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Fund. Montescola <info@montescola.org>

Decisão Final Fundamentada - Pedido de acesso à informação administrativa
referente ao pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição
direta de concessão de exploração de vários depósitos minerais, apresentado
pela Beralt Tin and Wolfram  
Responsável Acesso Informação DGEG <rai@dgeg.gov.pt> 24 de septiembre de 2021, 18:53
Para: "info@montescola.org" <info@montescola.org>

Exmo. Senhor Diretor

Fundação Montescola

Sr. Xoan Evans Pin

 

Na sequência do Parecer n.º 233/2021 da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), constante
do Ofício 1490/2021 (Proc. n.º 323/2021), vem a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) comunicar a V.Exa.
sua decisão final, nos termos do n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto (LADA), em resposta ao
V/pedido de acesso à documentação administrativa referente ao pedido de celebração de contrato administrativo
para atribuição direta de concessão de exploração de vários depósitos minerais, nomeadamente o Plano de Lavra,
apresentado pela sociedade comercial Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S. A.., o que o faz com a seguinte
fundamentação:

 

O procedimento administrativo de concessão de exploração de vários depósitos minerais encontra-se na fase de
análise de pronúncias e demais avaliação técnica da pretensão do processo e documentação associada, ou seja,
não se encontra findo.

 

Após celebração do contrato, a empresa deverá apresentar um Estudo de Impacte Ambiental do projeto, uma vez
que o mesmo está sujeito, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a ocorrer previamente ao
início da exploração. 

 

É, assim, em sede de AIA que todos os efeitos no ambiente serão considerados, que toda a informação ambiental
será veiculada (através do Resumo Não Técnico supramencionado) e que é determinada ou não a possibilidade de
realização do projeto alvo do pedido de concessão, uma vez que a Decisão de Impacte Ambiental (DIA) é vinculativa
(de novo, o n.º 2 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017 de 11 de dezembro). 

 

Neste procedimento a Autoridade de AIA (Agência Portuguesa de Ambiente) fará as consultas que considerar
pertinentes, e só se o procedimento vier a ter decisão final favorável ou favorável condicionada, é que a exploração
poderá ter lugar, nas condições definidas na DIA.

 

Nos termos das disposições conjugadas constantes da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho e do Decreto-Lei n.º 30/2021
de 7 de maio, todas as atividades e trabalhos a executar nas áreas concessionadas para exploração de depósitos
minerais (recurso geológico integrado no domínio público do Estado – art.º 84º da CRP e art.º 5.º da Lei n.º 54/2015),
ficam sujeitas à aprovação pela DGEG de um plano de lavra apresentado pela empresa requerente de direitos de
exploração, que contém, entre outros elementos, a memória descritiva sobre as caraterísticas do depósito mineral, a
descrição pormenorizada dos processos de desmonte, a descrição dos processos mineralúrgicos e a descrição das
instalações auxiliares da exploração. 
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A documentação administrativa referente ao pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição direta
de concessão de exploração de vários depósitos minerais, nomeadamente o Plano de Lavra, configura-se assim
como documentação técnica para o aproveitamento de um específico e determinado depósito mineral evidenciado
numa concreta área territorial, revestindo assim a qualidade de reservada por conter segredos industriais, com valor
económico associado, sendo propriedade da empresa requerente que o elaborou para efeitos de aprovação pelo
Estado. 

 

Nesta fase, refira-se, ainda não consta do procedimento qualquer informação sobre valores de emissões para a
atmosfera, ou quaisquer níveis de poluição causada pelo projeto, constando apenas da documentação, o estudo
prévio do plano de execução da atividade de exploração e respetivos anexos mineiros.

 

Atendendo ao expendido, cumpre enquadrar o presente pedido de acesso a informação administrativa por parte da
Requerente.

 

No nosso ordenamento jurídico rege o princípio da administração aberta, um dos pilares da República sobre o qual
assenta um conjunto vasto de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quer seja entendido no seu âmbito mais
restrito - de acesso aos documentos, dados e processos administrativos -, quer seja compreendido no seu âmbito
mais vasto - que inclui também a divulgação ativa e de forma acessível de documentos, dados e informação por
parte da Administração Pública, bem como políticas de promoção da participação pública, ora consagrado no art.º
17.º do CPA e no art.º 2.º e 5.º da LADA.

 

Trata-se de um princípio conformador de toda a atividade da Administração, que visa a garantia dos princípios da
publicidade e da transparência. 

 

A legitimidade alargada para a efetivação deste princípio decorre do art.º 17.º, n.º 1, do CPA, podendo a acesso aos
arquivos e registo administrativos fazer-se por todas as pessoas, independentemente de deterem um interesse
legítimo na informação. 

 

Impera, contudo, discernir entre informação procedimental e não procedimental.

 

O Princípio da administração aberta reconduz-se, efetivamente, ao direito de informação não procedimental, já o
mesmo não sucedendo no que tange ao direito a informação procedimental, previsto nos artigos 82.º a 85.º do CPA.

 

No caso da Informação não procedimental, o acesso à informação faz-se independentemente de estar a correr um
procedimento, quando no segundo caso visa obter uma informação relativa a um procedimento aberto e ainda em
curso.

