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Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão de Ambiente, Energia e 

Ordenamento do Território 

 

Assunto: Requerimento de audição urgente sobre 14 contratos de concessão mineira 

aprovados pelo governo em véspera de dissolução da Assembleia da República 

 

Foi noticiado em vários órgãos de comunicação social que o governo terá 

aprovado, a 28 de outubro, 14 contratos de concessão mineira referentes a projetos de 

prospeção ou exploração em vários pontos do território nacional. Terão ocorrido 

sessões de assinatura de contratos com promotores e despachados vários processos.  

Em véspera de dissolução da Assembleia da República e consequente redução 

da sua capacidade de escrutínio, estando o país focado mediaticamente na crise 

política, o governo pode estar a apressar a aprovação de processos que são complexos, 

polémicos e que poderão acarretar riscos ambientais e de saúde pública.   

Há falta de transparência em mais este processo, conduzido com opacidade e 

arrogância, em linha com outros casos ligados à exploração de lítio. Não se compreende 

o timing político destas decisões, sobretudo porque fica aparente a ideia de “aprovação 

em bloco” de projetos, à pressa, antes de uma eventual mudança de governo.  

Importa esclarecer, objetivamente, as seguintes questões: 

1. Que contratos e processos foram aprovados ou despachados nas últimas 

semanas de outubro / novembro? 

2. Em relação a cada projeto importa conhecer: 

• Designação, localização e promotor 

• Histórico sintético de cada processo 

• Área afetada e âmbito (exploração / prospeção) 

• Estado da sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental 

• Potenciais benefícios e riscos para as populações locais 
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Em circunstâncias parlamentares normais estes elementos poderiam ser 

solicitados ao Ministério do Ambiente e Ação Climática. Contudo, na iminência da 

dissolução do Parlamento, importa um esclarecimento urgente destas questões 

enquanto o poder de escrutínio não está diminuído.  

Assim, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo das normas 

regimentais aplicáveis, vêm solicitar a audição urgente do senhor Ministro do Ambiente 

e Ação Climática e do senhor Secretário de Estado Adjunto e da Energia. 

 

 

Assembleia da República, 8 de novembro de 2021 

Os Deputados, 

Luís Leite Ramos 

Bruno Coimbra 

Hugo Martins de Carvalho 

Hugo Oliveira 

Paulo Leitão 

Nuno Carvalho 

João Moura 

Rui Cristina 

Rui Cruz 

António Maló de Abreu 

António Lima Costa 

João Marques 

José Silvano 

Emídio Guerreiro 

Pedro Pinto 

 


