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I. Introdução 

O presente Plano de Comunicação será implementado após a emissão da Declaração de 

Conformidade, do Estudo de Impacte Ambiental da Mina do “Romano”, pelo prazo de um ano. 

Inicialmente serão ouvidos os Stakeholders abaixo descritos, por forma a desenvolver um 

levantamento qualitativo e quantitativo, que visa aprofundar o conhecimento do público-alvo, 

para implementação do Plano de Comunicação. Neste sentido, promover-se-á a eventual 

revisão deste Plano, para a sua implementação, com vista a atingir os objetivos propostos.
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II. Stakeholders 

Para a implementação do presente plano temos de contar com os stakeholders seguintes: 

✓ População; 

✓ Câmara Municipal de Montalegre; 

✓ Juntas de Freguesia; 

✓ Coletividades de cultura, recreio e desportivas; 

✓ Meios de comunicação social nacional e locais. 
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III. Objetivos 

1. Fornecer informação sobre o projeto 

Pretende-se neste objetivo prestar informação técnica de implementação da mina, os seus 

impactes ambientais e sociais. Mas também a informação sobre contrapartidas gerais, diretas e 

indiretas, à população. 

 

1.1. Ações 

✓ Elaboração de inquéritos qualitativos e quantitativos à população do concelho de 

Montalegre; 

✓ Criação de um espaço informativo na sede da Lusorecursos Portugal Lithium S.A., em 

Montalegre, com montra interativa para o exterior; 

✓ Criação de um WebSite interativo; 

✓ Distribuição de documentos a toda a população do Concelho que explique de forma simples 

o projeto; 

✓ Colocação de Outdoors em locais chave do concelho apelando a consulta do projeto e a 

colocação de questões; 

✓ Criação de uma linha de atendimento, gratuita para onde toda a população pode ligar a 

pedir mais informações; 

✓ Organização de um Congresso do setor mineiro orientado para as questões internacionais 

do lítio com a participação de universidades nacionais e internacionais, ONGA`s e setores 

económicos, a realizar em Montalegre; 

✓ Solicitação aos órgãos municipais para realização de reuniões e sessões para esclarecimento 

dos eleitos locais (é nosso entendimento que os representantes da população têm que estar 

muito bem informados); 

✓ Presença em sessões de esclarecimento à população, organizadas Pela Câmara Municipal, 

Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia; 

✓ Elaboração, em conjunto com a Câmara Municipal, de uma divulgação junto dos emigrantes 

para aferir, também, das suas preocupações; 

✓ Solicitação à Assembleia Municipal para indicação de uma comissão de acompanhamento, 

que represente os poderes públicos, mas também o setor empresarial e o associativo para 

reuniões mensais; 
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✓ Disponibilização de entrevistas nos media, preferencialmente em Montalegre, permitindo o 

contacto com a população local. 

1.2. Meios 

✓ Centro informativo; 

✓ Montra interativa; 

✓ Vídeo em formato 3D; 

✓ Documentação informativa do projeto; 

✓ Vídeos prospetivos do projeto; 

✓ Publicidade em meios institucionais e jornais; 

✓ Folhetos explicativos; 

✓ Sessões de esclarecimento; 

✓ Outdoors; 

✓ Call Centre; 

✓ WebSite; 

✓ Chat online; 

✓ Redes sociais. 

✓ Assessoria de comunicação. 
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2. Promover o Conhecimento e a Transparência  

Inerente ao projeto da Mina do “Romano” está a necessidade de uma gestão aberta e 

responsável dos próprios recursos, em consonância com uma estratégia corporativa orientada 

para o desenvolvimento sustentável, padrão global defendido pela Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI). Desta forma, procura-se integrar um conjunto de princípios sociais 

e ambientais, que contribuam para melhores processos de tomada de decisões e assim, otimizar 

a contribuição do projeto na sociedade. Como base, procura-se alinhar os objetivos da empresa 

com os dez princípios de mineração definidos pelo International Council on Mining & Metals 

(ICMM), que no seu conjunto apoiam na prossecução dos ODS, como por exemplo, erradicar a 

pobreza, reduzir as desigualdades e combater as alterações climáticas.  

