
Parecer n.º 195/2021

Processo n.º 230/2021

Queixosa: Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável 

Entidade requerida: Direção-Geral de Energia e Geologia 

 

I – Factos e pedido

1. Zero –  Associação Sistema Terrestre  Sustentável  dirigiu-se ao Diretor-

Geral  da  Direção-Geral  de  Energia  e  Geologia  (DGEG),  nos  seguintes

termos: «No seguimento da publicação do Aviso n.º 3711/2021 publicado

no Diário da República.2.º série, n.º 41 de 1 de março de 2021, constata-

se que, quer no portal Participa, quer no site https://dgec.gov.pt, não está

disponível  para  consulta  online  documentação  pertinente  relativa  ao

pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição direta de

concessão de exploração de vários depósitos minerais, nomeadamente o

plano de lavra ou, pelo menos, uma síntese do plano de lavra./Acresce

que  num cenário  de  pandemia  é  totalmente  contraproducente  efetuar

uma  deslocação  para  consulta  presencial  da  eventual  documentação

existente na sede da Direção-Geral de Energia e Geologia, situação que

viola o estado de emergência em vigor./Assim, gostaríamos de solicitar a

V.Exa. que, ao abrigo e nos prazos estabelecidos nos artigos 13.º, 14.º e

15.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, nos sejam remetidos elementos

documentais em formato digital referentes ao Plano de Lavra.»    

2. A DGEG indeferiu o pedido de acesso:  «(…), cumpre informar que nos

casos  dos  requerimentos  para  atribuição  direta de  concessão  de

exploração  (ou seja,  nos  casos  em que não  existe  prévia  prospeção e

pesquisa) é conferida a possibilidade de serem apresentadas propostas

contratuais concorrentes./Com efeito, ao invés do direito que advém de

prévio contrato de revelação (alínea c) do n.º 1 do artigo 21.º e n.º 1 do

artigo 26.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho), no caso dos pedidos de

atribuição direta a DGEG prevê na respetiva publicitação a possibilidade

de apresentação de proposta contratual concorrente./Ora, considerando

que nos termos do Aviso n.º 3711/2021 se encontra a decorrer o prazo

para esse efeito, não pode ser disponibilizado publicamente o conteúdo

técnico da proposta inicial de plano de lavra, sob pena de existir claro

prejuízo, no plano concorrencial, para a empresa que teve a iniciativa e

https://dgec.gov.pt/


produziu esse documento,  e vantagem para eventuais interessados em

apresentar  neste  prazo  concedido  pelo  mencionado  Aviso  propostas

contratuais  concorrentes./Ainda  estamos  na  fase  inicial  da  tramitação

instrutória  de  um  pedido  de  exploração  mineira,  com  a  devida

publicitação  e  audição  das  entidades.  Seguir-se-á  a  análise  das

pronúncias  e  demais  avaliação  técnica  da  pretensão  e  documentação

associada, após o que, caso o procedimento seja de prosseguir, a DGEG

aprovará a minuta do contrato administrativo a celebrar com a empresa

Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S.A., ou com qualquer outra que tendo

apresentado  proposta  contratual  concorrente  reúna  as  melhores

condições para esse efeito./Este projeto está nos termos da lei sujeito a

Avaliação  de  impacte  Ambiental  prévia  ao  início  da  exploração.  Se  o

procedimento vier a ter decisão final de atribuição da concessão, será no

respetivo  contrato  indicada  a  data  do  início  da  exploração,  após  DIA

favorável ou favorável condicionada.»        

3. Por  não  ter  sido  facultada  a  documentação  solicitada,  a  requerente

apresentou queixa junto da CADA. 

