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Resumo 

As explorações mineiras são indispensáveis para o fornecimento de matérias primas, acompanhando 

a evolução das necessidades da sociedade e promovendo o desenvolvimento das regiões onde 

operam. Para que este desenvolvimento seja positivo, exige-se que as empresas mineiras atuem de 

forma responsável, em conformidade com os princípios de sustentabilidade. Sendo que a 

sustentabilidade assenta em três vetores, social, económico e ambiental, surge a necessidade de 

compreender como é que a indústria mineira os influencia. Neste contexto, o presente trabalho 

pretende compreender de que forma a exploração de um recurso mineral afecta socialmente a região 

onde a operação de desenvolve. 

Este estudo assentou na revisão de literatura relacionada com a responsabilidade social empresarial 

e a avaliação de impacte social em geral, e em particular os estudos desenvolvidos sobre estes dois 

blocos teóricos em torno da indústria mineira. Desta revisão sobressaiu um estudo desenvolvido 

sobre os impactes socioeconómicos do porto de Sines que serviu de modelo base para esta 

investigação. Com as necessárias adaptações a este modelo, construídas a partir da influência de 

outras leituras, desenhou-se uma estrutura de indicadores estatísticos sociais e socioeconómicos, 

cuja análise permitiu avaliar o impacte social de uma exploração mineira, caracterizando três fases 

principais do ciclo de vida da mina, (1) antes da mina existir e no seu início, (2) durante a exploração 

até ao fecho e (3) após o fecho da mina. O modelo adotado foi aplicado ao estudo de caso da Mina 

do Lousal.  

A interpretação dos resultados permitiu concluir que a Mina do Lousal foi motor de grandes alterações 

sociais e económicas na região de Grândola e que a evolução das condições de vida e a dinâmica do 

concelho beneficiaram com a atividade mineira. Por outro lado, uma reflexão sobre a situação atual, 

induz no sentido de que os benefícios proporcionados no passado não foram geridos de forma a 

minorar os impactes negativos que o fecho da mina provocou. 

Pretende-se que esta dissertação seja um modelo para estudos semelhantes, que venham a 

contribuir com conhecimento a aplicar na melhoria dos planos de lavra e planos de fecho, das 

explorações mineiras atuais e futuras. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave 
Responsabilidade social empresarial, sustentabilidade na indústria mineira, avaliação de impacte 
social  



 
5 

Abstract 

Mining is essential to provide raw materials, fulfilling society needs and promoting the development of 

the regions where they operate. In order this development enriches the region, mining companies are 

demanded to act as responsible citizens, according to sustainability principles. Considering 

sustainability lays on three pillars, social, economic and environmental, there is a need to understand 

how mining industry develops its influence. Regarding this context, this study aims to understand how 

does a mining project socially affect the region where exploitation takes place.  

This research found ground on literature review on corporate social responsibility theory and social 

impact assessment in general and in particular followed the perspective of studies developed within 

the mining sector. From this review a specific study stood out, where the socioeconomic impacts of 

Porto de Sines were thoroughly analysed, and its framework became the basis for this research. This 

model has been combined with other inputs from literature review, and adapted to fit this study. A new 

structure of social and socioeconomic statistic indicators has been developed, allowing to assess the 

social impact of a mining project by characterizing three main mine life cycle stages, (1) before the 

mine and the beginning of construction, (2) exploitation phase and closure and (3) after mine closure. 

This framework has been applied to a case study, Mina do Lousal. 

Results interpretation pointed out that Mina do Lousal has driven sound social and economic changes 

in Grândola region and that living conditions evolution and the county dynamics had benefits from this 

mining activity. On the other hand, reflecting on the present situation, it may be inferred that benefits 

from the past have not been properly managed in order to mitigate negative impacts aggravated by 

mine closure. 

This investigation aims to be a model for future similar studies, whose outputs may contribute with 

knowledge to be considered on present and future mine plans and mine closure plans. 
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1 Introdução 

A indústria é um agente relevante para o crescimento económico (San Cristóbal e Biezma, 2006), 

sendo que a indústria extrativa ocupa a primeira posição no início da cadeia de fornecimento de 

matérias primas.  

 

1.1 Âmbito e justificação do tema 

Segundo Bosson e Varon (1977) um projeto mineiro, além de fornecer as matérias primas para a 

indústria, promove emprego direto e indireto e estimula o desenvolvimento regional. Os países mais 

desenvolvidos têm evoluído nas boas práticas na exploração de recursos, promovendo a integração 

de princípios de sustentabilidade.  

A evidência da sustentabilidade associada a qualquer indústria e em particular à indústria extrativa, 

tem assentado sobretudo nos pilares económico e ambiental, sendo mais recente o interesse pelo 

pilar social (Mancini e Sala, 2018). Os códigos de conduta e guias de boas práticas da indústria, 

enraizados na responsabilidade social empresarial (RSE), contribuem para desenvolver a vertente 

social. Contudo, esse papel é sobretudo desempenhado pela avaliação de impacte social. 

Sendo Portugal um país com bastantes recursos geológicos, com muito ainda por explorar, e já 

imbuído de uma forte cultura de sustentabilidade, importa conhecer os impactes dos projetos mineiros 

portugueses. Neste âmbito surge o interesse em estudar o impacte que uma exploração mineira 

provoca no desenvolvimento socioeconómico da região onde ocorre.  

No caso deste estudo as questões que se colocam são: De que forma é que a exploração mineira 

afectou o desenvolvimento da região? Se não tivesse acontecido, a região teria evoluído da mesma 

forma? Em resposta a estas questões procurou-se compreender quais são os impactes sociais, 

incluindo-se nestes os socioeconómicos, de uma exploração mineira, em todas as fases do ciclo de 

vida da mina. Para esse efeito estudou-se o caso da Mina do Lousal. 

 

1.2 Objectivos 

Este estudo tem por objectivo, através da análise de indicadores sociais e socioeconómicos utilizados 

na avaliação de impacte social, compreender de que forma a exploração de um recurso mineral 

afecta a região onde a operação de desenvolve. De uma forma geral as avaliações de impacte social 

recaem sobre unidades industriais existentes ou futuras. Neste estudo, foi aplicado ao caso da Mina 

do Lousal, encerrada no final dos anos 80, permitindo uma avaliação da evolução das condições de 

qualidade de vida do município de Grândola e respectivas freguesias, nos diferentes ciclos de vida da 

mina. 

O desenvolvimento deste trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão da influência de 

uma exploração mineira no desenvolvimento de uma região. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação foi organizada em cinco capítulos, com os seguintes conteúdos: 

Capítulo 1 – Introdução: enquadramento do tema da tese, indicação dos objectivos da mesma e 

estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 – Estado da arte: enquadramento teórico com dois blocos de literatura – responsabilidade 

social empresarial na indústria mineira e avaliação de impacte social, em geral e em particular na 

indústria extrativa. 

Capítulo 3 – Metodologia: referência a metodologia adaptada a esta investigação, modelo de 

estrutura de indicadores para avaliação de impacte social e método para recolha de dados. 

Capítulo 4 – O caso da Mina do Lousal: caracterização da região antes, durante e após a exploração 

mineira e respetiva avaliação de impacte social com análise e discussão de resultados. 

Capítulo 5 – Conclusões e recomendações: conclusões resultantes da discussão dos resultados e 

recomendações para futuras investigações. 

Referências bibliográficas: Listagem das referências utilizadas em revisão de literatura e obtenção de 

dados. 

Anexos: Transcrição das duas entrevistas realizadas. 
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2 Estado da arte 

O enquadramento teórico deste estudo assenta em dois blocos de literatura, a responsabilidade 

social empresarial (RSE) na indústria mineira e a avaliação de impacte social (AIS). 

 

2.1 Responsabilidade social empresarial na indústria mineira 

A avaliação de impacte social tem raízes na responsabilidade social empresarial pelo que importa 

referi-la neste estudo. 

O conceito de RSE teve início nos anos 50 embora o desempenho social da empresa  remonte aos 

anos 30 (Carroll, 1999). A definição inicial de RSE referia-se às obrigações do empresário para com a 

sociedade em termos de valores e objectivos (Bowen, 1953) e manteve-se como conceito base para 

todas as definições que se seguiram.  

Na perspetiva de Carroll (1991), a empresa socialmente responsável deve procurar obter lucro, 

cumprindo a lei, segundo os princípios de ética e comportando-se como um bom cidadão 

empresarial. Na abordagem de Jenkins e Yakovleva (2006) a RSE e a sustentabilidade estão 

intimamente ligadas aos impactes sociais e ambientais da atividade da empresa. Segundo estes 

autores, as maiores empresas mineiras desenvolvem políticas de sustentabilidade com códigos de 

conduta relacionados com cidadania empresarial, como forma de conseguir uma licença social para a 

sua atividade, sobretudo difícil de se obter quando se associa ao sector mineiro questões tão 

negativas quanto suborno para obtenção de concessões mineiras, ausência de compromisso com as 

comunidades locais, poluição, problemas de saúde e “invasão” de trabalhadores migrantes.  

