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4. FACTOS RELEVANTES DA EVOLUÇÃO RECENTE

Nos últimos anos, como se relatou no capítulo precedente, registou-se uma
profunda alteração no espectro de actividades da EDM e na sua estrutura
económica e financeira.
A evidência numérica de tal alteração está patente na síntese dos Balanços e
Demonstrações de Resultados do período 1998-2008 que adiante se anexa e que se
comenta nos parágrafos seguintes.
Globalmente, os resultados sinalizam o contraste entre os primeiros anos do
período em análise, em que predominaram os prejuízos, e os anos posteriores a
2003, em que a EDM apurou lucros em todos os exercícios, como se ilustra no
Gráfico junto.

Resultados da EDM, por anos (Euros)

10.000.000

4.864.924

5.000.000
2.165.985

1.544.582 1.931.326 1.110.187

1.252.775

577.794

805.041

2008

2009

0
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

‐3.443.838

‐5.000.000

‐7.543.520

‐10.000.000

‐15.000.000

‐14.540.557

‐18.942.331

‐20.000.000

‐25.000.000

Fonte: EDM.
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Tal evolução decorre, em primeira linha, das acções de reestruturação visando o
reequilíbrio económico - financeiro da Empresa, que foram aprovadas na
Assembleia Geral de 29 de Maio de 1998. Essas acções, reafirmadas no final de
1999 no documento “Reorganização do Grupo EDM”, foram implementadas ao
longo do quinquénio subsequente.

4. Factos relevantes da evolução recente
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áreas mineiras degradadas, o que lhe garantiu acesso a avultados meios financeiros
da União Europeia para esse fim e lhe permitiu, paralelamente, acumular uma
vasta experiência técnica e operacional nesse domínio.
Entre 2000 e 2008, a EDM realizou mais de 43 milhões de euros de investimento na
recuperação ambiental de áreas mineiras degradadas, com especial incidência nos
anos de 2007 e 2008 (ver gráfico), estendendo a sua acção quer a áreas mineiras
de radioactivos, quer de minérios metálicos, com destaque para os investimentos
na Urgeiriça (Barragem Velha e Zona Industrial), Argozelo, Covas, Montesinho, Vale
da Abrutiga, Terramonte, Aljustrel, Algares, S. João e Pedras Brancas.

Durante o período de execução do QREN (2007-2013) estão previstas contribuições
financeiras para recuperação ambiental de áreas mineiras degradadas de 45
milhões de euros, o que permitirá elevar o investimento total a um nível bastante
acima do registado no período de 2000-2008.
Ao lado da recuperação ambiental de áreas mineiras, um potencial “nicho” de
mercado, a explorar no futuro, será o da recuperação ambiental de pedreiras
abandonadas, na sequência das iniciativas do MAOTDR no âmbito da preparação do
PNPOT, que levaram à identificação da situação existente e a uma estimativa dos
investimentos envolvidos na recuperação das pedreiras cujo impacte ambiental é
mais preocupante.

28

No Plano Estratégico da EDM para o mandato 2007-2009, a propósito da actuação
futura no domínio da recuperação ambiental de pedreiras abandonadas que foram
identificadas, referia-se como actuação “que numa primeira fase se proceda ao estudo
do seu enquadramento jurídico, à preparação dos normativos reguladores da actividade, e à
escolha de um conjunto de casos modelares que permitam uma avaliação ex-ante do
Programa, por forma a que o mesmo venha a ser executado no período de 2009-2013.”
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