4. Convidada pela CADA a pronunciar-se, a entidade requerida comunicou:

«O Aviso n.º 3711/2021, publicado no Diário da República n.º 41/2021,

Série II, de 01/03/2021, faz público, nos termos e para efeitos da alínea d)

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, conjugada com

o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que Beralt Tin and

Wolfram  (Portugal),  S.A.,  requereu  a  celebração  de  contrato

administrativo  para  atribuição  direta  de  concessão  de  exploração  de

depósitos  minerais  de  ouro,  prata,  cobre,  chumbo,  zinco,  estanho,

tungsténio e minerais associados, denominado “BANJAS”, localizado nos

concelhos  de  Gondomar,  Paredes  e  Penafiel.  Nesse  mesmo  Aviso,

convidam-se todos os interessados para, no prazo de 30 dias a contar da

data  da  publicação  do  presente  Aviso,  a  apresentar  por  escrito,

reclamações  devidamente  fundamentadas,  bem  como  a  apresentar

propostas contratuais.  O aludido Aviso,  informa ainda que planta de

localização  e  a  cópia  do  requerimento  se  encontram  disponíveis  em

https://www.dgeg.gov.pt/, e disponibiliza a consulta presencial daqueles

documentos,  nas  instalações  da  Direção-Geral  de  Energia  e  Geologia,
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sitas na Av. 5 de Outubro, n.º 208 – 7.º piso, 1069-203 Lisboa, mediante

consulta  prévia./Dá-se,  assim,  conhecimento  do  teor  do  pedido  e  a

localização do mesmo. Quanto ao alegado pela Zero de que os elementos

fornecidos são omissos quanto à localização da mina, tal não corresponde

à verdade, aconselhando-se a visualização da planta fornecida bem como

as  indicações  constantes  na  mesma  e  no  aviso./Nos  termos  das

disposições conjugadas constantes da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho e

do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, todas as atividades e trabalhos

a  executar  nas  áreas  concessionadas  para  exploração  de  depósitos

minerais (recurso geológico integrado no domínio público do Estado – art.

84.º da CRP e art. 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, a descrição dos sistemas de sinalização e segurança e a

descrição  das  instalações  auxiliares  da  exploração./  O  plano  de  lavra

configura  assim um documento  técnico  para  o  aproveitamento  de  um

específico  e  determinado  depósito  mineral  evidenciado  numa concreta

área territorial,  revestindo assim a qualidade de reservado por conter

segredos industriais, com valor económico associado, sendo propriedade

da empresa requerente que o elaborou para efeitos de aprovação pelo

Estado.  Neste  contexto,  não  pode  ser  acedido  por  terceiros,

designadamente por poder beneficiar empresas concorrentes e ao mesmo

tempo prejudicar  o  autor/proprietário  desse  documento,  no  acesso  ao

direito  de  exploração  em  sede  concorrencial.  A  Zero  solicitou  esta

documentação,  mas  tal  não  pode  ser  disponibilizada  uma  vez  que  a

mesma  dá  a  conhecer  trabalho  já  efetuado  pelo  requerente  e  face  à

consulta  pública  a  decorrer  que permite  a  apresentação de  propostas

concorrentes  entende-se  que  não  se  pode  colocar  o  requerente  em

posição de prejuízo no plano concorrencial./Há uma efetiva restrição de

acesso a este documento, conforme aliás previsto no n.º 6 do art. 6.º da

lei  n.º  26/2016,  de 22 de agosto,  que estatui  que um terceiro  só tem

direito de acesso a documentos administrativos que contenham segredos
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comerciais, industriais ou sobre a vida interna de uma empresa se estiver

