
EM DESTAQUE

MUSEU
   DO DOURO 

Alexandra Pimenta, directora do INR, I.P. lembra que a discrimina-
ção contraria os valores definidos pela democracia

DIA INTERNACIONAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO
2009 será, provavelmente, o melhor ano de exportação do 
vinho nacional. Não perca a entrevista com Afonso Correia, 
presidente do I.V.V.

“A ACTIVIDADE MINEIRA IMPÕE ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO DE MÉDIO E LONGO 
PRAZO E OS SEUS RESULTADOS PODEM CONSTITUIR-SE EM OPORTUNIDADES SÓ 
POSSÍVEIS DE OCORREREM SE DEVIDAMENTE POTENCIADAS”
Gaspar Nero, Administrador da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro
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40 |  PAÍS POSITIVO RECONVERSÃO MINEIRA EM PORTUGAL

GASPAR NERO, ADMINISTRADOR DA EDM, LEMBRA QUE A

“ACÇÃO DA EDM, COMO AGENTE CATALISADOR, 
AFIGURA-SE FUNDAMENTAL”

A EDM – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO ASSUME-SE, ACTUALMENTE, 
COMO UM PLAYER DINÂMICO E ACTIVO NA VERTENTE DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
MINEIRAS ABANDONADAS E DEGRADADAS, CUJA RELEVÂNCIA PARA A ECONOMIA 
NACIONAL REVELA-SE ABSOLUTAMENTE PRIMORDIAL. A REVISTA PAÍS POSITIVO 
CONVERSOU COM GASPAR NERO, ADMINISTRADOR DA EDM E RESPONSÁVEL PELA 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS MINEIRAS DEGRADADAS DO PAÍS, REVE-
LANDO QUE A EDM ESTÁ ATENTA AO SECTOR MINEIRO, CONSTITUINDO-SE ASSIM 
NUM INSTRUMENTO DO GOVERNO FUNDAMENTAL E EXTREMAMENTE RELEVANTE 
NA PROMOÇÃO DESTE SECTOR DE ACTIVIDADE NO PAÍS. NÃO PERCA. 

Empresa de Desenvolvimento Minei-
ro com capital social 30 milhões de 
euros – é uma sociedade que tem ac-
tualmente como linha de orientação 
principal a reabilitação ambiental de 
zonas mineiras. Sociedade de direito 
privado, com maioria de capitais pú-
blicos, a EDM tem estado sempre pre-
sente na indústria extractiva como 
um apoio de sucesso. O que tem sido 
realizado pela EDM para ajudar ao 
desenvolvimento do sector mineiro 
em Portugal?

Quais são as principais áreas onde 
incide a vossa actividade? Do ponto 
de vista extractivo como é que ana-
lisa a actividade em Portugal? Qual 
tem sido o papel da EDM no sentido 
de dinamizar este sector? 

“Os recursos geológicos que afloravam à superfície foram sendo 
consumidos ao longo dos tempos. Para as áreas de interesse 
mineiro, a legislação aplicável permite que as mesmas sejam 
prioritariamente protegidas e reservadas para a eventual explora-
ção. É matéria da competência da DGEG”

GASPAR NERO, 
ADMINISTRADOR 

DA EDM
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Sendo os recursos geológicos maté-
rias não renováveis e de localização 
imutável, pois existem onde a nature-
za os coloca e não onde gostaríamos 

que estivessem, que medidas têm 
sido colocadas em prática no senti-
do de proteger estes espaços? Qual 
a importância para Portugal dessa 
protecção?

Sente que ainda escasseiam apoios, 
ao nível estatal, direccionados para 
este sector? Que iniciativas/medidas 
deveriam ser colocadas em prática 
neste sentido? Cada vez mais é neces-
sário que os empresários do sector da 
indústria extractiva tenham presen-
tes a responsabilidade de se fazerem 

os projectos ambientais. A EDM tam-
bém os consciencializa?

Alguns estudos indicam, sobre o índi-
ce de radiação das minas de urânio 
em Portugal, que pode existir uma 
«ameaça» para o ambiente e popula-
ções envolventes. Existe de facto este 
risco? Nestes casos, que soluções de 
requalificação eficazes são promovi-
das e tidas pela EDM? 

As populações que vivem diariamen-
te em áreas contíguas a minas em 
processo de recuperação ou que ain-
da irão ser alvo dessa intervenção 
vivem em segurança e com qualidade 
de vida? 

Que projectos estão a ser delineados 
pela EDM – Empresa de Desenvolvi-
mento Mineiro, S. A? 

“A EDM a nível de recupe-
ração ambiental de áreas 
mineiras abandonadas 
prevê, com o apoio do 
QREN-POVT, prosseguir com 
o plano de intervenção que 
tem delineado abrangendo 
no imediato, importantes 
áreas mineiras como o 
Lousal, Senhora das Fontes, 
Bica, Cunha Baixa para além 
de dar continuidade aos 
trabalhos nas áreas mineiras 
da Urgeiriça e Aljustrel”