Acresce a estas questões a dificuldade em lidar com uma opinião pública generalizada de que o 

desempenho ambiental e social das empresas mineiras é fraco,  a pressão exercida por grupos 

ambientalistas que questionam a legitimidade deste indústria é crescente e o próprio sector financeiro 

frequentemente considera o investimento mineiro com risco social muito elevado. 

No âmbito da responsabilidade social e desenvolvimento mineiro responsável, Bosson e Varon (1977) 

afirmam que os objetivos  de uma exploração mineira devem incluir, entre outros, o bom 

aproveitamento dos recursos minerais disponíveis, criar emprego, direto ou indireto, garantir um 

fornecimento adequado de matérias-primas para a indústria e estimular o desenvolvimento regional. 

Devido ao impacte que uma exploração mineira tem na sociedade, as empresas mineiras deveriam 

monitorizar e documentar a evolução dos indicadores sociais  na região onde operam e desta forma 

avaliarem o impacte na qualidade de vida das populações (McMahon e Remy, 2001). 

 

2.2 Avaliação de impacte social 

O processo de avaliação de impacte social (AIS) nasceu no início dos anos 70, em conjunto com os 

Estudos de Impacte Ambiental (EIA),  para dar resposta à política ambiental nos Estados Unidos da 

América e promover a aceitação de projetos pela sociedade (Esteves et al., 2012). Algumas 
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empresas criaram processos de avaliação, gestão e monitorização de forma a identificar os impactes 

sociais decorrentes da implementação de projetos e desta forma conseguem dar resposta às 

mudanças que vão ocorrendo durante o desenvolvimento desses projetos  (Franks et al. 2010; 

Franks, 2012; Vanclay e Esteves, 2011). Este tipo de gestão está intimamente ligada ao 

relacionamento com a comunidade e reconhece a importância dos riscos sociais na gestão da 

empresa (Owen e Kemp, 2015), já que os riscos relacionados com os stakeholders são considerados 

como factores relevantes no sucesso e custo dos projetos (Ruggie, 2011). 

À semelhança do que acontece noutros países, em Portugal as AIS têm sido sobretudo 

desenvolvidas no âmbito dos EIA e em estudos de desenvolvimento económico e social das regiões. 

Como exemplo, considere-se o estudo de Manso e Simões (2009), sobre o desenvolvimento 

económico e social dos municípios do continente português, suportado na análise de indicadores 

relativos a condições materiais, sociais e económicas. No âmbito das condições materiais foram 

considerados equipamentos de comunicação, culturais, de saúde, educativos e infraestruturas 

básicas. As condições sociais foram avaliadas recorrendo a variáveis relacionadas com cultura e 

lazer, educação, população, saúde, segurança e ambiente. Por último as condições económicas 

foram abordadas considerando as dimensões dinamismo económico, mercado de habitação, 

mercado de trabalho e rendimento/consumo) (Manso e Simões, 2009).  

Segundo Manso et al. (2010) só com uma interpretação clara dos indicadores de desenvolvimento 

económico e social se conseguem desenvolver políticas públicas de desenvolvimento regional, 

alegando que sendo o bem-estar reflexo da atividade económica, medindo o bem-estar, tem-se 

noção do desenvolvimento económico, dá orientações sobre medidas a tomar relativamente a 

grupos/locais com pior bem-estar, permite avaliar se o bem-estar de determinada população se altera 

com novas políticas ou se é sustentável e permite avaliar políticas com base na análise de custo-

benefício social.  

A tese de mestrado de Filipe (2016) é exemplo de utilização de indicadores sociais e 

socioeconómicos num estudo sobre os efeitos de uma atividade industria. Neste estudo a autora 

caracterizou e identificou os impactes urbanísticos e socioeconómicos, nos municípios de Sines e 

Santiago do Cacém, resultantes da implementação do Porto de Sines. Para tal recorreu a entrevistas 

e à análise de indicadores estatísticos socioeconómicos, considerando várias fases (antes da 

implementação do projeto, e nas décadas de 70, 80, 90 e século XXI) de evolução deste projeto 

portuário e industrial. Na avaliação dos aspetos socioeconómicos interpretou valores estatísticos 

enquadrados em sete categorias: população, educação, emprego, habitação e condições de vida e 

empresas. Na categoria população foram analisados indicadores relacionados com taxa de 

crescimento da população residente, densidade populacional e estrutura etária. No descritor 

educação foram considerados indicadores referentes a taxa de analfabetismo e nível de escolaridade. 

Relativamente ao emprego avaliou a evolução da população empregada segundo o sector de 

atividade económica, o ganho médio mensal do trabalhadores por conta de outrem, a taxa de 

desemprego, o número de trabalhadores da empresa e postos de trabalho diretamente gerados pela 

atividade durante a fase de construção e operação. No que se refere ao tecido empresarial analisou o 
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número de empresas sediadas nos concelhos e a percentagem de empresas por atividade 

económica. A habitação e condições de vida integraram indicadores relacionados com a evolução do 

número de edifícios, edifícios por época de construção e alojamentos familiares, e ainda o poder de 

compra. 

A autora não integrou descritores do território na análise socioeconómica, tendo optado por dedicar 

um capítulo à análise territorial, onde traçou considerações sobre a evolução das infraestruturas de 

transporte terrestre e o desenvolvimento de centros urbanos. 

No âmbito das Avaliações de Impacte Ambiental (AIA), a legislação portuguesa, através do capítulo 

IV do Anexo II da portaria nº330/2001 de 2 de Abril, fornece indicações relativamente à 

“caracterização do estado atual do ambiente susceptível de ser consideravelmente afectado pelo 

projeto e da sua evolução previsível na ausência deste, com base na utilização dos factores 

apropriados para o efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos”, indicando que na vertente 

social que devem ser considerados a “população e povoamento; património cultural; condicionantes; 

servidões e restrições; sistemas ou redes estruturantes; espaços e usos definidos em instrumentos 

de planeamento; socioeconomia”. Também a Agência Portuguesa de Ambiente (APA) desenvolveu 

Guias Técnicos para a elaboração de EIA de projetos específicos, em que inclui descritores 

relacionados com socioeconomia, nomeadamente demografia, estrutura socioeconómica e cultural, e 

acessibilidades (APA, 2008). 

 

2.3 Avaliação de impacte social na indústria extrativa 

Segundo Esteves et al. (2012), a AIS faz parte do processo de aprovação de projetos de exploração 

de recursos naturais. Nesse sentido e no âmbito da RSE e do desenvolvimento sustentável, a 

indústria mineira decidiu já organizar-se e dar o seu contributo. Uma das formas que encontrou foi 

criar o Conselho Internacional de Mineração e Metais (International Council on Mining and Metals - 

ICMM), um fórum sediado em Londres e que integra vinte e sete empresas mineiras e trinta 

associações relacionadas com o sector mineiro (www.icmm.com, 2018) 

O ICMM desenvolveu um Sistema de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development 

Framework) para que todos os participantes possam adotá-lo e cumprir as políticas estipuladas pelo 

Conselho. Concebido com o propósito de contribuir para a melhoria de desempenho da indústria 

mineira, este sistema está alinhado com outras iniciativas como a Declaração do Rio, GRI (Global 

Reporting Initiative) e Global Compact entre outras (www.icmm.com, 2018). 

Por se considerar que os dez princípios da iniciativa ICMM albergam práticas socialmente 

responsáveis e em conformidade com os princípios da sustentabilidade, segue-se a descrição dos 

mesmos. O primeiro diz respeito a ética empresarial, governança e transparência. Neste âmbito a 

empresa deve desenvolver políticas de conduta ética e implementar práticas de combate à corrupção, 

que não se limitem a cumprir a legislação do país onde a sua atividade se desenvolve. As boas 

práticas devem ser discutidas com outros parceiros de forma a que sejam um contributo eficaz para 

estratégias de desenvolvimento sustentáveis. 
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O segundo princípio está relacionado com o processo de tomada de decisão e obriga a que a 

empresa integre os princípios do desenvolvimento sustentável nas suas políticas. Os projetos 

mineiros devem ser concebidos e implementados de forma a que, qualquer das fases do seu ciclo de 

vida, desde a fase de projeto até ao fecho da mina, promova o desenvolvimento sustentável. Neste 

contexto, é importante um bom desempenho social, económico e ambiental não só da empresa como 

a empresa deve estimular os seus stakeholders a agirem da mesma forma. Para atingir os 

desempenhos desejáveis, a empresa deve dar formação adequada aos trabalhadores.  

O terceiro princípio é universal pois está relacionado com os direitos humanos dos trabalhadores e da 

comunidade local. Estes devem ser respeitados bem como a cultura da comunidade onde o projeto 

mineiro se desenvolva. Relativamente aos trabalhadores há que assegurar uma remuneração justa, 

nunca recorrer a trabalhos forçados nem a trabalho infantil e envolver os trabalhadores na tomada de 

decisão em assunto de interesse mútuo. É importante implementar políticas e práticas destinadas a 

eliminar o assédio e a descriminação e assegurar que todos os trabalhadores participam em ações de 

formação relativas a questões culturais e direitos humanos. No que diz respeito à comunidade deve 

minimizar-se a realocação de pessoas e compensá-las devidamente caso aquele não possa ser 

evitado bem como respeitar a sua cultura, costumes e o seu património. 