munido de autorização escrita desta ou demonstrar fundamentadamente

ser titular de um interesse direto, pessoal, legitimo e constitucionalmente

protegido  suficientemente  relevante  após  ponderação,  no  quadro  do

princípio  da  proporcionalidade,  de  todos  os  direitos  fundamentais  em

presença e do princípio da administração aberta, que justifique o acesso à

informação.  Quanto  ao  interesse  relevante  de  terceiros  no  acesso  ao

documento, o princípio da proporcionalidade aqui mencionado afasta esse

acesso, porquanto a decisão da DGEG em facultar essa disponibilização

colidiria com os direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos

dos  particulares  (empresa  requerente  dos  direitos  e  proprietária  do

documento) em termos desadequados e desproporcionais ao objetivo de

terceiros em acederem aos segredos industriais ínsitos no plano de lavra,

com a penalização acrescida em eventual  sede concorrencial./  No que

toca à invocação do estado de emergência  para evitar a deslocação à

DGEG para consulta do processo somos a referir que desde janeiro de

2021,  altura  do  decretamento  deste  novo  confinamento,  que  o

atendimento  do  público  mediante  marcação  prévia  esteve  sempre

autorizado e permitido,  a proibição de deslocações entre concelhos foi

levantada no  dia  5  de  abril  de  2021  e  a  DGEG cumpre  as  regras  de

segurança a que se encontra obrigada pela DGS./(…).»          

          

II – Apreciação jurídica

1. Em regra, quando um procedimento administrativo se encontra em curso,

aplica-se, quanto ao acesso, não a LADA mas o seu regime processual

específico  e  supletivamente  o  Código  de  Procedimento  Administrativo.

Isso decorre, desde logo, do próprio CPA – artigos 17.º, 82.º a 85.º - e

está  também  previsto  no  artigo  1.º,  n.º  4,  da  LADA.  Estando  o

procedimento findo aplica-se a LADA. 

2. A regra geral em matéria de acesso a documentos administrativos consta

do artigo 5.º,  n.º 1, da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, diploma que

regula o acesso à informação administrativa e ambiental e a reutilização

dos  documentos  administrativos  (doravante,  LADA):  “Todos,  sem

necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos
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documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta,

de reprodução e de informação sobre a sua existência  e conteúdo”,  o

mesmo valendo para informação ambiental - artigo 17.º.    

3. Todavia, há situações de restrição de acesso, que estão contempladas,

designadamente, nos artigos 6.º e 18.º da LADA.

4. No caso em apreço, é peticionado o envio de “elementos documentais em

formato  digital  referentes  ao  Plano  de  Lavra”  relativo  ao  pedido  de

atribuição direta de concessão de exploração apresentado pela empresa

Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S.A.  à DGEG, publicitado pelo Aviso

n.º 3711/2021, em Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 1 de março de

2021.

5. A entidade requerida recusou o acesso por, no caso, pedido de atribuição

direta, se prever a possibilidade de apresentação de proposta contratual

concorrente; e tendo em conta que nos termos do Aviso n.º 3711/2021 se

encontrava  a  decorrer  o  prazo  para  esse  efeito,  não  poderia  ser

disponibilizado publicamente o conteúdo técnico da proposta inicial  de

plano de lavra, sob pena de existir claro prejuízo, no plano concorrencial,

para  a  empresa  que  teve  a  iniciativa  e  produziu  esse  documento,  e

vantagem  para  eventuais  interessados  em  apresentar  nesse  prazo,

propostas contratuais concorrentes.

6. Posteriormente,  em  sede  de  pronúncia,  a  DGEG  reiterou  o  seu

entendimento, referindo, ainda, haver uma restrição de acesso ao Plano

de Lavra, nos termos do disposto no artigo 6.º, n.º 6, da LADA, por conter

“segredos  industriais”  cuja  proteção  o  interesse  invocado  pela  ora

queixosa não superaria.     

7. Tendo  a  entidade  requerida  invocado  o  decurso  do  prazo  para

apresentação de propostas concorrenciais para fundamentar a recusa de

acesso à documentação, a mesma, contudo, não manifestou intenção de

facultar o acesso após o seu termo. 

8. O prazo de consulta pública que permitia a apresentação de propostas

concorrentes, a que respeita o Aviso n.º 3711/2021, terminou no dia 14

de abril p.p..    

