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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A empresa Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A. apresentou a 2 de setembro de 2019 um

pedido de atribuição direta de concessão de exploração de depósitos minerais de ouro, prata,

cobre, chumbo, zinco, estanho, tungsténio e minerais associados, denominado “BANJAS”,

localizado nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel.

O requerimento apresentado à Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG),nos termos do

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, destina-se a uma área de concessão

definitiva de aproximadamente 1185,5 ha, onde se pretende licenciar uma mina com 42,2 ha,

sita no concelho de Paredes.

Em novembro de 2020, a DGEG pediu um parecer prévio à Câmara Municipal de Paredes sobre

um plano de prospeção para a área em causa, que emitiu uma posição desfavorável ao projeto

industrial tendo por fundamento a presença de importantes valores patrimoniais e naturais, com

destaque para o Parque das Serras do Porto onde têm sido feitos importantes investimentos na

sua valorização ambiental (por exemplo na rede de trilhos). Foi também sinalizada a presença

de colónias de morcegos com estatuto prioritário de conservação, para além de diversas

espécies de fauna e flora classificadas. O município também destacou a falta de informação

fornecida sobre o projeto.

O Ministério do Ambiente e Ação Climática, através da DGEG, fez saber que o processo se

encontra em consulta pública no período compreendido entre 2021-03-01 e 2021-04-12.

Contudo, no Portal Participa (https://participa.pt/pt/consulta/pedido-de-atribuicao-direta-de-

concessao-banjas) os elementos disponibilizados são insuficientes para uma devida análise

deste projeto que poderá acarretar impactos ambientais negativos e irreversíveis para este

território, caso chegue a uma fase de exploração.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm requerer

ao Ministério do Ambiente e Ação Climática que disponibilize por via da Direção Geral de

https://participa.pt/pt/consulta/pedido-de-atribuicao-direta-de-concessao-banjas
https://participa.pt/pt/consulta/pedido-de-atribuicao-direta-de-concessao-banjas


Energia e Geologia elementos informativos adicionais sobre o projeto, nomeadamente estudos

técnicos apresentados pelo promotor e pareceres recebidos de entidades consultadas.

Palácio de São Bento, 9 de março de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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