recursos Minerais.  



Visão 
Estratégica 

Dinâmico: garanta a captação 
e a realização de investimento 
e uma exploração adequada 

dos recursos 

Promover Crescimento 
da Economia Nacional, 

reforço da sua 
importância no PIB e 

nas exportações 

Promover o desenvolvimento 
regional, garantido retorno e 

emprego para as populações 
locais 

Sustentável, no 
plano económico, 
social, ambiental e 

territorial; 

EENRG-RM 

NRG-RM 



ENRG-RM 

Eixos de Atuação 
Eixo A — Adequação 
das bases do sector, 

através da redefinição 
do papel do Estado e 
da revisão das regras 

de organização e 
disciplina da atividade 

Eixo B — 
Desenvolvimento do 

conhecimento e 
valorização do 

potencial nacional, 
através do 

aperfeiçoamento dos 
métodos de recolha e 

sistematização da 
Informação e de um 

melhor 
aproveitamento dos 

recursos 

Eixo C — Divulgação e 
promoção do potencial 

nacional, através de 
iniciativas de 

comunicação e da criação 
de um Gabinete de Apoio 

ao Investidor Mineiro 
(GAIM), no âmbito da 

Direção -Geral de Energia 
e Geologia, que funcione 

como balcão único do 
sector; 

Eixo D — 
Sustentabilidade 

económica, social, 
ambiental e territorial. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo A – Adequação das Bases do sector 

Redefinição do papel do Estado e demais entidades públicas no sector dos recursos geológicos 

Redefinição das atividades de prospeção e pesquisa e exploração mineira; Funções de regulação, gestão e 
fiscalização do sector mineiro e de controlo ambiental; Estado garante a cartografia do país e a divulgação e 
promoção do sector mineiro. 

Habilitação do Estado para a correta execução do seu papel 

Revisão do modelo organizativo do LNEG e da DGEG com vista ao reforço da área de minas. Melhoria da 
articulação entre as entidades com competências no sector mineiro. Criação do Gabinete de Apoio ao 
Investidor Mineiro. Aumento do conhecimento geológico do território nacional. 

Adequação dos normativos jurídicos aplicáveis 

Novo diploma base dos recursos geológicos; Elaboração de diplomas complementares e propostas de 
alteração a diplomas conexos. Definição adequada dos tipos contratuais e clarificação das regras pré -
contratuais aplicáveis. Revisão das regras referentes ao valor das cauções. Renegociação de contratos que 
se mostrem desequilibrados. Redefinição do atual sistema de royalties e de outros encargos de exploração. 
Definição de regras para exploração do espaço marinho. Adoção de tecnologias de informação para 
submissão e controlo de processos. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo B – Desenvolvimento do Conhecimento e valorização do potencial Nacional (1) 

Aumento do conhecimento do potencial nacional, com identificação preliminar de recursos 

passíveis de exploração, numa ótica de fomento mineiro. 

• Apoio a projetos de investigação aplicada e a projetos-piloto de tratamento de minerais complementares à 

extração principal.  

• Desenvolvimento de novas metodologias de avaliação de recursos e novas utilizações. Desenvolvimento 

dos trabalhos de fomento mineiro através de realização de sondagens de elevado risco (ex.: + 1 000 m) e 

de estudos para a valorização das condições de viabilidade económica de jazigos.  

• Sistematização e disponibilização do conhecimento por via presencial e, ou, remota. Término da cartografia 

1:50 mil..  

• Desenvolvimento de projetos de reconhecimento da plataforma continental. 

Partilha de conhecimento 

• Desenvolvimento do e-Geo — Sistema Nacional de Informação Geocientífica e do Sistema de Informação 

de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses (SIORMINP). 

• Levantamento, análise e estudo de toda a informação existente junto das entidades regionais e locais, 

relativa à atividade dos diferentes subsectores. 

• Realização de seminários e conferências. 

• Publicações. 

Formação Especializada 

• Apoio a ações de especialização académica ou profissional. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo B – Desenvolvimento do Conhecimento e valorização do potencial Nacional (2) 

Promoção de sinergias entre entidades públicas e privadas 

Áreas Temáticas abrangidas: espaço marítimo nacional e matérias-primas críticas. 

Captação de investidores para áreas disponíveis 

Apoio e incentivos para captação de investimento. 

Promoção da atribuição de direitos de prospeção e pesquisa e de direitos de exploração sem 

negligenciar a sustentabilidade e controlo das atividades mineiras desenvolvidas 

Lançamento de procedimentos concursais para áreas de reconhecido potencial mineiro. 

Atribuição de áreas em regime de exploração experimental. 

Avaliação da atribuição de concessões de urânio. 

Assegurar o cumprimento das condições contratuais. 

Monitorização e fiscalização mais rigorosa dos trabalhos de prospeção e pesquisa. 

Promoção do estudo dos recursos geológicos no ensino. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo C — Divulgação e promoção do potencial nacional 

• Identificação e apresentação de 
oportunidades a investidores 

• Divulgação e sensibilização para a 
importância dos minérios no 
desenvolvimento económico e 
social. 

