
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente 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. Alguns destes projetos seriam localizados no distrito de

Bragança, incidindo sobre os municípios de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Vila Flor,

Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, entre outros.

Se por um lado fica evidente o potencial geológico deste distrito, por outro lado crescem os

receios de que uma eventual “corrida ao minério” possa acarretar riscos ambientais e de saúde

pública, sem benefícios reais para as comunidades locais. Importa salientar que estas atividades

podem gerar conflitos com outros setores como o turismo que está muito dependente de uma

paisagem natural preservada e valorizada.

Neste momento há um deficit de informação objetiva e sistematizada sobre o conjunto dos

projetos de prospeção ou exploração que estão em diferentes fases processuais. As

populações, os autarcas, os agentes socioeconómicos da região têm sido desconsiderados e

prevalece o sentimento de que as entidades da administração central, com a cobertura do

governo, desvalorizam as suas posições e receios legítimos.

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 múltiplos riscos.

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

deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, através de V. Exa., o seguinte:

Que processos de prospeção ou exploração mineira foram apresentados para o distrito de

Bragança nos últimos três anos? 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•

Foram consultados os municípios abrangidos? Que pareceres foram emitidos?

Palácio de São Bento, 8 de novembro de 2021

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

ISABEL LOPES(PSD)

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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