 

O direito à informação procedimental pretende, em primeira linha, tutelar os interesses e as posições jurídico-
subjetivas dos interessados num dado procedimento, visando apenas e em segunda linha, a prossecução dos
princípios da publicidade e da transparência.

 

Os principais beneficiários do direito de acesso a informação procedimental são os particulares que sejam titulares
de um interesse direto no procedimento administrativo relevante (cfr. art.º 82.º/1 e 83.º/1 do CPA).

 

Ora, no caso concreto, não estando findo o processo, estamos inequivocamente perante um pedido de informação
procedimental, regulado pelo seu regime processual específico (Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março) no CPA
(17.º, 82.º a 85.º).
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Tendo sido o pedido de Requerente considerado como pedido legítimo, atendendo ao seu objeto social, não pode o
mesmo ser atendido na íntegra, atendendo a documentação à qual foi requerido o acesso não pode ser acedida por
terceiros, uma vez que a divulgação coloca em crise a vida interna da empresa e é constituída por dados com
natureza de segredo comercial., nos termos do disposto no n. º1 do artigo 82.º do CPA.

 

Mais se refere que quaisquer condicionantes, resultantes das características específicas da área sujeita a pedido, e
relacionadas com a comunidade envolvente, irão ser adequadamente consideradas em procedimento de Avaliação
de Impacto Ambiental, salvaguardando, por um lado, os direitos à participação dos cidadãos nas decisões que lhes
digam respeito e, por outro, a propriedade intelectual da empresa.

 

O direito fundamental de acesso a documentação administrativa não comprime, portanto, tanto o interesse público
na salvaguarda do documento nesta fase procedimental, tanto o direito da empresa sobre a documentação
requerida, designadamente, sobre o Plano de Lavra.

 

Os interesses públicos subjacentes à transparência administrativa encontram-se salvaguardados com a verificação
da fase de consulta pública ocorrida no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, uma vez que os
cidadãos têm acesso total à informação ambiental e administrativa que será do seu interesse e que de outra forma
não é acessível. 

 

A impossibilidade de acesso fora deste âmbito não prejudica de forma desproporcional os direitos fundamentais de
acesso a informação e de participação na vida pública dos cidadãos, uma vez que a sua restrição continua a garantir
o exercício destes direitos à população, na fase de consulta pública que ocorre durante o procedimento de avaliação
de impacto ambiental.

 

Assim, o acesso à documentação requerida, por dizer respeito a segredo comercial, não é possível, inclusive, tendo
em consideração os direitos de propriedade industrial que a própria empresa invoca na sua alegação de que toda a
documentação é confidencial, relativamente a outros pedidos de acesso a esta documentação, que correram termos
no âmbito do mesmo pedido de atribuição direta de concessão (processo “Banjas”). 

 

Tais direitos derivam da inovação, do trabalho científico e do investimento realizado pela empresa na elaboração da
documentação relevante a instruir com o pedido, nomeadamente a relativa ao Plano de Lavra, justificando de forma
legítima, juntamente com considerações de interesse público, as restrições de acesso a documentação
administrativa que têm ocorrido.

 

Justifica-se, por outro lado, o interesse público em restringir o acesso à documentação técnica até à fase de consulta
pública em sede de AIA, bem como em fases posteriores , uma vez que o acesso ilegítimo, por terceiros, a esta
documentação, tem potencial efetivo para proporcionar conhecimento da vida interna da empresa, bem como do
trabalho intelectual de análise e conhecimento do recurso existente, o que pode prejudicar os investimentos por esta
feitos, bem como a sua livre atividade económica.

 

Assim, sendo a documentação pertinente relativa ao pedido consiste em documentação técnica, que contém
segredos da vida interna da empresa, e que revela trabalho científico, de inovação e criação, constituiu segredo
comercial, protegido por direitos de propriedade industrial.

 

Ante ao exposto, comunica-se a V. Exa., nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 114.º do Código Do Procedimento
Administrativo (CPA), do n.º 5 do artigo 16.º e do número 1 do artigo 83.º do CPA, que o pedido de acesso à
documentação administrativa referente ao pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição direta de
concessão de exploração de vários depósitos minerais, nomeadamente o Plano de Lavra, apresentado pela
sociedade comercial Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S. A., foi indeferido.

 

Por último, refere-se que de acordo com o princípio de administração aberta, a DGEG definiu o procedimento a
adotar para efeitos de pedido de acesso a documentos e informação administrativa produzida ou na posse da
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DGEG, bem como o modelo de requerimento para a sua formalização, o qual está disponível para download, no
website da DGEG, in  Acesso a Informação Administrativa (dgeg.gov.pt).

 

Os requerimentos de acesso a informação administrativa e a respetiva declaração de consentimento de recolha,
utilização e tratamento de dados pessoais (para pessoas singulares), devem preferencialmente ser remetidos por
correio eletrónico, para o endereço rai@dgeg.gov.pt.

 

Cordialmente,

Pedro Rica

Jurista

Responsável pelo acesso à informação administrativa

Encarregado de proteção de dados

Av. 5 de Outubro, 208

1069 - 203 Lisboa

pedro.rica@dgeg.gov.pt

rai@dgeg.gov.pt

dpo@dgeg.gov.pt

http://www.dgeg.gov.pt
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