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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Licenciamento da exploração mineira na Serra da Argemela, nos municípios do Fundão e da 

Covilhã 

 
Destinatário: Ministério da Economia 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

 

No dia 21 de março de 2017 o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o Governo (Pergunta 

3637/XIII (2ª), através do Ministério da Economia, acerca da intenção de ser instalada uma exploração mineira 

na Serra da Argemela, nos municípios do Fundão e da Covilhã. 

Segundo a resposta obtida através do Gabinete do Ministro da Economia, é referido que “Atenta a importância 

dos investimentos em pesquisa e prospeção para o conhecimento e o aproveitamento de recursos geológicos, 

bem como a exigência do rigoroso respeito pelos princípios da prossecução e defesa do interesse público, da 

economia local e nacional, incluindo a proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e do meio que os rodeia, 

o Secretário de Estado da Energia, através do Despacho nº 2846/2017, de 14 de março de 2017 (publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 68, de 5 de abril) determinou que, nos procedimentos administrativos 

relativos à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de recursos geológicos, seja sempre 

auscultado, previamente e por escrito, o Presidente do Município territorialmente competente em função da 

localização da área, relativamente ao pedido formulado, devendo para o efeito a posição da autarquia 

acompanhar a proposta que for apresentada para decisão e despacho final.” 

No referido Despacho, considera-se que “Este procedimento é uma garantia de compatibilização do interesse 

público nacional e dos interesses locais das populações, e garante-se que assim irá suceder, antes de qualquer 

nova decisão”. 

Neste sentido e após consulta da Proposta de Definição de Âmbito nº 201 – Parecer da Comissão de Avaliação 

– Mina da Argemela – de fevereiro de 2018, verifica-se que: 

 A Junta de Freguesia do Barco e Coutada manifesta-se inequivocamente contra uma eventual 

exploração mineira na Serra da Argemela, apresentando uma extensa e detalhada lista de motivos 

ambientais, culturais e de saúde pública; 

 A Câmara Municipal da Covilhã levanta várias questões e, apesar de deixar subentendidas várias razões 

para que o empreendimento não avance, deixou resposta cabal para momento posterior; 

 A Câmara Municipal do Fundão não emitiu parecer por “ausência de elementos essenciais para a 

avaliação e decisão”, porém a Assembleia Municipal já se pronunciou, por unanimidade, contra a 
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instalação da exploração mineira; 

 As Juntas de Freguesia de Lavacolhos e Silvares subscrevem a posição da Câmara Municipal do Fundão. 

Entretanto, na ronda de audições da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, 

Poder Local e Habitação, no âmbito do processo relativo à petição n.º 377/XIII/2ª, todos os presidentes de 

Câmara e de Junta de Freguesia/União de Freguesia envolvidos pronunciaram-se contra a exploração mineira. 

Após leitura do Parecer da Comissão de Avaliação ficamos também a saber que na zona prevista para 

exploração mineira na área da Argemela, de entre os vários minerais a ser extraídos, se encontram o césio e o 

rubídio que se caracterizam pela sua radioatividade e por, mesmo em pequenas quantidades, provocar 

infertilidade e cancro. 

Não bastando a previsível destruição de uma Serra, da fauna, flora e património arqueológico, dos efeitos da 

poluição atmosférica, dos impactes negativos no rio Zêzere e solos, factos agravados pela escassez de água 

cada vez mais sentida na região, somam-se os riscos para a saúde das populações circundantes (em particular 

incidência na aldeia de Barco, localizada a 500m da área de exploração) como a inalação de partículas soltas, 

dos efeitos da exposição de vibrações e barulho constante, da exposição a metais pesados e águas 

contaminadas, e da exposição à radioatividade do césio e rubídio. 

Também chegaram ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda as preocupações de 

investidores estrangeiros que se pretendem fixar na região da Argemela para desenvolvimento de um projeto 

de Turismo Rural. Desde que foram conhecidas as notícias da potencial instalação da mina a céu aberto, o 

projeto ficou suspenso e aguarda a evolução do processo, na esperança de que a mina não venha a ser 

instalada.  

No entanto, face às recentes notícias de que terá sido apresentado o Relatório do Lítio por parte do Governo 

português em reunião da Aliança Europeia para as Baterias, em Bruxelas, onde constam nove regiões com 

ocorrência de mineralizações de lítio em Portugal (entre as quais consta a Serra da Argemela, fazendo contudo 

o mesmo Relatório alusão ao facto de que a viabilidade económica da extração deste mineral neste local só que 

justifica se aliada à extração de estanho), e tendo sido noticiado de igual forma que o Governo prevê abrir até 

ao final do mês de Junho concursos públicos para a concessão da exploração de Lítio, urge esclarecer de forma 

inequívoca a posição do Governo sobre esta situação, dada a manifesta vontade das populações e das 

autarquias diretamente implicadas de que a licença de exploração não seja concedida. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Economia, as 

seguintes perguntas: 

 

1. Após a ronda de audições na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, 

Poder local e Habitação, de onde resultaram pareceres negativos dos autarcas sobre o licenciamento 

da mina na Serra da Argemela, bem como dos pareceres recolhidos junto dos representantes da 

população, considera o Governo estarem reunidas as condições para seja tomada a decisão de não 

licenciar a instalação da exploração mineira em causa? 
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2. Uma vez que existe intenção de conceder a exploração de minério em nove locais de Portugal, entre os 

quais na Serra da Argemela, e dado o conhecimento geral da posição negativa das populações face a 

esta concessão, como ficou tal facto explícito na apresentação feita pelo Governo na reunião da Aliança 

Europeia para as Baterias, e qual é a posição do Governo sobre a continuidade deste processo? 

 

Palácio de São Bento, 02 de Março de 2018. 

 

 

O deputado 

          

Pedro Soares 


