
Gás de xisto I As possibilidades de exploração desta fonte de energia em Portugal ainda estão por avaliar.

DEBATE

Recursos
geológicos:
um potencial
económico
a explorar

Portugal possui recursos importantes
de tungsténio, cobre, estanho e ferro,
mas também um potencial relevante em
recursos minerais em meio marinho,
o que pode garantir um papel de relevo
no panorama mineiro europeu

Os combustíveis
fósseis
continuarão
a dominar
o 'mix' de energia
primária,
contribuindo
com 76% do total.
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Grande parte do reconhecimento
do potencial geológico português
está por fazer ou desactualizado, e

sem este não é possível gerir eficaz-

mente os recursos, nem fazer pla-
neamento e ordenamento do terri-
tório. Aideia é uma das mensagens
mais relevantes das Jornadas da As-

sociação Portuguesa de Geólogos
(APG), que decorreu recentemen-
te no LNEC, e traz associada um si-

nal de alerta para a necessidade de

definição de uma estratégia concer-
tada neste domínio.

Grande parte do reconhecimen-
to do potencial geológico português
está por fazer ou desactualizado, e

sem este não é possível gerir eficaz-

mente os recursos, nem fazer pla-
neamento e ordenamento do terri-
tório. A ideia é uma das mensagens
mais relevantes das Jornadas daAs-

sociação Portuguesa de Geólogos
(APG), que decorreu recentemen-
te no LNEC, tílraz associada um si-

nal de alerta para a necessidade de

definição de uma estratégia concer-



tada neste domínio.
Ao longo de dois dias foram sen-

do apresentadas as visões e expe-
riências de especialistas nas várias
áreas da geologia, que abordaram as

questões do potencial dos recursos

minerais, a prospecção de sulfure-

tos, mineralização de tungsténio, o

potencial marinho na crosta oceâ-
nica profunda e da exploração de

petróleo e gás natural, entre outros.

A sustentabilidade da exploração de

recursos, e a ligação inegável do sub-

solo ao meio ambiente, com a esta-
bilidade dos terrenos, e a vulnera-
bilidade dos solos e águas subterrâ-
neas às actividades humanas fazem
também parte das preocupações, a

par com a componente económica
A estimativa feita pelo Labora-

tório Nacional de Energia e Geolo-

gia indica que o potencial mineral
existente em Portugal poderá valer
1 a 2% do PIB português, e nesta

contabilização não estão conside-
rados os recursos energéticos nem
os recursos em meio marinho, que

exigem ainda uma avaliação mais
detalhada. Mas para concretizar
mais eficazmente este potencial e

transformá-lo em riqueza há mui-
to a fazer em termos de definição es-

tratégica, planeamento e posiciona-
mento de Portugal no contexto Eu-

ropeu para direccionar investimen-

tos e aproveitar os fundos comuni-
tários que definem que os projectos

que envolvam matérias-primas mi-
nerais estratégicas (nocaso de Por-

tugal o tungsténio, por exemplo) se-
rão prioritários.

Pedro Cabral, director da Direc-

ção Geral de Energiae Geologia, re-
conhece que Portugal é um dos paí-
ses da Europa com um potencial re-
levante para a ocorrência de uma
grande diversidade de recursos geo-
lógicos com interesse económico,
indicando o posicionamento do país
em termos de recursos metálicos,
onde está em 6o lugar nos concen-
trados de minérios de tungsténio e
em 16° no estanho, e nos recursos
não metálicos, com destaque para o

pegmatito com lítio.

Estes são recursos importantes
para a indústria europeia, à seme-

lhança dos sulfuretos maciços, cuja

exploração está a ser realizada pela
lundin mining, nas minas de Neves

Corvo, ou as terras raras, cujos de-
safios e oportunidades foram deli-
neados por António Mateus, da Fa-
culdade de Ciências da Universida-
de de Lisboa

As riquezas escondidas

no subsolo marinho
Os recursos do mar, e a exploração
económica da Zona Económica Ex-
clusiva de Portugal, têm sido por
demais referidos nos últimos anos,
mas o potencial da utilização dos

recursos minerais em meio mari-
nho é praticamente ignorado, em-
bora existam indícios fortes de exis-
tência de recursos abundantes de
cobalto e outros minérios relevan-
tes.

E estas jazidas podem ganhar
maior importância com o alarga-
mento da extensão da plataforma
continental que deverá acontecer
em 2105. "São 4 milhões de quiló-
metros de jurisdição onde sabemos

que há potencial significativo mas
não prontos para extracção, expli-
ca Fernando Barriga, da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lis-
boa.

Bramley Murton, do Centro
Oceanografia) do Reino Unido, de-
monstrounasua apresentação que
a exploração de sulfuretos maciços
no fundo do mar tem viabilidade
económica e detalhou o projecto
Blue Mining, que tem financiamen-
to europeu, onde foram identifica-
dos vários benefícios face à explora-
ção dos mesmos recursos em terra
O professor mostrou também vá-

rias imagens das Fontes hidroter-
mais e picos submarinos encontra-
dos nos Açores.

A certeza dos

recursos energéticos
As reservas relevantes de urânio
existentes em Portugal, cuja explo-

ração recebe oposição da opinião
pública, sobretudo devido ao desco-

nhecimento, foram também abor-

dadas, até devido ao interesse exis-

tente.
O desinvestimento que se verifi-

cou na produção é considerado um
erro crasso, admitindo-se nas Jor-
nadas que com o recurso às melho-
res tecnologias disponíveis, a explo-
ração de urânio contribui para di-
minuir a radioactividade das zonas
onde este elemento ocorre e gerar
riqueza para o país.

Os trabalhos de prospecção de

petróleo e gás em curso no territó-
rio continental e no mar são mais

pacíficos e a prazo a convicção é de

que darão fruto. Manuel Ferreira de

Oliveira, presidente executivo da

Galp Energia, detalhou as expecta-
tivas da empresa nas várias áreas

concessionadas, onde tem feito in-
vestimentos significativos em ter-
mos de Investigação e Desenvolvi-
mento e alertou para o potencial
que existe em explorar as parcerias
na área da lusofonia, com o Brasil,

Angola e Moçambique na linha da
frente das descobertas mais signifi-
cativas dos últimos anos. A empre-
sa tem actualmente mais de 50 pro-
jectos em quatro continentes, con-
tando com a parceria de 7 dos 10

operadores líderes mundiais em
I&D.

O potencial identificado no "sha-
le gas", o gás de xisto, já explorado
fortemente na Polónia e no Reino
Unido com vantagens na redução
do preço da energia, foi também tra-
zido a debate, com o exemplo práti-
co do Reino Unido. Em Portugal fal-
ta ainda reconhecer as possibilida-
des de exploração em território
emerso e de hidratas de metano em
meio marinho, sendo este aponta-
do como o recurso energético que
irá provavelmente substituir o pe-
tróleo no futuro. Questionado
quanto a este potencial, Ferreira de
Oliveira admitiu também que qua-
se de certeza esta é um recurso exis-
tente em Portugal, mas sublinhou

que não se sabe se é extraível com
viabilidade económica




