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Projeto: "Portugal: Ambiente em Movimento“. 
 

 Levantamento de cerca de 130 conflitos em 

diversas áreas: agricultura, energia, indústria, 

megaprojetos, mineração,  resíduos, administração 

pública e gestão do território.  
 

Abordagem aprofundada de 60 casos de conflitos 

“mais intensos”  (Fase 1). 
 

Previsão de lançamento do site: final de 2015. 

 





Destacados 16 megaconflitos que envolvem 
diferentes tipos de commodities e de usos da terra, 
atores sociais e formas de ação diversificadas.  
 

Representam uma parcela relevante da realidade 
ambiental portuguesa. 
 

 “Casos múltiplos” ("country-wide conflict”): 
ocorreram  em diferentes localidades, com a 
mesma motivação ou reinvindicação (asbestos in 
public building, multiple landfills, co-incineration, 
eucalyptus monoculture, uranium mines, new 
dams, high tension lines). 





Portugal: ambiente em movimento  
 

Recolha bibliográfica e organização de mais 
de 2 mil documentos (artigos em jornais 
nacionais e  regionais; artigos  científicos 
em revistas nacionais e internacionais,  
comunicações em  eventos científicos, 
relatórios técnicos, teses, blogs,  sites, 
fotos, cartazes, vídeos e outros); 

 

Contatos com os movimentos e 
associações ambientais (em andamento). 

 

 
 



 

Ejoltatlas Portugal: 
Consulta nacional durante agosto e outubro de 

2014. 
 

Recolha de opiniões via e-mail de conhecedores e 
participantes da realidade dos conflitos ambientais 
em Portugal sobre: 

 

   “Quais são os principais conflitos no país?” 
 

 

Sugestões de casos, temas, referências e 
comentários pessoais sobre a intensidade e 
desdobramentos dos conflitos.   
 

Grande número de contribuições recebidas. 
 

Análise e sistematização da informação.  
 



 

Ejoltatlas Portugal (cont.): 
 

 Consolidação de lista com 25 casos de conflitos “de 
maior intensidade e relevância”. Alguns “casos múltiplos”: 
novas barragens, a coincineração, os aterros sanitários  
e as minas de urânio e linhas de alta tensão. 

 

 Envio da lista a  uma centena de ativistas, académicos 
(professores e investigadores), funcionários públicos, 
técnicos, jornalistas e políticos com a pergunta:  

  
“Quais os 15 casos que julga mais relevantes dos 25?”  

 

 Após a apuração dos votos,  fez-se uma nova lista dos 
25 casos, hierarquizando-os por número de votos. Os 15 
mais votados foram selecionados para redação. 



 
Os 15 casos selecionados 
Central nuclear de Ferrel  

Ação de destruição de plantação de milho OGM  

Suiniculturas no rio Lis  

Eucaliptação da floresta e ameaça aos baldios  

Coincineração  

Plano Nacional de Barragens  

Foz de Côa, Património da Humanidade ameaçado  

Depósito de resíduos nucleares em Espanha na fronteira  

Rede de autoestradas e ordenamento do território  

Linhas de Alta Tensão  

Curtumes no Rio Alviela  

Recuperação das minas de urânio  

Aterros sanitários  

Guerra dos caulinos em Barcelos  

Erradicação do amianto em edifícios públicos  

Ponte Vasco da Gama 



 

Outros casos 
Minas de caulim em regiões densamente povoadas 

População do Barreiro luta contra a poluição industrial 

Petróleo e gás natural na costa do Algarve 

Mina de cobre e prata em Sever do Vouga 

Parques eólicos  

Mineração de feldspato em reserva de Monchique  

Pedreira da CIMPOR chumbada em Vila Franca de Xira  

Ouro na vizinhança da cidade de Évora  



Os estudos de caso demonstram o contexto de intensa disputa material e 

simbólica por diferentes formas de conceber os usos da terra, os programas de 

desenvolvimento e o aproveitamento de recursos. 
 

 Relacionados com as características físicas do país, ou seja, com a localização 

da maioria dos rios, das atividades industriais de transformação, das 

infraestruturas e da concentração populacional (a ser melhor estudada no 

projeto PAeM). 
 

 Dos 15 mais, o Norte e o Centro de Portugal são as regiões que mostram a 

maior concentração de casos, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, e 

pela região do Alentejo. 
 

 Portugal tem um dos mais baixos indicadores de desenvolvimento humano e 

socioeconômico da Europa, apesar dos padrões de consumo semelhantes aos 

de outros países. 
 

 Obtivemos registros de conflitos ambientais em Portugal desde a década de 

1930. 

 

 

 

 



    Década de 1970:  os primeiros conflitos ambientais

Marcos dos primeiros conflitos da década de 1970 que 
estão no Ejoltatlas:   

• 25 de Abril de 1974. 

• Rápida mudança social (reforma agrária e imigração 
em massa). 

• Novas políticas de desenvolvimento (urbanização 
intensiva ao longo da costa, a extensão das 
infraestruturas rodoviárias e de energia). 

• Medidas de "modernização" do país.  

• Nova Constituição em 1975 estabelece preceitos 
ambientais. 

 

 



Descontentamento com as 
descargas de curtumes no rio 

Alviela e criação de uma 
comissão popular local (CLAPA). 