O princípio número quatro fornece indicações sobre a implementação de estratégias de gestão de 

risco e da sua importância para os stakeholders, pelo que aponta para a consulta às partes 

interessadas para identificar, avaliar e gerir os impactes sociais, económicos e ambientais. Estes 

sistemas de gestão devem ser periodicamente revistos e atualizados. Os stakeholders devem ser 

informados sobre os riscos resultantes da atividade e sobre as medidas de controlo dos mesmos, e 

devem ser envolvidos no desenvolvimento de procedimentos de emergência. 

Os princípios cinco e seis dizem respeito à melhoria contínua. O princípio cinco aborda as questões 

de saúde e segurança, proporcionando orientações mais dirigidas aos trabalhadores da empresa e 

aos trabalhadores dos empreiteiros contratados pela empresa. Nesse sentido é preciso implementar 

um sistema de gestão de melhoria contínua de saúde e segurança dos trabalhadores, empreiteiros e 

comunidades locais. Os riscos identificados devem ser monitorizados. Devem ser tomadas todas as 

medidas para prevenir acidentes de trabalho e doenças, quer junto dos trabalhadores da empresa 

quer junto dos trabalhadores dos empreiteiros e, proporcionar-lhes formação no âmbito da saúde e 

segurança. Sempre que possível há que reabilitar e reintegrar trabalhadores que tenham sofrido 

algum acidente ou doença. 

O princípio seis lida com as questões ambientais e aborda especificamente a melhoria de 

desempenho em áreas como a gestão da água, a eficiência energética e as alterações climáticas. 

Assim, dá orientações para se proceder à avaliação de impacte ambiental de novos projetos em 

todos os ciclos de vida da mina, desde a prospeção ao fecho. A implementação de um sistema de 

gestão ambiental de melhoria contínua é essencial para rever, prevenir, mitigar e melhorar impactes 

ambientais adversos. É importante realizar a recuperação da utilização do solo em função dos 

cenários acordados para a fase de pós-fecho da mina. Em todo o ciclo de vida da mina é necessário 

assegurar a segurança das instalações de estéreis e rejeitados. O plano de fecho deve refletir que 
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estão considerados todos os recursos necessários ao cumprimento dos requisitos de fecho de todas 

as operações ligadas à atividade mineira. 

O princípio sete tem como objectivo a conservação da biodiversidade e o planeamento do uso do 

solo. Assim propõe que as empresas promovam o desenvolvimento e implementação de 

procedimentos inclusivos e transparentes, relacionados com abordagens que integrem o 

planeamento do uso do solo, biodiversidade, conservação e atividade mineira. Neste âmbito deve 

também disseminar conhecimento científico e promover estudos relacionados com gestão e avaliação 

da biodiversidade. Todos estas ações devem incluir o respeito por áreas protegidas. 

O princípio oito pretende incentivar a implementação de procedimentos responsáveis de utilização, 

reutilização, reciclagem e descarte de produtos. Para esse efeito é necessário proceder à avaliação 

do ciclo de vida dos materiais e minerais, em relação aos efeitos na saúde e no ambiente. É 

importante desenvolver e promover o conceito de gestão integrada de materiais através da cadeia de 

valor  e apoiar investigação, que promova a inovação e utilização de tecnologias que sejam seguras e 

eficientes do ponto de vista energético, e da utilização de recursos naturais e outros materiais. Deve 

ser disponibilizada informação às entidades reguladoras e aos stakeholders, sobre os produtos e 

atividades operacionais e deve apoiar-se o desenvolvimento de políticas e normas que promovam a 

utilização segura de produtos minerais. 

O princípio nove foca-se na melhoria contínua do desempenho social e no contributo para o 

desenvolvimento social, económico e institucional das comunidades onde se opera. As orientações 

deste princípio vão no sentido de promover o envolvimento de stakeholders desde a fase inicial da 

mina para a discussão e resolução da gestão dos impactes sociais, assegurar a manutenção desse 

relacionamento e assegurar que as minorias ou grupos marginalizados beneficiam de uma gestão 

equitativa. É importante contribuir para o desenvolvimento da comunidade, desde a fase de 

prospecção até ao fecho, em colaboração com as comunidades locais e os seus representantes. 

Devem promover-se parcerias com organizações governamentais e não governamentais de forma a 

assegurar que os programas desenhados para a comunidade são eficazes, e que incluem melhorar o 

desenvolvimento social e económico para combate à pobreza. 

O princípio dez é relativo à comunicação e transparência, promovendo a implementação de 

compromissos efetivos e transparentes com os stakeholders, e a elaboração de relatórios de 

comunicação, ou seja, relatórios de sustentabilidade, sujeitos a verificação independente.  A 

informação relevante deve ser disponibilizada atempadamente e sempre que necessário devem 

consultar-se os stakeholders. 

Outra iniciativa de grande relevo é a Global Reporting  Initiative (GRI), cujo modelo de relatório de 

sustentabilidade, aplicável a qualquer empresa, é apontado por várias empresas mineiras como 

sendo utilizado nos seus relatórios, no âmbito de uma política de RSE. As normas do GRI (2018), na 

série 400, integram dezanove tópicos sociais, com designações de 401 a 419, que devem ser 

avaliados através da monitorização de indicadores, no período a que se refere o relatório.  



 
20 

O tópico 401 é relativo a emprego e inclui informação relativa a novas contratações e rotatividade de 

pessoal, benefícios (seguro de vida, assistência médica, cobertura por incapacidade e invalidez, 

licença parental e outros) para os trabalhadores a tempo inteiro e licença parental. 

O tópico 402 refere-se a  relações laborais. A empresa de informar sobre o prazo de pré-aviso que dá 

aos trabalhadores e seus representantes relativamente a mudanças operacionais significativas que 

possam afetá-los. O tópico 403 lida com assuntos de segurança e saúde ocupacional, requerendo 

que a empresa deve forneça informação referente a representante dos trabalhadores nas comissões 

de segurança e saúde; tipos de acidentes e taxa de frequência de acidentes, doenças profissionais, 

taxa de dias perdidos, taxa de absentismo, e mortes por acidente laboral ou por doença profissional; 

trabalhadores em postos de trabalho sujeitos a alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas 

com a atividade; questões de segurança e saúde tratadas com as entidades sindicais. 

O tópico 404 aborda questões relacionadas com formação, especificamente a média de horas de 

formação ao ano por trabalhador, os programas de formação para melhoria das competências dos 

trabalhadores e programas de ajuda à transição e a percentagem de trabalhadores que têm 

avaliações de desempenho periódicas. O tópico 405 expõe a diversidade e igualdade de 

oportunidades, nomeadamente a diversidade nos órgãos de gestão da empresa e a remuneração das 

mulheres face aos homens. 

O tópico 406 refere-se à não discriminação e informa que devem ser indicados os casos de 

discriminação ocorridos e as ações de melhoria corretivas. O tópico 407 trata da liberdade de 

associação e reivindicação coletiva, com o objetivo que sejam referidas situações que possam 

comprometer a liberdade de associação e de negociação coletiva. O tópico 408 aborda as situações 

com risco significativo de casos de trabalho infantil. 

O tópico 409 refere-se a situações  com risco significativo de casos trabalhos forçado ou obrigatório. 

O tópico 410 aborda as práticas de segurança, nomeadamente se o pessoal de segurança recebeu 

formação em direitos humanos. O tópico 411 identifica os casos de violação dos direitos das 

populações indígenas e as medidas de reparação. 

O tópico 412 integra as atividades submetidas a avaliação de impacte no âmbito dos direitos 

humanos, a formação de trabalhadores em políticas e procedimentos relativos a direitos humanos e 

contratos que incluam cláusulas sobre os direitos humanos. O tópico 413 diz respeito às atividades 

desenvolvidas com a com a participação da comunidades local, avaliações do impacte das mesmas e 

programas de desenvolvimento; avaliação de impactes negativos, atuais ou potenciais, nas 

comunidades locais. 

O tópico 414 diz respeito à avaliação social dos fornecedores e aos impactes sociais negativos na 

cadeia de fornecimento e respetivas medidas de mitigação. O tópico 415 diz respeito a apresentação 

de valores de financiamento de partidos políticos ou representantes políticos, realizados pela 

empresa, de forma direta ou indireta  

O tópico 416 foca-se na avaliação de impactes de produtos e serviços na segurança e saúde do 

cliente. O tópico 417 trata dos requisitos de informação em marketing e rotulagem, de produtos e 



 
21 

serviços. O tópico 418 analisa as reclamações fundamentadas relativas a quebra de 

confidencialidade relativa a dados do cliente;. O tópico 419 avalia o cumprimento de requisitos legais 

e normativos, socioeconómicos. 

