
 

 355

 

O Processo de AIA na Exploração de Recursos Geológicos.          

Rectrospectiva e Visão para o Futuro 

The AIA Process in the Exploration of Geological Resources.             

Retrospection and Vision for the Future 

Autor(es) Paulo A. Sá Moreiras1, Rui L.S. Matias2, Fernando A.L. Pacheco3 

Afiliação(ões) 1Pombal Projecto, Lda., 3100 Pombal; 2Consultor em Recursos 

Geológicos, 2400 Leiria; 3Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, 5000 Vila Real. 

E-mail (s) Paulo-meireles@clix.pt;mp781c@mail.telepac.pt; fpacheco@utad.pt 

SUMÁRIO 
O presente estudo reflecte sobre a evolução do procedimento de AIA desde a promulgação do Decreto-Lei nº 
69/2000. Reconhece-se que, passados estes 6 anos, a interacção entre os projectistas e as Comissões de 
Avaliação (CA) não sensibilizou as últimas para a distinção entre o que é essencial e o que é supérfluo em sede 
de AIA, além de que os autores declaram falta de idoneidade técnico/científica em muitas CA. Apresentam-se 
propostas para a minimização das consequências nefastas das decisões das CA (p.e. desconformidade) através da 
junção da figura do “Concelho Consultivo” ao procedimento de AIA. 

Palavras-chave: explorações de recursos geológicos, processo de AIA. 

SUMMARY 
The present study reflects about the evolution of the AIA scheme since the publication of the Decreto-Lei nº 
69/2000. It is noted that, after 6 years, the interaction between project teams and the Evaluation Comities (CA) 
did not lead the later to a distinction between what is essential and what is superfluous in AIA, whereas the 
authors declare lack of technical/scientific acquaintance in many CA. Proposals are presented to minimize the 
undesirable consequences of the CA decisions (e.g. unconformity) through the addition of a “Consultive 
Council” to the AIA scheme. 
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Introdução 
Decorridos 6 anos da aplicação do regime jurídico 
da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, existe 
hoje informação escrita e documentação processual 
suficiente que permitem estabelecer considerações 
sobre o carácter dinâmico e evolutivo do processo de 
AIA aplicado à exploração de recursos geológicos, 
concretamente aos projectos de exploração de minas 
e pedreiras incluídos no Anexo II, nº 2, alínea a) do 
referido decreto. 
O presente trabalho aborda de forma genérica um 
conjunto de situações emergentes da interacção entre 
os diversos intervenientes envolvidos em processos 

de AIA de projectos de licenciamento de 
explorações de recursos geológicos não metálicos. 

Desempenho das Comissões de Avaliação em 
Sede de AIA 
O carácter dinâmico e evolutivo do processo de AIA 
tem sido traduzido por um incremento da qualidade 
e do rigor dos documentos que integram os Estudos 
de Impacte Ambiental (EIA). No entanto, em nosso 
entender, ele tem sido fortemente condicionado por 
um exercício incerto no domínio do Procedimento 
da Avaliação de Impacte Ambiental, ao qual não 
será alheio a presença nas Comissões de Avaliação 
(CA) nomeadas para o efeito de elementos com 
manifesta carência, ou mesmo ausência, de 
idoneidade técnica e/ou científica. 
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Exemplificando: se é indiscutível que a progressiva 
utilização de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIGs) se tem reflectido num incremento da 
qualidade geral dos Estudos de Impacte Ambiental 
bem como do rigor das suas peças de cartografia 
temática, também é verdade que essa melhoria não é 
normalmente contemplada na tomada de decisões 
em sede de AIA, provavelmente por que a formação 
de base dos elementos que integram as CA é em 
muitos casos alheia à utilidade e aplicabilidade 
dessas ferramentas nos projectos em causa. 
Por outro lado, a enlevo ambientalista das CA, 
muitas vezes exacerbado, ensombra frequentemente 
a correcta apreciação das questões técnicas. Em 
muitas situações, esta falta de um olhar atento sobre 
os aspectos mais técnicos do EIA resulta em erros 
graves de avaliação, dos quais logicamente emanam 
decisões incorrectas, que nem sequer avaliam as 
consequências sobre a actividade empresarial e 
sócio-económica dos promotores dos projectos. 
 
Faceao exposto, consideramos que os procedimentos 
actuais não têm conseguido agilizar a avaliação de 
impacte ambiental, nem articulá-la de forma eficaz 
com os processos de licenciamento, em parte porque 
a fase de apreciação técnica dos EIA se tem revelado 
inconsistente, e imatura face ao período decorrido 
desde a promulgação do Decreto-Lei 69/2000 de 
3/5. 

Fragilidades Específicas Detectadas em 
Procedimentos de AIA 
Do conjunto de situações que no momento 
constituem factores inibidores e reducentes do 
sucesso do procedimento de AIA em projectos 
ligados à indústria extractiva, destacam-se: 
- A atitude discricionária demonstrada por um 
incessante pedido de elementos adicionais para 
efeitos de AIA, quase que exclusivamente assente no 
critério do “pedir por pedir”; 
- A leitura desatenta dos documentos, conducente a 
pedidos de melhoramento dos mesmos por 
incorporação de elementos que já deles fazem parte; 
- A ambiguidade dos conteúdos dos documentos não 
técnicos de apoio à consulta pública, cujas versões 
integrais são acessíveis ao público em geral através 
da Internet, que claramente traduz a prevalência de 
vários pesos e várias medidas nos procedimentos de 
AIA em projectos de natureza similar, situação que 
se agrava consoante a CCDR em causa; 
- A falta de colaboração e diálogo na tomada de 
decisões, que leva em sede de AIA à elaboração de 
propostas finais (Declarações de Impacte Ambiental 
– DIA) incoerentes com os conteúdos e as 
directrizes traçadas nos projectos avaliados; 
- O arbítrio nas desconformidades declaradas, onde 
raramente é referido e individualizado de forma 
inequívoca o motivo que as desencadeou, sendo 
apenas claro o conjunto integral de reflexões que se 
confundem com o espontâneo e vulgar pedido de 
elementos adicionais praticado em sede de AIA; 

- A reformulação de Resumos Não Técnicos visando 
a incorporação de informação que constitui factor de 
entropia e declarada confusão para o cidadão 
comum, alguma até de cariz eminentemente técnico, 
situação que conduz à deterioração da qualidade dos 
documentos inicialmente apresentados, com 
sequelas sobre a imagem das equipas projectistas. 