Assim, procura-se sempre pela divulgação da informação, ao longo da cadeia de valor intrínseca 

ao projeto da Mina do “Romano”, de forma a promover a compreensão da sociedade acerca das 

atividades a serem desenvolvidas. 

 

2.1. Ações 

✓ Disponibilizar em permanência, a todos os que pretendam, da documentação técnica do 

projeto. 

✓ Organizar visitas ao local onde será implementada a Mina do “Romano”, prestando 

informação do projeto e das técnicas de exploração a desenvolver. 

✓ Prestar informação sobre as alterações do espaço de domínio público e privado. 

 

2.2. Meios 

✓ Folhetos explicativos; 

✓ WebSite; 

✓ Endereço eletrónico para perguntas e repostas; 

✓ Chat online para prestar esclarecimento de dúvidas; 

✓ Call Center; 

✓ Visitas organizadas ao local. 
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3. Aproximar o projeto à comunidade 

O projeto proporcionará a implementação de um novo paradigma económico e um novo centro 

gravitacional, não só de atração de nova população e novos residentes, como de aproximação à 

comunidade existente. Este alinhamento será alcançado através das ações descritas de seguida, 

que permitirão estabelecer a ligação entre a comunidade local e o projeto, mantendo assim, um 

meio de comunicação aberto entre as partes. 

 

3.1. Ações 

✓ Mobilização das estruturas associativas, como veículo de contribuição para o 

esclarecimento do projeto; 

✓ Publicitação da atividade, melhoria e qualidade da vida das populações; 

✓ Informação sobre a possibilidade de apoio social, nas deslocações entre localidades e no 

acesso a equipamentos sociais e institucionais, bem como o apoio à solidariedade social; 

✓ Definição de planos de apoio, a médio prazo, ao movimento associativo e desportivo; 

✓ Definição de uma verba para a criação de um orçamento participativo, destinado a obras de 

requalificação do espaço público, para as freguesias de Morgade, Cervos, Chã e Negrões; 

✓ Informação sobre os contributos para desenvolvimento turístico local; 

✓ Disponibilização de serviços digitais integrados em sistemas tecnológicos dedicados, 

capazes de assegurar a monitorização e controlo do espaço envolvente (sensores) em 

unidades como a temperatura, ruídos, qualidade da água e do ar e fugas de gás; 

✓ Criação de um sistema integrado de informação para diferentes utilizadores (entidades 

fiscalizadoras e de emergência médica, utilizadores com necessidades especiais, entre 

outros), p.e. através de uma aplicação móvel, métodos de alerta ancestrais, entre outros; 

✓ Disponibilização da informação de monitorização (ambiental) através de equipamentos e 

serviços de controlo em tempo real, tal como os drones. 

 

3.2. Meios 

✓ Apoio financeiro; 

✓ Colocação de meios de transporte ao dispor da população; 

✓ Vídeos explicativos; 

✓ Serviços de Gestão de edifícios inteligentes; 

✓ Sistema de monitorização de risco e de monitorização ambiental. 
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IV. Cronograma 

Objetivos Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fornecer 
informação sobre 
o projeto 

Elaboração de inquéritos qualitativos à população do concelho de Montalegre  
           

Elaboração de inquéritos quantitativos, anuais, à população do concelho de Montalegre  
           

Criação de um espaço informativo na sede da Lusorecursos Portugal Lithium S.A., em Montalegre, com montra interativa para o exterior   
                      

Criação de um WebSite interativo   
                      

Distribuição de documentos a toda a população do Concelho que explique de forma simples o projeto   
                      