Comunicação 

 

• Implementação de sistema de Key 
account manager – nomeação de 
gestores de projetos 

Apoio e 
Acompanhamento 

ao Investidor 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo D – Sustentabilidade Económica, Social, Ambiental e Territorial (1) 

Reforço da capacidade dos agentes produtores 

• Apoio à introdução de novas técnicas e tecnologias. 

• Apoio ao desenvolvimento de novos produtos. 

• Monitorização da extração. 

Reforço da comercialização de matérias-primas no mercado nacional 

• Apoio à criação de grandes unidades de venda por grosso e a retalho junto dos principais centros urbanos. 

• Apoio a atividades e serviços de natureza artesanal. 

• Caracterização das especificações físico-químicas dos diferentes tipos de minerais e a sua adequação a 

diferentes tipos de utilização na construção. 

Promoção das exportações 

• Apoio à criação de estruturas privadas vocacionadas para a comercialização agregada de produtos. 

• Apoio à participação em feiras e outros eventos internacionais. 

• Incentivo à promoção de parcerias internacionais para acesso a novos mercados. 

Planeamento territorial 

• Acompanhamento do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e de outros 

instrumentos de gestão territorial. 

• Elaboração de plano sectorial dos recursos geológicos, no âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial e respetiva avaliação dos efeitos no ambiente. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo D – Sustentabilidade Económica, Social, Ambiental e Territorial (2) 

Preservação de recursos e garantia de abastecimento de matérias-primas 

• Demarcação de áreas de interesse geológico e respetiva classificação legal, bem como de áreas para 

exploração futura. 

• Divulgação dos recursos minerais como recursos naturais não renováveis, inserindo-os no contexto do 

património natural nacional que importa conhecer, preservar e valorizar. 

• Apoio a novas atividades vocacionadas para a valorização in situ dos recursos. 

Garantias da exploração e recuperação 

• Estabelecimento de um sistema de garantias financeiras nos contratos a celebrar com as empresas 

privadas para salvaguardar a boa execução dos investimentos contratuais associados à exploração e dos 

projetos de recuperação. 

Aproveitamento do ciclo de vida integral e reciclagem 

• Apoio à utilização de recursos minerais não integralmente aproveitados. 

Redução do passivo ambiental 

• Eliminação ou minimização de efeitos ambientais negativos em minas e pedreiras abandonadas. 

• Reabilitação do legado mineiro. 

• Manutenção e monitorização de recuperações já concretizadas. 



ENRG-RM – Plano de Ação 2020 
Eixo D – Sustentabilidade Económica, Social, Ambiental e Territorial (3) 

Avaliação ambiental estratégica e acompanhamento ambiental de planos e programas 

• Aprofundamento do conhecimento acerca dos impactes ambientais da atividade e do desempenho das 

medidas de minimização aplicáveis tendo em vista reduzir o impacte ambiental dos planos e programas. 

• Promoção do uso eficiente dos recursos na atividade. 

Envolvimento e desenvolvimento da comunidade local 

• Apoio à implementação de medidas geradoras de emprego e promoção do bem-estar local durante e após 

a atividade de exploração. 

• Promoção da responsabilidade social e ambiental das empresas. 

• Melhoria das qualificações dos recursos humanos que atuam no sector mineiro. 

• Enquadramento da evolução profissional no sector mineiro. 

Proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores mineiros e das 

populações residentes em áreas de intervenção mineira. 

• Promoção de condições de trabalho e de proteção social adequadas, a prestar pelas empresas detentoras 

de direitos de exploração de recursos geológicos. 

• Eliminação ou minimização de riscos de segurança relativamente a minas e pedreiras abandonadas ou 

tidas como potencialmente perigosas. 



Considerações Finais: 

 Exemplo de Medidas já implementadas 

• Desde o início de 2013, que todos os novos contratos de exploração e de prospeção e pesquisa 

já incluem o uso de até 25% do valor de royalties em projetos que beneficiem as comunidades 

locais.  

• As alterações introduzidas com a publicação do decreto-lei n.º 151-B/2013 preveem que a 

Comissão de Avaliação reúna especialistas em valores geológicos além de especialistas em 

ambiente, o que permite atender aos três pilares do desenvolvimento sustentável e assegurar 

que as decisões em sede de AIA incluam o conhecimento destes especialistas em geologia, 

garantindo a captação e realização de investimentos e a adequada exploração dos recursos. 

 A existência de recursos geológicos num país, para além de permitir elevada segurança no 

aprovisionamento, e custos de transporte mais reduzidos, constitui a base objetiva da instalação de 

fileiras industriais geradoras de elevado valor acrescentado nacional, pois permitem integrar 

verticalmente a produção, desde a prospeção e exploração mineiras, às metalurgias e processos 

equivalentes, às produções de bens intermédios metálicos diversos, até à produção de uma gama 

imensa de bens de equipamento e de consumo. 

 
 Incentivar a exploração de recursos geológicos não é uma solução global do tipo receita miraculosa 

capaz de ―salvar a economia do país‖ mas é certamente uma  solução parcelar cujo efeito útil não 

pode ser menosprezado. 
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