Na Austrália, a aprovação de projetos mineiros requer a submissão de um plano de gestão de 

impacte social como parte integrante do EIA. O procedimento para a elaboração deste plano pretende 

delinear as estratégias que devem comandar todas as fases do desenvolvimento do projeto, incluindo 

o seu encerramento, compreendendo a avaliação, monitorização, relatório e revisão de forma a dar 

resposta a todas as alterações que se verifiquem (Franks et al., 2009).  

Na África do Sul e nas Filipinas, os projetos mineiros requerem um plano social que integre o 

desenvolvimento da comunidade local. Além da gestão de recurso naturais, as metodologias de AIS 

têm sido também aplicadas em iniciativas de resolução de conflitos, em projetos de cooperação e 

desenvolvimento na prevenção de acontecimentos catastróficos (Esteves et al, 2012). 

Em Portugal, o plano de lavra (plano para obter licença de exploração mineira) inclui “a descrição das 

medidas adotadas para prevenir a poluição do meio ambiente e assegurar a recuperação paisagística 

e dos terrenos” (DL 88/90, pg. 1279), sendo sujeito a “finda a exploração, à reconstituição dos 

terrenos para utilização segundo as finalidades a que estavam adstritos antes do início da mesma, 

salvo se de outro modo tiver sido estabelecido em plano aprovado pelas entidades competentes” (DL 

88/90, p. 1284). Quer na legislação para novas explorações quer na legislação para recuperação de 

áreas mineiras abandonadas, não se encontra evidência de requisitos específicos relacionados com a 

componente da responsabilidade social perante a comunidade local. De facto, a literatura sobre os 

indicadores relacionados com a avaliação de impactes sociais em contexto de exploração de um 

recurso mineral não é vasta, surgindo normalmente integrados em abordagens de sustentabilidade 

(e.g. Sardinha et al., 2013). 

A avaliação de projetos de exploração com base nas boas práticas de sustentabilidade no 

aproveitamento de recursos, tem sido sobretudo orientada para a avaliação e mitigação de riscos 

ambientais, atribuindo à dimensão social um pequeno capítulo dentro da dimensão ambiental. Os EIA 

associados a explorações mineiras (e.g. MTI, 2015; Aurmont Resources, 2012) ou a outro tipo de 

atividade (e.g. Mecanarte, 2014; Globespan, 2013; Galp Power, 2007)  são também reflexo desta 

hierarquização. A literatura existente sobre o assunto (e.g. Mancini e Sala, 2018; Franks, 2012; 

Manso e Simões, 2009) aponta para uma evolução da dimensão social, sendo já evidente o reflexo 

desta tendência na análise de relatórios de sustentabilidade de empresas do sector mineiro (e.g. 

Lundin Mining, 2012 a 2018; Cobre Las Cruces, 2012 a 2017). 

Em estudos recentes, encontram-se várias iniciativas e estudos de caso que consideram a 

componente social essencial na avaliação da sustentabilidade dos projetos mineiros. Os modelos que 

estes estudos apresentam contribuem não só para a melhoria dos projetos mineiros como podem ser 

aplicados de forma universal a outras indústrias com impactes semelhantes.  

Franks (2012), do centro de Responsabilidade Social em Exploração Mineira da Universidade de 

Queensland, na Austrália,  desenvolveu um guia para avaliação do impacte social de projetos de 
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exploração de recursos, onde indica três tipos de impactes que afectam a comunidade: mudanças 

sociais e culturais, mudanças económicas e mudanças sócio-ambientais, e os respectivos 

indicadores. Franks (2012) considera ainda a avaliação de impacte social como fazendo parte de um 

processo de gestão, em que o relacionamento com os stakeholders é crucial para a gestão da 

mudança, sendo baseado em cinco princípios de envolvimento: comunicação, transparência, 

colaboração, inclusão e integridade.  

Petrova e Marinova (2012) estudaram os impactes sociais numa comunidade mineira australiana e o 

papel da responsabilidade social empresarial (RSE) na prossecução dos objectivos de 

sustentabilidade. Os aspectos mais relevantes considerados neste estudo de caso foram os 

relacionados com capital social e inclusão social e empreendedorismo, tendo sido analisados os 

respectivos indicadores estatísticos, como por exemplo percentagem da população que participa em 

trabalhos de voluntariado e percentagem da população que consideraria iniciar o seu negocio próprio. 

Uma das recomendações relevantes deste estudo é de que é importante identificar as capacidades 

da comunidade que possam ter influência nos mecanismos de mudança, de forma a que a 

implementação dos planos de gestão de impacte social seja eficaz, no sentido de da população tirar 

melhor partido das oportunidades proporcionadas por uma exploração mineira e adquirir maior 

capacidade de resiliência. 

Os indicadores de desenvolvimento económico e social estão relacionados com o bem-estar e 

qualidade de vida. Neste âmbito, a OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico elaborou um estudo em 2016 com base em dados referentes ao período entre 2000 e 

2014 relacionados com os seguintes tópicos: rendimento, emprego, alojamento, saúde, educação, 

ambiente, segurança envolvimento cívico, acessibilidade a serviços, comunidade e satisfação com a 

vida.  

Inspirado em estudos da OCDE, Gardiner (2017) elaborou um estudo para tese de mestrado em que 

analisa o bem-estar socioeconómico de pequenas cidades mineiras na África do sul, mais 

concretamente na província do Cabo Setentrional. A metodologia utilizada foi mista, com análise 

quantitativa de dados estatísticos dos Censos de 2001 e 2011 e análise qualitativa de entrevistas 

realizadas. Foi criado um índice de bem-estar composto por indicadores relativos a condições 

materiais (rendimento e riqueza; emprego e remuneração; habitação); qualidade de vida (saúde; 

equilíbrio trabalho e lazer; educação e competências; relacionamento social; governança e cultura 

cívica; qualidade ambiental; segurança; bem-estar subjetivo) e sustentabilidade socioeconómica, 

relacionada com os locais de trabalho e onde as pessoas vivem. Depois de analisado o bem-estar 

nas várias comunidades mineiras, ordenou-as pela classificação obtida no índice e comparou uma 

das melhores classificadas com uma das piores. Concluiu que a qualidade de vida e o bem-estar 

estão diretamente relacionados com o desempenho da exploração mineira dado que o governo local 

ainda depende muito dos investimentos sociais das empresas mineiras para melhorar a qualidade de 

vida das populações.  

Kamenopoulos et al. (2018), no sentido de dar resposta aos desafios dos objectivos de 

sustentabilidade da Agenda 2030 das Nações Unidas, desenvolveu um modelo de suporte à 
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avaliação da sustentabilidade em projetos mineiros “Acropolis DSS”, aplicável quer na fase de projeto 

quer na fase de implementação. Este modelo integra um algoritmo com indicadores e índices 

relativos a avaliação económica, ambiental e social, sendo nesta relevante o relacionamento com 

stakeholders. 

O estudo de Mancini e Sala (2018), faz uma análise comparativa de modelos de avaliação de impacte 

social do sector mineiro, tendo por base cinco abordagens para revisão de literatura: os objectivos de 

desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030, os guias de relatórios da GRI – Global 

Reporting Initiative, a política europeia no contexto da regulamentação  do processo de legislação, 

duas bases de dados utilizadas em avaliação social do ciclo de vida, SHDB (Social Hotspot 

Database) e PSILCA (Product Social Impact Life Cycle Assessment) e ainda a consulta de artigos 

académicos e outros documentos relacionados com o tema.  

Após revisão de literatura intensa, os autores desenvolveram um modelo em que estruturaram os 

vinte e oito indicadores encontrados em seis categorias: (1) economia, rendimento e segurança, (2) 

emprego e educação, (3) uso do solo e território, (4) demografia, (5) saúde, segurança e ambiente e 

(6) direitos humanos. Dentro de cada uma dessa categorias propõe avaliar um conjunto de situações 

positivas e negativas resultantes da atividade mineira.  

No âmbito da economia, rendimento e segurança os autores abordam questões como como 

contribuição para o rendimento local e nacional; aumento nas exportações e no PIB (Produto Interno 

Bruto) e redução da pobreza; oportunidades de emprego e negócio noutros sectores devido à 

revitalização económica; suborno e corrupção; roubos e acidentes na comunidade mineira; 

desigualdade de rendimento, nível de estímulo económico baixo devido à maioria dos trabalhadores 

mineiros serem não residentes; conflitos e tensões sociais devido à desigualdade na distribuição de 

benefícios e custos na comunidade ou acesso limitado a recursos; conflitos entre empresas e 

mineiros ilegais (garimpeiros); assassínios de ativistas anti-mina motivados por questões políticas e, 

resultados económicos adversos, aumento da pobreza devido a perda de meios subsistência e falha 

dos governos em não reinvestirem as receitas fiscais da exploração mineira. 