9. Assim, no que respeita ao eventual prejuízo que a divulgação do Plano de

Lavra  poderia  constituir  para  a  empresa  que  apresentou  o  pedido  de
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concessão  de  exploração,  pela  possibilidade  de  apresentação  de

propostas concorrenciais no âmbito da consulta pública, encontrar-se-á o

mesmo afastado pelo decurso do prazo de apresentação de propostas.

10. Quanto à acessibilidade de Planos de Lavra pronunciou-se a CADA no

Parecer 138/2020 (acessível, como todos, em www.cada.pt): «4.  Sobre o

Plano de lavra rege o artigo 27º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março

(…):  «1  –  O  concessionário  executará  os  trabalhos  de  exploração,  de

acordo  com  um  plano  de  lavra  previamente  aprovado  pela  Direção-

Geral.  /  2- O plano de lavra deverá, em regra, conter:  /  a) A memória

descritiva sobre as características do depósito mineral; / b) A descrição

pormenorizada dos processos de desmonte e domínio dos tetos, no caso

de lavra  subterrânea;/  c)  A  descrição  do sistema de transporte;/  d)  A

descrição  de  sistema  de  ventilação;  /  e)  A  descrição  do  sistema  de

iluminação;  f)  A descrição do sistema de esgotos;  /g)  A descrição dos

sistemas  de  sinalização  e  segurança;  h)  A  descrição  dos  processos

mineralúrgicos; / i) O esquema das fontes de energia e de abastecimento

de  água;  /j)  A  descrição  das  instalações  auxiliares  da  exploração;  k)

Quando for caso disso, a descrição das medidas adotadas para prevenir a

poluição do meio ambiente e assegurar a recuperação paisagística e dos

terrenos.  /  3  –  O  concessionário  submeterá,  de  igual  modo,  à  prévia

aprovação pela Direção-Geral as revisões necessárias do plano de lavra,

nelas  se  incluindo  as  alterações  e  substituições  adequadas  face  à

evolução do conhecimento do depósito ou da técnica e às necessidades de

variação  de  escala  de  produção.  (…)/4-(…)/5-(…)./(…)/19.Quanto  à

alegada  existência  de  segmentos  sujeitos  a  segredo  «técnico  ou

industrial»  nos  planos  solicitados,  atente-se./20.  Tal  como se  disse  no

parecer  nº  284/2008,  a  propósito  da  restrição  de  acesso  prevista  no

artigo 6.º, n.º 6, da LADA então vigente, também a  ratio  da restrição a

que se refere o artigo 18º, nº 4, alínea c), subalínea iv da LADA será, a de

«impedir  que  o  exercício  do  direito  de  acesso  aos  documentos

administrativos constitua uma forma de recolher, junto da administração,

indicações  estratégicas  respeitantes  a  interesses  fundamentais  de

terceiros,  distorcendo  desta  forma  as  regras  do  mercado.»;/21.  Os

segmentos que compõem o plano de lavra elencados no nº 2 do artigo 27º
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do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março respeitam à execução de um