Década de 1970:  os primeiros conflitos ambientais 

Ferrel: destruição das 
fundações de uma central 

nuclear gera luta antinuclear 
que persiste até a atualidade. 



Década de 1980:  o ambiente entra na pauta 
política 

• Intensificação de atividades agrícolas, industriais e 
de mineração. 

• Entrada na UE em 1986.  

• Primeira Lei de Bases do Ambiente - LBA.  

• Criação em nível nacional de várias entidades 
ambientalistas e de um partido político dedicado 
às questões ambientais.   

• Conflito entre as populações locais que reclamam 
perda da sua qualidade de vida, e o governo, com 
a sua opção de desenvolvimento económico.  

 



Década de 1980:  o ambiente entra na pauta política 

Mineração em zona habitada 
de Barcelos  provoca a 
“Guerra dos caulinos”.  

Denúncias de poluição suinícola 
no rio Lis. Manifestações nas 

décadas seguintes. 

Populações de Aldeadávila 
de La Ribera/Salamanca 

manifestam-se contra 
cemitério de resíduos 

nucleares.  

Populações condenam 
eucaliptação das florestas. 



Última década do século XX  
• Política desenvolvimentista com a construção de barragens, linhas elétricas 

de alta tensão, expansão da rede de autoestradas e infraestruturas  e 
tratamento de resíduos urbanos e industriais.  
 

• Adoção de extensa regulação ambiental, salientando-se  a criação do 
ministério do Ambiente, os prévios Estudos de Impacto Ambiental (Lei 
n.186/90) e o processo de  consulta pública aberta à participação da 
sociedade. 
 

• Multiplicação e diversificação dos conflitos em Portugal.  
 

 

• Criação de plataformas temáticas de protestos, reunindo ONGAs, entre 
outras, a Plataforma Salvar o Tua, a Plataforma Sabor Livre, a Plataforma 
Mondego Vivo; a  Plataforma Transgénicos Fora e o Movimento Nacional 
Contra as Linhas de Alta Tensão em Zonas Habitadas. 
 

• Tentativas de deslegitimação dos protestos por parte de instituições públicas 
e partidos políticos, muitas vezes dominantes, através de inverídica 
associação dos mesmos a  fenômenos NIMBY e também da desvalorização de 
sistemas simbólicos e culturais locais. 



Aterros sanitários 
Sermonde, Taveiro, 
Bigorne, Cadaval e 

Arcena. 

Ponte Vasco da Gama. 

Barragem de Foz Côa. 

Última década do século XX 

Coincineração 
(cimenteiras  de 

Souselas, Outão e 
Maceira).   

Linhas elétricas de 
alta tensão. 

Barragem de Baixo Sabor. 

Autoestrada 
A2 Lisboa-

Faro. 



Século XXI - de 2001 a 2015 

• Intensificação dos conflitos: novos episódios e a continuidade da 

forte resistência aos projetos da década anterior.  
 

• Novas contestações contra a construção de barragens e à 

instalação de linhas de alta tensão. 
 

• Ainda, novas contestações contra a introdução de tecnologias de 

risco que ameaçam a segurança alimentar, como o avanço dos 

OGMs e as plantações de milho em Portugal. 
 

• Outros conflitos eclodem, refletindo problemas ambientais e de 

saúde com origens mais remotas, como os provocados pelas  

minas de urânio no centro de Portugal e as exigências de 

remoção de estruturas contendo amianto em edifícios públicos, 

principalmente escolas.  
 

• Antigos conflitos continuado como o do avanço da eucaliptação e 

as tentativas de  apropriação dos baldios.  



Reparação socioambiental dos 
danos causados pelas minas 

de urânio. 

Primeira década do século XXI  

Contra o novo Plano Nacional 
de Barragens (PNBEPH). 

Construção de várias linhas 
de alta tensão, como a de 

Sintra. 

Destruição da plantação de milho 
transgénico no Algarve. 

Protestos contra 
alimentos contendo OGM  

em supermercados 

Protestos pela remoção do 
amianto em prédios públicos, 

principalmente escolas. 



Segunda década do século XXI: 2010-2015 

Intensa oposição à construção da 
barragem de Foz Tua.  

Contestação à ingerência  
do governo nos baldios.  

Protesto contra abertura de minas de 
urânio na Espanha junto à fronteira.  

Contra as linhas de alta tensão 
(Foz Tua-Armamar  
e Espanha-Porto)  



 A conclusão do projeto Ejoltatlas Portugal permite  ao país 
juntar-se a mais de um milhar de conflitos ambientais de outras 
dezenas de países do mundo, preenchendo, assim, uma lacuna. 
Desnecessário realçar que o Ejoltatlas Mundial é uma iniciativa 
estratégica de extraordinária importância. 

 

 Ainda, o segundo projeto, Portugal: Ambiente em Movimento, 
fruto da cooperação destas três instituições, a finalizar em breve, 
vai contribuir com um site interativo contendo 60 estudos de 
conflitos, com  sugestões para mais de 70 futuros casos.  

 

 Finalmente, este trabalho de investigação conta com a ativa 
participação dos movimentos, plataformas e associações 
ambientais, bem como contribuições individuais, todas muito 
bem vindas em suas sugestões e opiniões. 