Relativamente ao emprego e educação propõe a análise de indicadores relativos a aumento do 

emprego (direto e indireto, da comunidade e a nível nacional); desenvolvimento profissional; 

condições de trabalho precárias, salários baixos, más condições de alojamento para os 

trabalhadores, problemas de saúde para os trabalhadores, acidentes de trabalho e fatalidades; 

ausência de liberdade de expressão e  liberdade de associação sindical; não-conformidade com os 

acordos internacionais de direito do trabalho; trabalhos temporários em vez de efetivos conduzindo a  

situação instável de emprego; aumento do desemprego e ainda o controlo de potenciais situações de  

trabalho infantil e trabalhos forçados;  

Dentro das questões territoriais sugerem que se refira a melhoria nas infraestruturas 

(telecomunicações, rede viária, fornecimento de água e energia), melhoria no acesso à saúde e à 

educação; expropriação, deslocamento e relocalização de populações (com o consequente 

desemprego, perda de terra, perda de casa, perda de recursos comuns, empobrecimento do nivel de 
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vida), aquisição intensa de terra; acesso limitado à terra e consequente impacte nos meios de 

subsistência, insegurança alimentar e perda de áreas protegidas. 

No caso dos indicadores demográficos é apontada a análise de impactes positivos impactes positivos 

devido a alterações demográficas e crescimento da população; crescimento da população, fluxo 

migratório e desigualdade de género (consequente alcoolismo, drogas e prostituição, aumento de 

doenças sexualmente transmissíveis, alteração das normas sociais, cultura e costumes, e migração); 

inflação, aumento de preços e dificuldade de alojamento para trabalhadores que não sejam da mina. 

Na categoria segurança e ambiente são considerados os impactes negativos de segurança e saúde 

na comunidade mineira; os impactes ambientais que afetam a saúde e as condições sociais; a 

redução do fornecimento de água e a contaminação, a concorrência com outros usos, 

nomeadamente a agricultura e o aumento de escassez de água. 

No âmbito dos direitos humanos devem ser avaliadas situações em que se verifique abuso dos 

mesmos, o impacte em recursos estéticos e culturais, e envolvimento de stakeholders em tomadas de 

decisão, a discriminação de género e a marginalização de grupos vulneráveis e a violação dos 

direitos da população indígena. 

Resultado de uma leitura detalhada de várias abordagens – responsabilidade social da empresa (e.g. 

Carroll, 1991; Freeman, 1984, 2010; Rayman-Bacchus, 2017), desenvolvimento sustentável (e.g. 

Azapagic, 2004; Sardinha et al., 2013; Kamenopoulos, 2018), desenvolvimento regional (e.g. Manso e 

Simões, 2009; Manso, 2010), avaliação de impacte social de uma indústria (Filipe, 2016), avaliação 

de impacte social do sector mineiro (e.g. Franks, 2012; Jeswiet, 2017; Mancini e Sala e Sala, 2018), 

legislação nacional e internacional, linhas de orientação para a indústria extrativa (e.g. ICMM, 2015; 

GRI, 2018), políticas europeias (e.g. Comissão Europeia, 2010; Comissão Europeia, 2012) e estudos 

de impacte ambiental, foi possível identificar os indicadores passíveis de serem analisados no 

presente estudo.  

Com base na metodologia utilizada num estudo sobre os impactes do Porto de Sines nos concelhos 

de Sines e Santiago do Cacém (Filipe, 2016), desenhou-se a metodologia a ser utilizada no caso de 

estudo da Mina do Lousal, com as adaptações consideradas necessárias. Essas adaptações, 

efectuadas sobretudo ao nível dos indicadores socioeconómicos utilizados, além do  suporte de 

revisão de literatura receberam a influência do estudo de desenvolvimento regional de Manso e 

Simões (2009).  

O estudo de Filipe (2016) apresenta semelhanças com o que se pretende estudar nesta investigação, 

nomeadamente no que se refere a impactes no desenvolvimento da região devido à implementação 

de um projeto industrial, em fases relevantes da vida do projeto. O estudo de Manso e Simões (2009) 

integra variáveis que complementam o estudo de Filipe (2016), sobretudo em áreas de território. O 

recurso a indicadores estatísticos utilizados em estudos portugueses acaba também por ser um 

garante, embora não integral, de disponibilidade de informação estatística, o que não aconteceria 

caso se tivesse optado por modelos mais detalhados de avaliação social de um projeto mineiro. 
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3 Metodologia 
3.1 Introdução 

No caso deste estudo, o método selecionado uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa, com 

maior enfâse na primeira. A escolha metodológica de caso de estudo justifica-se pelo facto da 

avaliação de impacte social de uma exploração mineira envolver um conjunto complexo de variáveis, 

requerendo uma abordagem holística (e.g., Yin, 2009), sendo esta melhor conseguida através de 

estudo de caso (Gumesson, 1988). 

O período considerado para caracterização e avaliação de impacte social compreende a fase antes 

do início de construção da mina, desde 1878 por ser a data a partir da qual estão disponibilizados 

dados estatísticos, até 2011, cerca de 20 anos após o fecho da mina, tendo esta cessado a 

exploração em 1988. Desta forma, é possível caracterizar algumas variáveis da região da Mina do 

Lousal nos períodos de 20 anos antes e 20 anos após a exploração. 

A escolha da Mina do Lousal como caso de estudo teve por base o facto de ser uma mina já 

encerrada, não demasiado antiga (início do século XX) possibilitando assim o acesso a alguma 

informação estatística sobre a sua evolução e os efeitos na região onde se insere.  

No decorrer da investigação foram encontradas algumas dificuldades na obtenção de valores 

estatísticos de alguns indicadores, tendo-se procurado complementar a informação recorrendo a 

artigos científicos, documentação e entrevistas. Os factores tempo e custo foram também 

condicionantes de uma procura de informação mais aprofundada porém, considera-se que não 

comprometeu o cumprimento dos objectivos. 

 

3.2 Categorias e indicadores socioeconómicos 

Conforme já referido, este estudo adoptou uma metodologia semelhante à utilizada por Filipe (2016), 

complementada com abordagens de Manso e Simões (2009). O modelo desenhado comtempla uma 

estrutura de indicadores segundo três grandes categorias – população, socioeconomia e território.  

A categoria população (Tabela 1) abriga duas dimensões, demografia e educação. O descritor 

demografia integra indicadores relativos a taxa de crescimento da população indica o ritmo de 

crescimento populacional e vai permitir analisar variações temporais do mesmo; densidade 

populacional que ao estabelecer a relação entre a população e a superfície do território, permite 

comparar a dinâmica populacional do concelho e das freguesias; a evolução da estrutura distribuição 

etária ao longo do tempo que traduz a tendência da população, para o envelhecimento ou juventude; 

o índice de envelhecimento que exprime a relação entre o número de idosos e a população jovem.  

O descritor educação, no âmbito da população, aborda as questões da escolaridade. Para o efeito 

foram considerados indicadores relativos a taxa de analfabetismo, que indica a percentagem da 

população residente com idade superior a 10 anos que não sabe ler nem escrever e, ao nível de 
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escolaridade que permite analisar o nível de escolaridade da população residente com mais de 15 

anos. 

Tabela 1 - Estrutura de indicadores da categoria População 

 

Na categoria socioeconomia (Tabela 2)  foram consideradas três dimensões, emprego, condições de 

vida e tecido empresarial. O descritor emprego inclui indicadores relativos a população empregada 

por sector de atividade económica que permite avaliar onde há mais e menos pessoas a trabalhar 

nos sectores primário, secundário e terciário; a taxa de desemprego que indica onde há mais pessoas 

desempregadas por cada 100 pessoas ativas; a remuneração mensal média dos trabalhadores por 

conta de outrem traduz em que região é maior o valor do ordenado médio do trabalhador e qual a 

atividade económica que melhor remunera melhor por mês; a evolução do número de trabalhadores 

na empresa permite avaliar o emprego gerado pela empresa. 

O descritor condições de vida aborda questões como a habitação e o poder de compra. Para 

avaliação da habitação foram considerados indicadores como: número de edifícios, que vai permitir 

analisar a evolução da taxa de crescimento da edificação; edifícios por época de construção onde 

será possível perceber onde e em que proporção, são mais antigos ou mais recentes os edifícios; a 

percentagem de alojamentos clássicos possibilita perceber onde há mais e menos casas para 

habitação; a percentagem de alojamentos por instalações existentes  traduz a evolução de 

habitações com água canalizada, instalações sanitárias, esgoto e eletricidade;  o poder de compra 

indica onde há em média, por pessoa, maior e menor bem estar material. 

A dinâmica empresarial pode ser avaliada no descrito tecido empresarial, recorrendo a indicadores 

relacionados com a percentagem de empresas por atividade económica, do valor acrescentado bruto 

(VAB) das empresas e do VAB da região. 

 

Descritor Indicador Referências 
Referências 
 

Demografia 

Taxa de crescimento da 
população 

 
Filipe, 2016 
 
 

Densidade populacional 
 
Filipe, 2016 
 

Estrutura etária 
 
Filipe, 2016 
 

Índice de 
envelhecimento 

 
Manso e Simões, 2009 
 

Educação 

Taxa de analfabetismo 

 
Filipe, 2016 
 
 

Nível de escolaridade 
 
Filipe, 2016 
 

!