contrato administrativo (cf. artigo 21º do mesmo diploma), de concessão

de exploração,  pelo concessionário,  sendo elementos essenciais  para a

compreensão desse contrato. O conteúdo do plano de lavra e seus anexos,

entre os quais o plano de segurança e saúde, não pode, pois, deixar de

estar  sujeito  ao escrutínio  público  dado respeitar a negócio  celebrado

pelo  Estado  com um terceiro,  para  exploração  de  depósitos  minerais,

recursos  geológicos  integrantes  do  domínio  público  do  Estado,  com

evidente  impacte  na  saúde  de  trabalhadores,  habitantes  e  demais

utilizadores  do  território  em  causa  e  no  meio  ambiente  (…).  Neste

contexto, a existência de elementos confidenciais de natureza «técnica ou

industrial» no plano de lavra ou no plano de segurança e saúde afigura-se

difícil de vislumbrar./22. Sem prejuízo, diga-se que mesmo que exista nos

planos  de  lavra  e  de  segurança  e  saúde  em  apreço  matéria

aparentemente sujeita a restrição (cf. artigo 18º nº 4, alínea c), subalínea

iv) da LADA), deve ter-se em atenção o disposto no artigo 18.º,  5,  da

LADA:  «Os fundamentos  de indeferimento devem ser  interpretados de

forma  restrita  face  ao  interesse  público  subjacente  à  divulgação  da

informação, sendo que os  [«fundamentos do indeferimento e respetivos

interesses protegidos»]  referidos nas subalíneas (…) iv) (…) do número

anterior [entre os quais a «confidencialidade das informações comerciais

ou industriais»]  não podem ser invocados quando o pedido incidir sobre

informação  relativa  a  emissões  para  o  meio  ambiente»./23.  Sobre  a

restrição  de  acesso  fundamentada  em  «segredo  industrial»  veja-se  a

doutrina  da  CADA,  expressa  em  múltiplos  pareceres  no  quadro  da

presente  LADA  e  no  quadro  legal  precedente,  v.g.  entre  muitos,  os

pareceres 119/2020,  340/2019, 149/2019, 501/2018, 99/2017, 197/2010,

284/2008, acessíveis, como todos, em www.cada.pt. Tais pareceres estão

alinhados com a jurisprudência dominante, (ver entre outros, os acórdãos

do TCA Sul de 10.5.2018, processo n.º 1502/17 e de 9.5.2019, processo

n.º  882/18.0  ambos  acessíveis  através  de  ligação  na  página  inicial  da

CADA,  www.cada.pt),  nos  quais  é  indicada  a  doutrina  desta

Comissão./Neste último, lê-se: «Em ordem a compreender o conteúdo das

expressões normativas “segredos comerciais,  industriais ou sobre a vida
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interna de uma empresa” e seguindo a doutrina da especialidade, “(...)

torna-se importante separar as duas principais componentes da noção, tal

como fez a CADA no Parecer nº 197/2010 [disponível em www.cada.pt]:a)

Segredos  comerciais  ou  industriais  (segredos  de  negócios)  são  as

informações secretas, que por esse facto tenham valor comercial (atual

ou potencial) e sejam objeto de medidas no sentido de as manter secretas

[neste  mesmo  sentido  veja-se  art.º  318º  do  Código  da  Propriedade

Industrial]” b) Os segredos da vida interna das empresas, em regra, não

são apropriáveis e não têm um valor de mercado. Não são passíveis de

replicação,  mas  o  seu  conhecimento  por  terceiros  pode  acarretar

prejuízos.  (...).”1  /  «Em sentido conformativo  próximo,  «(...)  o  segredo

económico é objetivo, ao contrário da vida interna das empresas, sendo

isso  o  que  os  distingue.  Ou  seja,  o  segredo  económico  tem  valor

económico em si mesmo. Um método de fabrico, um modo especial de

organização que não é do conhecimento comum, uma forma de proceder

ou  de  funcionar  que  é  sob  o  ponto  de  vista  técnico  nova  ou  pouco

divulgada. Já a vida interna das empresas pode ter valor económico, mas

apenas e  só na medida em que se refere  a esta empresa concreta.  A

situação  económica  desta  empresa  concreta,  o  facto  de  esta  empresa

concreta ter adotado este ou aquele modelo de organização, modelos em

si, e em abstrato que podem ser mesmo banais, só não sendo público o

facto de que uma empresa concreta adotou este ou aquele modelo.”/24.

Assim, se existir  matéria reservada, implicando algum expurgo, e será

necessariamente residual, deverá a mesma ser fundamentada na decisão

final a proferir, agora, pela entidade requerida, nos termos do artigo 16.º,

n.º 5, da LADA, observando-se, quanto ao acesso, o disposto no artigo

18.º,  n.º  6  da  LADA:  «A  informação  ambiental  solicitada  deve  ser

parcialmente  disponibilizada  sempre  que  seja  possível  expurgar  a

informação que fundamentou o indeferimento.»