Colocação de Outdoors em locais chave do concelho apelando a que consultem o projeto e coloquem as questões   
                      

Criação de uma linha de atendimento gratuita, para onde toda a população pode ligar a pedir mais informações 
                        

Organização de um Congresso do setor mineiro orientado para as questões internacionais do lítio com a participação de universidades nacionais e internacionais, ONGA`s e setores 
económicos, a realizar em Montalegre 

  
                      

Solicitação aos órgãos municipais para realização de reuniões e sessões para esclarecimento dos eleitos locais (é nosso entendimento que os representantes da população têm que 
estar muito bem informados)                         

Presença em sessões de esclarecimento à população, organizadas Pela Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia   
                      

Elaboração, em conjunto com a Câmara Municipal, de uma divulgação junto dos emigrantes para aferir, também, das suas preocupações   
                      

Solicitação à Assembleia Municipal para indicação de uma comissão de acompanhamento, que represente os poderes públicos, mas também o setor empresarial e o associativo para 
reuniões mensais                         

Promover o 
conhecimento e a 
transparência  

Disponibilizar em permanência, a todos os que pretendam, da documentação técnica do projeto   
                      

Organizar visitas ao local onde será implementada a Mina do “Romano”, prestando informação do projeto e das técnicas de exploração a desenvolver   
                      

Prestar informação sobre as alterações do espaço de domínio público e privado   
                      

Envolvimento da 
comunidade  

Mobilização das estruturas associativas, como veículo de contribuição para o esclarecimento do projeto   
                      

Publicitação da atividade, melhoria e qualidade da vida das populações   
                      

Informação sobre a possibilidade de apoio social, nas deslocações entre localidades e no acesso a equipamentos sociais e institucionais, bem como o apoio à solidariedade social   
                      

Definição de planos de apoio, a medio prazo, ao movimento associativo e desportivo   
                      

Definição de uma verba para a criação de um orçamento participativo, destinado a obras de requalificação do espaço público, para as freguesias de Morgade, Cervos, Chã e Negrões   
                      

Informação sobre os contributos para desenvolvimento turístico local   
                      

Disponibilização de serviços digitais integrados em sistemas tecnológicos dedicados, capazes de assegurar a monitorização e controlo do espaço envolvente (sensores) em unidades 
como a temperatura, ruídos, qualidade da água e do ar e fugas de gás 

  
                      

Criação de um sistema integrado de informação (multimodal) para diferentes utilizadores (entidades fiscalizadoras, entidades de emergência médica, utilizadores com necessidades 
especiais, entre outros), por exemplo, através de uma aplicação móvel, métodos de alerta ancestrais, entre outros 

  
                      

Disponibilização da informação de monitorização (ambiental) através de equipamentos e serviços de controlo em tempo real, tal como os drones   
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V. Monitorização 

Durante toda a fase de implementação do projeto, devem ser levadas a cabo um conjunto de 

ações, por forma a medir a capacidade de alcançar os objetivos deste plano. Bem como, 

monitorizar, em permanência, o desenvolvimento das atividades, com vista à sua concretização.  

Assim, deve ser implementada uma comissão, nomeada pela Assembleia Municipal de 

Montalegre, em número ímpar, com a seguinte constituição: 

✓ membros da empresa (mínimo 3), representantes da administração, direção técnica e 

gestão da comunicação; 

✓ membros designados pela Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, associações locais e 

representantes da população. 

Esta comissão deve reunir uma vez por mês, com os seguintes objetivos: 

✓ Apreciar as atividades constantes do presente Plano; 

✓ Medir o seu impacte, propondo a realização de outras atividades e iniciativas com vista 

a alcançar os objetivos propostos; 

✓ Adaptar o presente Plano e assim contribuir para a sua revisão a todo o tempo.  

A comissão elaborará o seu regulamento de funcionamento e deliberará por maioria qualificada 

de votos dos seus membros. 

 

 


