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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO 
PROJECTO 

2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO 
PROJECTO 

Com o Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo pretende-

se localizar e obter uma licença de exploração, para extracção de inertes em 

possíveis zonas de depósitos minerais de areias e cascalhos, situados entre a linha 

de fecho (identificada por vários estudos de hidrodinâmica e trabalhos científicos 

publicados como estando entre os 18 e os 20 metros de profundidade) e os 30 

metros de profundidade, inertes esses destinados essencialmente quer para fins 

comerciais quer para realimentação da Orla Costeira. 

Em Portugal, vários estudos procuraram quantificar quer as quantidades quer as 

origens dos inertes consumidos anualmente mas os resultados não têm sido 

coincidentes pois se por um lado existem dados oficiais por outro lado a existência 

de zonas clandestinas de exploração, dificultam o rigor da avaliação. 

No entanto e introduzindo nesta avaliação, entre outras utilizações, os números 

correspondentes à produção e/ou importação de cimento, betão e produtos onde 

estes são aplicados, chega-se a um consumo anual estimado, compreendido entre 

40 e 50 milhões de toneladas, provenientes de explorações em rios, pedreiras, 

pinhais, etc. 

Presentemente toda a extracção de inertes no nosso país se processa no inland, 

através de pedreiras que representam feridas significativas na paisagem ou nos 

leitos fluviais, contribuindo para a falta de inertes na deriva sedimentar ao longo da 

Costa. A implementação do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio 

Marítimo permitirá evitar estes impactes  

Desta forma e tendo em consideração as possibilidades de descarga dos navios em 

portos comerciais que aproximem estas matérias dos pontos de utilização e 

recorrendo sempre que possível ao caminho de ferro, perfila-se ainda a 
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possibilidade de diminuir a poluição resultante do intenso transporte rodoviário 

associados à distribuição dos inertes. 

Por outro lado, ficam ainda criadas alternativas perante a absoluta necessidade de 

encerrar extracções clandestinas e outras ilegais, na maioria dos casos constituindo 

graves atentados ao ambiente e à natureza, em função da sua localização. 

O Projecto apresenta um carácter totalmente inovador e que é reflexo das 

necessidades do País para encontrar formas harmoniosas e ambientalmente 

conservadoras de potenciar medidas para realimentação da Orla Costeira nos 

segmentos em perigo pela subida do nível médio do mar e por outro lado, 

encontrar alternativas para o abastecimento dos circuitos comerciais que 

consomem areias em volumes cada vez mais significativos e que actualmente 

recorrem a origens que em alguns casos colocam em grave perigo largos espectros 

do ambiente, seja em cursos de água, seja em pedreiras, em pinhais, em dunas e 

outros pontos, com uma maioria em completa e lamentável ilegalidade, de controle 

quase impossível. 

O exemplo que se recolheu de Países altamente desenvolvidos e da abundante 

bibliografia sobre a matéria, levou à consideração de que Portugal tem todas as 

condições para seguir aqueles exemplos, dos quais o mais importante e significativo 

deve ser o do Reino Unido, não esquecendo a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca.  

E assim foi cuidadosamente elaborado o Projecto em presença que contém a 

avaliação sistemática daquelas experiências e da sua evolução histórica e técnica, 

transpondo para a nossa dimensão geográfica e económica, bem como para o 

enquadramento jurídico nacional, uma forma de acompanhamento do progresso 

económico que o País encara e que sem areia não se pode consubstanciar. 

Aliás não será despiciendo aludir às conclusões da Comissão Estratégica dos 

Oceanos (na dependência directa do Primeiro Ministro e criada por Resolução do 

Conselho de Ministros nº 81/2003), que em mais de 300 páginas abordou de forma 

sistemática e exaustiva as potencialidades do nosso mar, e ali, dezenas de 

individualidades de grande prestigio e saber, quer da Comunidade Cientifica e 

Universitária, quer da Marinha, quer de quase todos os outros sectores da 
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sociedade, afirmam a certa altura e nas conclusões (...) “ Equacionar as vantagens 

da extracção de areias e cascalhos em áreas marítimas, relativamente à actual 

extracção em áreas fluviais e terrestres, com vista a adoptar um plano e iniciar a 

extracção destes recursos”. 