 
27 

 

 

Tabela 2 – Estrutura de indicadores da categoria Socioeconomia 

 

A categoria território (Tabela 3) considera quatro dimensões, infraestruturas básicas, saúde, 

educação e cultura e lazer. O descritor infraestruturas básicas aborda a evolução dos acessos viários 

e apoiando-se em indicadores relacionados com abastecimento de água e tratamento de águas 

residuais, permite compreender onde há maior e menor percentagem de população servida por 

sistemas públicos de rede de água canalizada e abrangida por ETAR (Estação de Tratamento de 

Águas Residuais).  

O descritor saúde, no contexto de território, refere-se a equipamentos e prestação de cuidados de 

saúde. Foram selecionados quatro indicadores que permitem fornecer a seguinte informação: centros 

de saúde e extensões por 1000 habitantes é um rácio que permite ficar a conhecer, 

proporcionalmente, onde a população é melhor servida por unidades básicas do Serviço Nacional de 

Saúde; farmácias por 1000 habitantes é outro rácio que permite conhecer onde a população é melhor 

servida por estabelecimentos farmacêuticos e médicos e enfermeiros por 1000 habitantes permite 

avaliar onde a população é melhor servida por profissionais de saúde. 

Descritor Indicador Referências 

Emprego 

Taxa de desemprego 
 
Filipe, 2016 
 

População empregada por sector 
de atividade económica 
 

Filpe, 2016 

Remuneração mensal média dos 
trabalhadores por conta de outrem 
 

Filipe, 2016 

Número de trabalhadores da 
empresa 
 

Filipe, 2016 

Condições de vida 

 
Número de edifícios  
 

Filipe, 2016 

Edifícios por época de construção 
 Filipe, 2016 

Alojamentos clássicos 
 Filipe, 2016 

Alojamentos por instalações 
existentes 
 

Filipe, 2016 

Poder de compra 
 Filipe, 2016 

Tecido empresarial 

 
Empresas por atividade económica 
 

Filipe, 2016 

VAB das empresas  
 Filipe, 2016 

VAB do concelho Filipe, 2016 
!
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O descritor educação no âmbito da análise territorial não aborda as questões da escolaridade mas as 

do equipamento escolar, no caso deste estudo através do indicador relativo a estabelecimentos de 

ensino por 1000 habitantes, por tipo de ensino. Desta forma é possível perceber onde a população é 

melhor servida por estabelecimentos de ensino e dentro destes quais os que se destacam pré-

escolar, básico ou secundário. 

Na cultura e lazer importa referir os equipamentos culturais e as despesas do município em cultura e 

lazer. Com suporte no indicador recintos culturais por 1000 habitantes,  é possível avaliar  onde é que 

a população tem mais museus e outros equipamentos culturais à sua disposição. As despesas do 

município em cultura e lazer ilustram onde é que as autarquias gastam mais e menos, se em 

atividades culturais ou desportivas ou de lazer.  

Tabela 3 – Estrutura de indicadores da categoria Território 

 

 

3.3 Recolha de dados 

A avaliação de impacte social integra indicadores sociais e socioeconómicos. A informação sobre os 

indicadores estatísticos foi obtida nos sites do Instituto Nacional de Estatística (INE) e PORDATA, em 

artigos sobre a Mina do Lousal e em estudos sobre o concelho de Grândola.  

Descritor Indicador Referências 

Infraestruturas 
básicas 

Vias de acesso  
 
Filipe, 2016 
 

População servida por sistemas de 
abastecimento de água 
 

Manso e Simões, 2009 

 
População servida por ETAR 
 

Manso e Simões, 2009 

Saúde 

 
Centros de saúde e extensões por 1000 
habitantes 
 

Manso e Simões, 2009 

Farmácias por 1000 habitantes 
 
Manso e Simões, 2009 
 

Médicos por 1000 habitantes 
 
Manso e Simões, 2009 
 

Enfermeiros por 1000 habitantes 
 
Manso e Simões, 2009 
 

Educação 

 
Estabelecimentos de ensino por 1000 habitantes, 
por tipo de ensino 
 

Manso e Simões, 2009 

Cultura e lazer 

 
Recintos culturais por 1000 habitantes 
 

Manso e Simões, 2009 

 
Despesas do município em cultura, desporto e 
lazer 
 

Manso e Simões, 2009 

!
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Dado que as bases de dados estatísticos portuguesas (INE, PORDATA) não fornecem valores para 

todos os indicadores atribuídos à avaliação de impacte social da indústria, nem as empresas das 

minas portuguesas monitorizam esses indicadores e divulgam essa informação, este estudo viu 

reduzida a avaliação de impacte social aos dados disponíveis sobre alguns indicadores, uns com 

tratamento estatístico e outros não. 

Nalgumas situações não foi sequer possível obter dados referentes a alguns indicadores em datas 

mais antigas, sobretudo no caso de indicadores mais recentes.  Reconhece-se que muitas 

dificuldades poderiam ter sido ultrapassadas com uma pesquisa mais aprofundada. Em virtude do 

tempo e custo da informação a obter não serem compatíveis com a realização da mesma, considera-

se que as diligências desenvolvidas para a elaboração desta dissertação foram as suficientes. 

Através de entrevistas, foi também recolhida informação junto das entidades autárquicas, Junta de 

Freguesia de Azinheira de Barros e S. Mamede do Sadão e Câmara Municipal de Grândola, bem 

como em literatura sobre a Mina do Lousal. A decisão de quem entrevistar teve por base por um lado 

auscultar o “sentir” da comunidade, o que foi conseguido através do testemunho representativo do 

presidente da junta de freguesia. Por outro lado, conhecer a perspectiva do município sobre a relação 

do seu desenvolvimento com a evolução da Mina do Lousal, o que foi conseguido através de 

entrevista ao responsável pela área de planeamento e urbanismo da Câmara Municipal de Grândola, 

que acompanhou o projeto RELOUSAL e, que faz parte da direção do Centro de Ciência Viva do 

Lousal, em representação do município.  
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4 O caso da Mina do Lousal 
4.1 A Mina do Lousal, antes, durante e após a exploração  

Antes da exploração mineira a aldeia do Lousal não existia, o local compreendia dois montes numa 

zona vocacionada para a silvicultura, sobretudo cortiça, criação de gado e alguma cultura cerealífera. 

António Manuel, um seareiro morador em Ermidas do Sado, registou a Mina do Lousal em 1882, 

tendo sido reconhecido como seu descobridor legal em 1883. Juntamente com Alfredo Masson, 

engenheiro de minas francês residente na mina da Caveira, obteve a concessão provisória da mina 

em 1885. Este direito de concessão é perdido em 1899 por não terem apresentado o plano de lavra 

atempadamente.  

Posta a concessão em concurso, esta é atribuída ao Eng. Guilherme Pinto Basto, com o primeiro 

registo de alvará efectuado por Waldemar d’Orey em 3 de Janeiro de 1900 (Ferreira da Silva, 1968). 

Quatro anos depois foi concessionada a mina do Lousal Novo e a partir de 1907 a exploração é 

arrendada aos banqueiros da Firma Henry Burnay & Cia. Em 1910 os direitos de propriedade foram 

transferidos para a Sociedade Minas dos Bairros Limitada e em 1922 foram concessionadas as minas 

de Lousal nº 2, Lousal nº 3, Cerro dos Arneirões e Sítio do Montado.  

Nesta altura as minas do Lousal e Lousal Novo continuavam os trabalhos de reconhecimento e 

preparação do campo de cementação, iniciados em 1907, aguardando a abertura da linha férrea do 

Vale do Sado, o que viria acontecer em 1920, facilitando assim o escoamento do minério.  

Os volumes do Boletim de Minas revelaram-se uma boa fonte de informação para o propósito desta 

investigação, fornecendo dados sobre evolução da mina, produção, número de empregados, e 

algumas condições sociais entre outros, no período entre 1911 e 1967. Em 1912 a mina empregava 

38 pessoas e em 1922 eram já 240. Dois anos depois a Firma Henry Burnay & Cia cede os seus 

direitos de exploração à Société Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel. 

Em 1926, Frédéric Jacobs, um dos administradores da Société Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel, 

funda a SAPEC – Produits et Engrais Chimiques du Portugal com capital belga, com o objectivo de 

produzir superfosfatos em Portugal. No ano seguinte é construída a unidade fabril e a SAPEC torna-

se cliente do Lousal. Nos anos 30 a exploração do Lousal começa a intensificar-se.  

A exploração da Mina do Lousal ocorreu em lavra a céu aberto e subterrânea. O jazigo apresentava 

teores médios de 45 a 50% de enxofre e 0,7% de cobre, proporções que variavam em direção a NW, 

onde o teor era cerca de 39% de enxofre mas com valores relativamente elevados de cobre, chumbo 

e zinco. Os teores de ouro rondavam 1 g/t e os de prata 2 g/t (EDM, 2018).  