11. Diga-se que a regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que

respeita aos depósitos minerais, encontra-se presentemente prevista no

Decreto-Lei  n.º  30/2021,  de  7  de  maio,  afirmando  o  mesmo  no  seu

preâmbulo  que a  regulamentação jurídica  da atividade de revelação e

aproveitamento  de  depósitos  minerais  assenta  em  três  eixos
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estruturantes:  «Um  primeiro,  de  cumprimento  dos  mais  exigentes

padrões  de  sustentabilidade  ambiental  na  atividade  de  extração  dos

recursos do domínio público do Estado, garantindo, simultaneamente, a

sua  máxima valorização económica  em benefício  do País./Um segundo

eixo que se prende com o reforço de disponibilização de informação e da

participação  pública  e,  bem assim,  com o  reforço  da  intervenção  dos

municípios, assegurando-se uma maior transparência dos procedimentos

administrativos./ Por fim, o terceiro eixo, que consiste na repartição justa

dos benefícios económicos da exploração entre o Estado, os municípios

onde ela se insere e as suas populações.»

12. No  que  respeita  ao  Plano  de  Lavra,  o  reforço  dos  princípios  da

sustentabilidade ambiental traduzem-se na exigência da sua certificação

pelas entidades competentes «assegurando que só podem ser explorados

depósitos  minerais  metálicos  quando  adotadas  as  melhores  práticas  e

equipamentos,  potenciando  a  eficiência  dos  materiais  através  do

aproveitamento do recurso em todas as suas vertentes economicamente

viáveis» (artigo 39.º e anexo V do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio).

13. O reforço da disponibilização de informação e da participação pública

encontra-se  consubstanciado  no  âmbito  do  direito  de  participação

previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio.  

14. Verifica-se no atual regime de exploração de depósitos minerais, face ao

regime previsto no Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, um reforço do

direto  de  informação  e  de  participação  pública,  reforçando  o

entendimento expendido no Parecer 138/2020 desta Comissão.   

15. Assim, no quadro da doutrina da CADA citada, que se reitera,  deverá a

DGEG facultar o acesso ao Plano de Lavra (PL) ou, pretendendo recusar o

acesso, parcial ou total, deverá concretizar, de forma fundamentada, os

segmentos  do  PL  que  contêm  «elementos  confidenciais,  de  caráter

técnico ou segredo industrial», facultando o acesso parcial se for possível

expurgar a informação que fundamentou o indeferimento, nos termos do

disposto no artigo 18.º, n.º 6, da LADA. 

16. Recebido  o  presente  parecer,  a  entidade  requerida  deverá  proferir

decisão final fundamentada, nos termos do artigo 16.º, n.º 5, da LADA. 
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- Os  fundamentos  de  indeferimento  de  acesso  a  informação  ambiental

devem ser  interpretados  de  forma restritiva  face  ao interesse  público

subjacente à divulgação da informação, que prevalece quando o pedido

incidir sobre informação relativa a emissões para o ambiente;

- Ainda que haja matéria sujeita a restrição de acesso, deverá a entidade

requerida facultar, desde logo, o acesso ao demais, com expurgo dessa

outra;

- A  recusa,  total  ou  parcial,  do  acesso  deverá  ser  fundamentada  e

comunicada  por  escrito  pela  entidade  requerida  ao  requerente,

concretizando as razões da recusa;

- Deverá ser facultado o acesso, no quadro exposto.

Comunique-se.

Lisboa, 15 de julho de 2021.

Fernanda Maçãs (Relatora) - Tiago Fidalgo de Freitas - Sónia Ramos -

João Miranda -  Alexandre Sousa Pinheiro  - Francisco Lima - Renato

Gonçalves -  Paulo Braga -  João Perry da Câmara -  Pedro Gonsalves

Mourão - Alberto Oliveira (Presidente)
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