No que diz respeito ao panorama internacional, existem publicados centenas de 

trabalhos com vários milhares de páginas, abordando todas as vertentes que 

resultam da pesquisa e exploração de inertes existentes em importantes jazidas de 

recursos, imprescindíveis para o desenvolvimento económico de todos os Países. 

Recorremos apenas a dois ou três desses trabalhos para facilidade no acesso aos 

dados estatísticos disponíveis e deixando de lado, neste momento, os aspectos 

científicos que aliás têm merecido a atenção da Comunidade Universitária e 

Cientifica de todos os Países onde se pratica esta actividade.  

Anualmente realiza-se uma reunião promovida pelo ICES Marine Habitat 

Committee, e que tem a participação de duas dezenas de Países, onde se estuda e 

se recorre à exploração de inertes no leito do mar. Esta reunião tem lugar desde o 

inicio da década de noventa e ali são apresentados quer dados estatísticos quer a 

evolução dos diferentes estudos que cada País desenvolve com vista à 

determinação de impactes, sua monitorização e minimização. 

São de salientar os inúmeros trabalhos científicos desenvolvidos no Reino Unido 

(nomeadamente pela Crown Estate e Marine Aggregate Levy Sustainability Fund, 

entre muitos outros) e na Bélgica (merecendo referencia a Unit of the Mathematical 

Model of the North Sea). 

Com origem em variadíssima bibliografia que aborda esta problemática e com o 

objectivo de permitir uma simples e rápida avaliação do que de há muito se pratica, 

sobretudo no Norte da Europa, juntam-se alguns quadros bem elucidativos. 

No Reino Unido podemos encontrar valores muito significativos quanto á 

importância da exploração de inertes. Em actividade encontram-se 28 navios que 

fornecem cerca de 20% dos inertes consumidos em Inglaterra e 46% das 

necessidades do País de Gales (L. E. Hetherington et al, 2007). 
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Ainda quanto ao Reino Unido, onde esta actividade se iniciou em 1957, registe-se 

que igualmente exportam agregados extraídos do mar para alguns Países do Norte 

da Europa (L. E. Hetherington et al, 2007). 

Neste País, em 2005, estavam licenciados 1.179 kms2 e destes foram objecto de 

intervenções apenas 137,6 kms2, onde se dragaram cerca de 21.090.000 ton (L. E. 

Hetherington et al, 2007). 

Vejamos os volumes de inertes retirados do mar em outros Países, durante 2006: 

Bélgica............................................1.977.964 m3 

Dinamarca.......................................7.360.000 m3 

Finlândia.........................................2.196.707 m3 

França.............................................5.000.000 m3 

Alemanha........................................2.891.776 m3 

Holanda..........................................23.370.000 m3 

Reino Unido....................................14.632.895 m3 

Estados Unidos................................2.835.000 m3 

 

Em relação a áreas licenciadas em 2004 para extracção de inertes, ressaltamos os 

seguintes dados: 

Bélgica............................................528 kms2 

Dinamarca......................................800 kms2 

Holanda..........................................484 kms2 

Reino Unido..................................1.257 kms2 
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São números bem elucidativos que foram retirados do Relatório relativo à reunião 

do ICES WGEXT, de 2007 que teve lugar em Helsínquia, Finlândia. 

Certamente decorrendo de todos estes pressupostos, a Marinertes transmitiu-nos 

que procurou reflectir no Projecto aquilo que considera como sendo a defesa dos 

interesses nacionais para o aproveitamento das inesgotáveis potencialidades do 

domínio marítimo de Portugal.  

 

2.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Após cerca de cinco anos de estudos, recolha de bibliografia e visitas ao exterior a 

operações similares, foi elaborado pela empresa Dragamais, Lda., e entregue ao 

IGM (Ministério da Economia) em Novembro de 2001, um “Projecto de Pesquisa de 

Depósitos não Consolidados de Areias no Domínio Marítimo” com o pedido do 

respectivo licenciamento. 