Estado Actual dos Procedimentos de AIA 
Hoje, a figura do Aditamento está perfeitamente 
institucionalizada, a Adenda ao Aditamento vai 
ganhando o espaço a que tem direito, e os Resumos 
Não Técnicos aguardam de uma designação de 
índole técnica face aos conteúdos que os 
caracterizam – plantas e mapas com legendas 
técnicas, cartografia temática de PDMs, e 
informação descrita com a linguagem e o cariz 
técnico inerentes a um Relatório Síntese, tudo isto 
em documentos que ultrapassam em mais do dobro o 
número de páginas recomendáveis. 
A figura da Reformulação do EIA foi abandonada 
em prol de uma figura mais intransigente, a 
Desconformidade do EIA, que de forma expressa 
declara o encerramento do processo. Na sequela, 
começa agora a enraizar-se a elegante figura do 
RNT Reformulado. 
No âmbito dos EIAs referentes aos projectos de 
exploração de recursos geológicos são ainda 
frequentes as solicitações ao nível das “Opções 
Zero”, das “Soluções Alternativas”, dos vulgares 
“Impactes Significativos na Geologia”, e dos 
“Impactes na Fase de Construção”. Na maioria das 
situações de projecto conhecidas nesta actividade — 
Ampliação de Pedreiras — tais solicitações 
constituem chavões esvaziados de sentido e 
conteúdo, só podendo ser encaradas como um 
resultado nefasto da excessiva generalização dos 
conceitos inscritos na legislação. 
Se é certo que o Decreto–Lei nº 270/2001 de 6 de 
Outubro, que aprova o regime jurídico de pesquisa e 
exploração de massas minerais, é demasiado 
exigente ao prescrever um regime único para regular 
um universo tão vasto e diferenciado como é o das 
pedreiras; se pode reconhecer-se que o Decreto-Lei 
nº 69/2000 de 3 de Maio, que aprova o regime 
jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
é usado na normalização de um universo de 
projectos tão diferenciados como são os que constam 
nos Anexos I e II desse decreto; também não será 
menos verdade que o tempo decorrido desde a 
promulgação de ambos os decretos já terá sido 
suficiente para desenvolver uma sensibilidade nas 
CA que lhes permita fazer a triagem do que é 
essencial relativamente ao que é supérfluo em sede 
de AIA. 

Visão para o Futuro 
Hoje, há que reconhecer que os problemas de 
retrocesso ao nível da evolução da eficácia do 
processo de AIA têm uma relação directa com a 
deficiente funcionalidade revelada pelos 
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intervenientes nos processos de avaliação de Estudos 
de Impacte Ambiental, onde a falta de formação 
técnica específica para esta área de actividade e a 
discricionariedade emergente têm levado a atitudes 
inibitórias que se traduzem em prejuízos directos e 
por vezes irreversíveis para as empresas promotoras 
dos projectos, as quais têm como missão gerar 
riqueza e criar postos de trabalho, num quadro 
assente no desenvolvimento sustentado e no garante 
dos compromissos ambientais que, especificamente, 
lhes devem ser exigidos. 
No domínio da Avaliação de Impacte Ambiental, 
uma proposta de “minimização” dos conflitos 
técnicos assentes na arbitrariedade latente às 
desconformidades declaradas, que infringem os 
aspectos mais elementares de justeza e de direito à 
alegação, seria a de estender o Conselho Consultivo 
de Avaliação de Impacte Ambiental (CCAIA) às 
CCDRs, como órgão mediador(1) nas fases do 
processo de AIA correspondentes à Apreciação 
Técnica do EIA e à tomada de Decisão (quer para 
efeito de conformidade quer para efeito de DIA), 
alargando-se desta forma a interpretação da alínea c) 
do Artigo 4º do DL 69/2000(2) à participação e ao 
contributo consensual na Decisão dos técnicos 
especializados na elaboração de Estudos de Impacte 
Ambiental vocacionados para esta área de actividade 
– a exploração de recursos geológicos em minas e 
pedreiras. 
Sendo o objectivo da Fase de Decisão aprovar ou 
rejeitar o projecto em termos de sua viabilidade 
ambiental, o esquema simplificado abaixo indicado 
(Fig. 1) incorpora assim a figura do órgão mediador 
nas fases do processo de AIA correspondentes à 
Apreciação Técnica do EIA e à tomada de Decisão 
(conformidade e DIA), capaz de tornar mais justo e 
eficiente o procedimento de AIA. 
 
(1) O órgão mediador é constituído por individualidades de 
reconhecida idoneidade científica e técnica no domínio da 
avaliação de impacte ambiental ligado à exploração de 
recursos geológicos em minas e pedreiras. 
 
(2) São objectivos fundamentais da AIA: c) “Garantir a 
participação pública e a consulta dos interessados na 
formação de decisões que lhes digam respeito, 
privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da 
função administrativa”. 
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Fig.1: Incorporação do CCAIA como mediador nos 
Processos de AIA. 
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