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Bom dia!
Incumbe-me o Sr. Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr Patrício Araújo, de remeter ao
Parlamento o seguinte informação e respetivo anexo, em resposta ao Requerimento rq370/xiv/1ª al, entregue pelo
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e subscrito pelos Senhores Deputados Maria Manuel Rola, Jorge Costa,
Nelson Peral, José Maria Cardoso e Alexandra Vieira.
Domingos Xavier
Gabinete de Apoio à Vereação
MUNICÍPIO DE VILA VERDE
domingos.xavier@cm-vilaverde.pt

Ex.mos Senhores Deputados
do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
A Câmara Municipal de Vila Verde votou, por unanimidade, contra a atribuição dos direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais nos quais se incluem o lítio e outros minerais metálicos ferrosos, associados ao processo MN/PPP/483
“Polígono de Cruto” no âmbito da consulta pública levado a efeito por parte da Direção Geral de Energia e Geologia do Ministério
do Ambiente (DGEG). Mais a informo de que este "Polígono de Cruto" é o único que abrange parcialmente o Município de Vila
Verde e, inclui ainda, parte dos territórios dos concelhos de Braga e Barcelos.
Assim, em devido tempo e usando a forma legal mais adequada, o Município pronunciou-se contra a atribuição dos direitos de
exploração do lítio aprovando, unanimemente, na Reunião de Câmara, realizada em 20 de Maio de 2019, um parecer contra a
exploração de lítio e outros minerais ferrosos no nosso Concelho (ver comunicação à DGEG anexa).
Neste contexto, agiremos sempre junto das entidades com capacidade de decisão sobre esta matéria, designadamente, a Direção
Geral de Energia e Geologia e Ministério do Ambiente, para defender e acautelar os superiores interesses dos Vilaverdenses no
que concerne aos direitos de prospeção e pesquisa dos depósitos minerais. Ademais consideramos que não estão reunidas as
condições para ponderar e acautelar seriamente os direitos de pesquisa e prospeção solicitados pela empresa Fortescue Metais
Group Exploration Pty Ltd, relativos à área abrangida pelo polígono de “Cruto” que abrange parcialmente algumas zonas dos
concelhos de Braga, Barcelos e de Vila Verde.
Cumpre ainda acrescentar que atempadamente foi solicitada à Direção Geral de Energia e Geologia a disponibilização de
informação mais pormenorizada que habilite a Câmara Municipal e os Cidadãos a uma tomada de decisão mais criteriosa e
fundamentada, em especial, no que diz respeito às medidas de mitigação relativas ao impacto ambiental que este processo possa
vir a trazer, visto que até ao momento não nos foi dado a conhecer a realização de qualquer estudo de impacto ambiental.
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Com os melhores cumprimentos
Patrício Araújo
Vereador do Ambiente Desporto e Atividades Económicas
Município de Vila Verde
patricio.araujo@cm-vilaverde.pt
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Câmara Municipal de Vila Verde

Ex.mo(a) Senhor(a) Representante de:
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, N.º 208
Ed. Santa Maria
1069 – 203 LISBOA
n. referência
processo n.º
v. referência
data
assunto

S /5514/ 2019/Município de Vila Verde

MN/PPP/0483 “Cruto” - Solicitação de Parecer
409/DSMP/DMC/MP/PPP/483
22/05/2019

Comunicação de Parecer desfavorável

Reportando-me ao oficio com a referência «409/DSMP/DMC/MP/PPP/483», datado de treze de
maio do corrente, através da qual se solicita emissão de parecer relativo ao «Processo n.º MN/PPP/0483
"Cruto"», comunica-se a V. Exª que a Câmara Municipal de Vila Verde, em reunião ordinária do pretérito
dia vinte de maio, deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável e, bem assim, solicitar à Direção
Geral de Energia e Geologia a disponibilização de informação mais pormenorizada, que habilite a uma
tomada de decisão criteriosa e fundamentada, designadamente no que respeita ao impacto ambiental.
Face à pertinência do assunto em apreciação, e para uma avaliação rigorosa dos termos da decisão,
transcreve-se o teor integral da antedita deliberação:
“A Câmara, por unanimidade, emite parecer desfavorável, atentas as razões aduzidas na
informação subscrita pelo Sr. Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas da
Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. Patrício Araújo, por não estarem reunidas as condições
para ponderar e acautelar seriamente interesses do Município no processo de atribuição dos
direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre,
lítio, tungsténio, estanho e outros ferrosos e minerais metálicos associados, solicitado pela
Fortescue MetaisGroup Exploration Pt6y Ltd, relativo a uma área denominada do “Cruto”,
que abrange os concelhos de Braga, Barcelos e Vila Verde. Mais deliberou, também por
unanimidade, solicitar à Direção Geral de Energia e Geologia que seja disponibilizada
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informação mais pormenorizada que habilite a uma tomada de decisão mais criteriosa e
fundamentada, designadamente no que respeita ao impacto ambiental”.

Junta-se: Informação do Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Económicas da Câmara
Municipal de Vila Verde, Dr. Patrício Araújo.

Com os melhores cumprimentos.

O Coordenador da Unidade de Contratação Pública do Município de Vila Verde,
________________________________
- Dr, Nuno Miguel Lomba Mota -
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