Inicialmente considerado jazigo de cobre, de facto a Mina do Lousal era um jazigo de pirite de ferro 

cuprífera, sendo o enxofre o principal elemento útil (Ferreira da Silva, 1968), embora o ouro e, com 

menor expressão também o cobre, tenham durante alguns períodos, sido explorados como 

subprodutos. 
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Até 1933 a SAPEC adquire a Herdade das Praias do Sado, mantendo um acordo com a Société 

Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel, de assegurar o armazenamento e a fragmentação do minério a 

exportar sempre que se verificasse necessário (Rodrigues, 2005). Três anos mais tarde é criada a 

Société Anonyme Mines et Industries, com delegação em Setúbal, que tem por objectivo explorar e 

vender minério e material de pedreiras.  

A SAPEC, que em 1936 já controlava a Sociedade Minas dos Bairros Limitada, detentora dos títulos 

de propriedade do Lousal, passa, em 1937, a ser também proprietário exclusivo da Société Anonyme 

Mines et Industries. É nesta altura que dispara a produção do Lousal, passando de cerca de 39 mil 

toneladas de pirite em 1936 para cerca de 66 mil toneladas em 1937, no ano seguinte quase 

chegando às 100 mil, ultrapassando este valor em 1939, em que se registou a produção de 137 mil 

toneladas de pirite. 

Em 1939 inicia a guerra e no ano seguinte começa a sentir-se o seu efeito na produção das minas 

portuguesas (Boletim de Minas, 1941).  

Já no final dos anos 50 tem início a fase de mecanização da mina que viria a incluir a construção de 

um terminal ferroviário (Matos e Oliveira, 2003). Em 1955 a produtividade traduzia-se em 1143 Kg de 

pirite por operário-relevo, tendo subido rapidamente a partir de 1958 (início da mecanização) e 

atingido o seu máximo absoluto em 1966, ano em que o rendimento por operário-relevo foi de 3462 

Kg. (Ferreira da Silva, 1968) possibilitando o correspondente aumento de salários. Foi nesta década 

que se verificaram as maiores produções da Mina do Lousal, com um pico de cerca de 285 mil 

toneladas em 1952, sendo também nesta data que se registou o maior número de empregados da 

mina, 1091. A produção manteve-se acima das 200 mil toneladas, pelo menos até 1967.  

A mecanização também favoreceu as condições de trabalho ao nível de aliviar o esforço no trabalho, 

melhoria da ventilação, ambiente, iluminação segurança e higiene dos locais de trabalho. Nesta altura 

acontece também a substituição do uso de gasómetros por pilhas. Todo este esforço na melhoria das 

condições de segurança foi premiado com a redução drástica da sinistralidade a partir de 1958.  

Além da melhoria da produtividade, a mecanização teve efeito na redução do número de 

trabalhadores da mina. Para minimizar este impacte negativo do ponto de vista social, a empresa 

intensificou  os trabalhos de pesquisa, absorvendo uma parte considerável do pessoal excedente do 

fundo. 

Nos anos 60 assiste-se a um decréscimo da população, devido ao êxodo rural para o litoral 

(Rodrigues, 2005) e a alguma diminuição de postos de trabalho ainda efeito da mecanização da mina. 

Em contrapartida, nos anos de 1966 e 1967 processou-se um aumento de pessoal, graças às novas 

admissões que foram feitas nessa altura com vista a possibilitar o incremento dos trabalhos de 

pesquisa. Na década de 70, inicia a curva descendente do número de postos de trabalho, traduzindo 

o facto da exploração ter deixado de ser rentável, levando ao encerramento das minas em 1988. 

Cerca de uma década depois, em 1997, a SAPEC, proprietária da mina e a Câmara Municipal de 

Grândola desenvolveram um programa integrando de revitalização do Lousal através Fundação 

Frédéric Velge, designado RELOUSAL. Este programa permitiu criar infraestruturas turísticas e 
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culturais, nomeadamente o Museu Mineiro do Lousal que viria a ser inaugurado em 2001. Foi 

também reabilitada a antiga Central Eléctrica e construiu-se um Centro de Interpretação (Chainho, 

2011). Em 2010 foi inaugurado o Centro de Ciência Viva do Lousal, funcionando como espaço 

científico-cultural, inserido na Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, tendo gerado algum 

emprego local (Figura 1).  

 

Figura 1 – Friso cronológico da Mina do Lousal 

 

Hoje está também disponível uma experiência de descida à mina através do Museu Interativo do 

Lousal-Descida à Mina. Embora não seja autónoma do ponto de vista económico (anexo B), através 

destas infraestruturas culturais a aldeia do Lousal contribui ainda para a qualidade de vida da região 

no âmbito da educação, da cultura e sentido de comunidade que alguma população ainda mantém, 

“apesar de ser muito duro todos os antigos mineiros têm saudade de voltar a poder descer à mina, 

viver como viviam antigamente...em comunidade” (anexo A). 
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No concelho de Grândola, a par com a Mina do Lousal laborou a mina da Serra da Caveira, mina de 

cobre, com chapéu de ferro rico em ouro e prata (Boletim de Minas, 1914).  Esta mina, que remonta 

ao tempo dos romanos,  laborou de forma irregular, inicialmente como mina de cobre e prata aurífera 

e entre os anos 1930 e 1970 como mina de enxofre (Matos e Martins, 2010). A sua produção foi 

incipiente em comparação com a que se verificou no Lousal (entre 10 e 70 vezes menos) e 

consequente menor empregabilidade (Boletim de Minas, 1912 a 1940).   

 

4.2 Avaliação de impacte social da exploração mineira no Lousal 

Em princípios do século XX instalou-se no Alentejo uma crise social e económica, atingindo uma 

população agrícola, maioritariamente analfabeta e sem regularidade no trabalho e no salário 

(Rodrigues, 2005). O  trabalho no campo era sazonal e mal remunerado. O desenvolvimento da Mina 

do Lousal veio dar resposta a alguma angústia vivida pela população do município de Grândola, 

proporcionando emprego e condições de vida que mesmo emigrando dificilmente seriam 

conseguidas.  

Neste capítulo foi avaliado o impacte social causado pela Mina do Lousal, através da análise dos 

indicadores referidos no modelo apresentado no capítulo dedicado à  metodologia. 

 

4.2.1 População 
4.2.1.1 Demografia 

A análise da evolução demográfica da região onde se insere o Lousal foi dividida em três fases 

relacionadas com o ciclo de vida da mina. A primeira, até 1911, poderá considerar-se antes do início 

da mina, em que existem trabalhos de construção e reconhecimento, apesar de existir já alguma 

produção. A segunda fase até ao final da exploração em 1988) e a terceira fase já no período de pós-

fecho até 2011.  

Pela análise do gráfico na Figura 2, entre 1890 e 1911 a taxa de crescimento da população residente 

no município de Grândola triplicou de 10,5% para 32,8%, valor significativamente acima do que se 

verificava no Alentejo (16,3%) e em Portugal (10,1%) à data. Este ritmo de crescimento, nesta fase 

devido aos migrantes que vinham para a fase de construção da mina, só viria a ter paralelo cerca de 

30 anos mais tarde, em 1940.  
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Figura 2 - Taxa de crescimento da população residente em Portugal, Alentejo e município de 
Grândola (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

 

Nos anos 20, década em que termina a fase de construção e inicia a exploração, a população 

continua a crescer porém com uma dinâmica mais moderada. Nos finais dos anos 20 Lousal contava 

já com uma população superior a 1200 pessoas, entre as quais 400 operários. Estas pessoas vinham 

de várias partes do país à procura de trabalho, mais do que as da região da mina. 

Na década de 30 a exploração intensifica, verificando-se também um aumento da taxa de 

crescimento da população no município (20,7%). Esta continua a aumentar e a seguir ao pico (32,4%) 

da década de 40 e em 1950 decresce para o nível verificado em 1930.  

Até final dos anos 50 o método de exploração requeria muito trabalho braçal. A mecanização no início 

dos anos 60 veio provocar um decréscimo no número de trabalhadores afecto aos trabalhos de fundo 

e consequente decréscimo na taxa de crescimento da população.   

Nos anos 60 a população começa a decrescer, agravando-se nos anos 80, altura em que a mina 

encerra devido a inviabilidade económica decorrente da diminuição de procura de pirite. Este facto 

aliado ao decréscimo da indústria corticeira encerrar as suas fábricas e tornar-se residual na década 

de 70, provoca uma drástica redução populacional, que se reflete naturalmente ao nível da freguesia 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Taxa de crescimento da população residente nas freguesias do município de Grândola, entre 
1878 e 2011 (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

 

A evolução da densidade populacional do Lousal reflete as fases do ciclo de vida da mina. A 

população do Lousal em 1911 registava 167 habitantes, em 1940, 1273, em 1960 cerca de 2000 e 

após o fecho, em 1991, já só tinha cerca de 700 habitantes (Rodrigues, 2005). A densidade 

populacional na aldeia do Lousal, com área pouco maior que 1 Km2, evidencia a dinâmica que se 

instalou e a sua evolução função da evolução da mina, influenciando também a demografia das 

freguesias de Grândola (Tabela 4). 