Na mesma altura foi entregue pela EXMIN – Companhia de Indústria e Serviços 

Mineiros e Ambientais, S.A., pertencente ao grupo EDM (Empresa de 

Desenvolvimento Mineiro, S.A.) um Projecto similar, tendo o IGM sugerido a 

formação de um Consórcio entre as duas Empresas, o que se veio a concretizar em 

19 de Abril de 2002. 

Em 20 de Maio, o Consórcio formalizou o seu pedido ao IGM. 

O Projecto foi objecto de consulta pública em 24 de Junho 2002, não se registando 

qualquer reclamação e no mesmo mês foi consultada a Direcção Geral da 

Autoridade Marítima que deu parecer positivo, com recomendações técnicas. 

Em Outubro do mesmo ano foi o Projecto apresentado em Congresso do CEDA 

(Central Dredging Association), realizado em Marrocos, na cidade de Casablanca 

com a presença de delegações de muitos Países africanos e europeus. 

Em 16 de Dezembro chegou ao conhecimento do Consórcio, remetido pelo IGM, o 

Despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Economia, Dra. Dulce 

Franco, que se transcreve:” Sem prejuízo do mérito que o pedido possa apresentar, 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Pesquisa de Depósitos Minerais no Domínio Marítimo 

Aveiro                    Página II.6 

a reconfiguração do Grupo EDM actualmente em ponderação, não aconselha que, 

nesta fase a EXMIN participe em qualquer Projecto”. 

Assim em carta de 18 de Janeiro de 2003 dirigida ao IGM e após dissolução do 

Consórcio, a Dragamais informou que assumia por si só o Projecto, aceitando os 

termos da licença/contrato oportunamente preparada. 

Na mesma carta a Dragamais solicitava que aquela licença/contrato, atendendo ao 

mérito e ao conteúdo, fosse de novo colocada à consideração da Secretaria de 

Estado. 

Em face da ausência de decisões por parte do IGM, apesar das inúmeras reuniões 

entre Juristas de ambas as partes e com o objectivo de melhor entender a lenta 

evolução do processo, a Dragamais dirigiu ao IGM em 3 de Março de 2003 um 

requerimento solicitando cópia de diversos documentos constantes do Processo em 

curso, os quais foram recebidos no dia 21 do mesmo mês. 

Em Julho de 2003 no Edifício do Conselho de Ministros, ao Dr. Pitta e Cunha, da 

Comissão dos Oceanos, foi dado conhecimento quer do Projecto quer das 

dificuldades encontradas para obter uma decisão governamental. 

Em Outubro de 2003, a Dragamais foi recebida pelo Secretário de Estado Adjunto 

do Ministro da Economia, Dr. Franquelim Alves a quem foi resumido todo o historial 

e diligencias já efectuadas e pedida a sua interferência para um rápido desfecho. 

Em 6 de Janeiro 2005, foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 

222/2005 de 10 Dezembro 2004, do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Económico, Dr. Manuel de Lencastre, onde se manifesta a intenção de qualificar 

areias, cascalhos e outros agregados marinhos do leito e subsolo do mar territorial 

e plataforma continental como depósitos minerais. Não se tendo verificado qualquer 

objecção, esta qualificação foi atribuída através do Despacho n.º 10320/2005 de 18 

de Abril, do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e da Inovação, Dr. António 

Guerra, publicado em Diário da República a 9 de Maio de 2005. 

Em 22 Novembro 2005 foi assinado pela Dragamais, o Contrato/Licença, publicado 

em Diário da República em 14 Junho 2006. 
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Tal Contrato foi objecto de uma transferência de posição por Despacho Ministerial 

de 22 de Dezembro de 2006, para a Marinertes, esta constituída pelas empresas 

Teixeira Duarte, Seth e Seadredge. 

Em posse deste Contrato a Marinertes determinou o início dos trabalhos para a 

pesquisa de inertes, em Agosto de 2007, na costa Ocidental a cerca de 4,5 km de 

distância da zona de Aveiro. Na sequência da pesquisa e dos resultados obtidos, foi 

elaborado o presente EIA. 

 