Tabela 4 - Densidade populacional do município de Grândola e freguesias, entre 1890 e 2011 (Fontes: 
INE; Rodrigues, 2005) 

 

O comportamento populacional das freguesias do concelho de Grândola é semelhante ao do Lousal, 

sendo a freguesia de Grândola é a menos afectada pelo êxodo rural (Figura 4). 
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Figura 4 - Densidade populacional do município de Grândola e freguesias entre 1890 e 2011 (Fonte de 
dados: INE/CENSOS) 

Portugal e o concelho de Grândola apresentam comportamentos semelhantes no que se refere à 

predominância da faixa etária em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos, sobre as restantes faixas 

etárias, em todo os períodos considerados (Figura 5). Até 1911, o município de Grândola tem menos 

% de idoso que Portugal, situação que é alternada nos anos seguintes e invertida a partir dos anos 

90. Relativamente às crianças, faixa etária entre os 0 e os 14 anos, Grândola apresenta uma maior 

percentagem que Portugal até aos anos 40, embora sem diferenças muito acentuadas. A partir dos 

anos 60 a situação inverte-se, mantendo-se nestes moldes até 2011. 
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Figura 5 - Distribuição etária da população entre 1890 e 2011, Portugal e município de Grândola (Fonte de 
dados: INE/CENSOS) 

A análise da estrutura etária do concelho de Grândola revela que a população em idade ativa é 

predominante em todas as fases do ciclo de vida da mina. Esta faixa etária, entre os 15 e os 64 anos, 

evolui ligeiramente na fase inicial da mina acima dos 60% da população residente, com pico de 

decréscimo nos anos 40, já em plena exploração,  evoluindo para um pico máximo de crescimento 

nos anos 60.  A partir daí verifica-se um decréscimo até atingir em 2011 um nível semelhante ao de 

1890. Os mais jovens representam até à década de 90 a faixa etária a segunda posição de 

representatividade da população.  

Na fase inicial da mina mantém-se entre 30 e 40%, crescendo um pouco nos anos 40 em oposição ao 

decréscimo da faixa etária seguinte. Essa época marca o início de uma curva descendente acentuada 

até 2001, mantendo-se ligeiramente acima dos 10% até 2011. Logo após o fecho da mina, nos anos 

90, troca de posição com a faixa etária dos mais velhos.  A população mais velha é quase residual 

em termos de representatividade no início da mina, evolui já na fase de exploração, com crescimento 

acentuado a partir dos anos 60 até 2011, superando a população mais jovem a partir dos anos 90.  

O comportamento da estrutura etária do município de Grândola (Figura 6) é o expectável se tivermos 

em consideração a influência da mina do Lousal. Na fase inicial poderia ser estranho ter algumas 

crianças no local, mas a verdade é que estas também viriam a ter lugar na empresa mineira, como é 

referido nos Boletins de Minas da época, em que discriminam o pessoal não só por profissões, mas 

também por género e crianças.  

Naturalmente a maioria de quem vai trabalhar para a mina estará em idade ativa e com o passar do 

tempo contribui para o envelhecimento da população, tal com as crianças contribuem para a faixa 

etária que se lhes segue. Com o fecho da mina, algumas pessoas reformam-se, outras perto da 
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reforma inscrevem-se no desemprego e as que estão em idade ativa procuram recolocação noutro 

lugar, algumas mesmo emigrando. No período em que se antevê o fecho da mina, os jovens não vão 

para a mina como no passado seria habitual mas, procuram alternativas fora até do concelho, 

emigrando ou indo para concelhos vizinhos, nomeadamente para a zona industrial de Sines. 

 

Figura 6 – Evolução da distribuição etária da população entre 1890 e 2011 no 
município de Grândola (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

Em meados do século XX o fim das medidas de proteção do Estado e dos incentivos contribuiu para 

a diminuição da produção de cereais e do número de agricultores, o que levou ao despovoamento 

progressivo das zonas rurais do Concelho. A indústria corticeira, sob a pressão da concorrência dos 

grandes grupos económicos do sector, viu encerrar as suas fábricas e tornou-se residual. Resultado 

desta conjuntura económica e social acrescida da guerra colonial e da repressão política de 21060 

habitantes recenseados em 1960, a população do município de Grândola passou para 15525 em 

1970, 16042 em 1981, e 13767 em 1991. Com esta redução, verificou-se também a diminuição do 

número de jovens, e o aumento dos índices de envelhecimento.  

O agravamento do envelhecimento da população tem vindo a ocorrer de forma generalizada no 

território concelhio, aumentando em 2011 para 206, 3% relativamente a 2001 (Figura 7), o que 

significa que 20 anos após o fecho da Mina do Lousal, por cada 100 jovens há 206 idosos. A 

freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sadão registou um aumento de 30%, 

posicionando-a abaixo do Carvalhal  e acima de Melides e Santa Margarida da Serra, sendo esta a 

freguesia que tem mais idosos por cada 100 jovens, 533. A freguesia de Grândola contrariou esta 

tendência e registou diminuição do índice de envelhecimento. A tendência é para o município 

envelhecer com exceção da sede de concelho. Embora Portugal também tenha registado 
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agravamento do índice de envelhecimento, o rácio entre população idosa e população jovem é o mais 

baixo, com 128 idosos por cada 100 jovens. 

 

Figura 7 - Índice de envelhecimento em Portugal, freguesias e município de Grândola, em 2001 e 2011 
(Fonte de dados: INE/CENSOS 2011) 

 

4.2.1.2 Educação 

No final do século XIX, 80% da população de Portugal era analfabeta. No concelho de Grândola a 

proporção de analfabetos era ainda mais acentuada, 92%. A evolução da taxa de analfabetismo 

neste concelho acompanhou a tendência decrescente de analfabetismo do país até 2011 (Figura 8). 

 

Figura 8 - Evolução da taxa de analfabetismo em Portugal e no município de Grândola entre 
1900 e 2011 (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

 

Apesar da Mina do Lousal ter impulsionado o aumento da população e o aparecimento de novos 

grupos sociais e das primeiras associações recreativas, desportivas e culturais, no que se refere ao 
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ensino e à escolaridade, inicialmente a situação pouco evolui. Segundo a Carta Educativa do 

Concelho de Grândola (2005) havia apenas duas escolas no Concelho e eram poucas crianças que 

as frequentavam. Para fazer face a esta situação, que era geral, o Governo emitiu, em 1878, uma lei 

que impunha aos concelhos e juntas de paróquia a dinamização da instrução primária.  

No entanto, por falta de meios tornou-se difícil a abertura de escolas nas freguesias rurais, e as que 

abriram não tinham as condições básicas necessárias. Faltavam professores, os espaços eram 

exíguos, faltava material pedagógico, e muitos pais não deixavam os filhos frequentá-las. Em 

resultado de uma longa tradição, era hábito no município de Grândola as crianças passarem, a partir 

dos seis anos, a ajudar nos trabalhos do campo, nomeadamente na guarda de gado.  Apesar de tudo, 

em 1899 já havia cerca de uma dezena de escolas, o que contribuiu para melhorar os índices de 

alfabetização.  

O século XX foi aquele em que se verificaram, no Concelho, as maiores alterações económicas, 

demográficas, sociais e, nomeadamente, no campo da educação e do ensino. Com a intensificação 

da exploração mineira, o Lousal proporcionou centenas de postos de trabalho. A este fenómeno 

juntaram-se a expansão da indústria da cortiça e da agricultura, esta designadamente com o cultivo 

de searas sob a Campanha do Trigo (1929) e o aumento da produção de arroz nas zonas de Melides 

e do Carvalhal. Este surto de desenvolvimento, com o consequente impulso demográfico, teve efeito 

na estrutura socioeconómica, exigindo novas competências e novos conhecimentos. 

Devido ao aumento da escolaridade e à imigração de muitas pessoas, a taxa de analfabetismo sofreu 

uma redução e, em 1960 cerca de 55% da população com mais de 7 anos já sabia ler (Carta 

Educativa do Concelho de Grândola, 2005).   

Em finais do século XX e início do século XXI verifica-se que a freguesia que enquadrava Mina do 

Lousal, Azinheira de Barros e S. Mamede de Sadão, acompanha a tendência de descida de 

analfabetos verificada no concelho, na sub-região do Alentejo Litoral, na região do Alentejo e no país 

Figura 9). 
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Figura 9 - Evolução da taxa de analfabetismo em Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de 
Grândola entre 1991 e 2011 (Fonte de dados: INE) 

 

Em 1960, 1278 rapazes e 1142 raparigas frequentavam estabelecimentos de ensino, e 122 rapazes e 

127 raparigas frequentavam o ensino secundário. Apesar de tudo, os níveis de escolaridade 

continuavam baixos, pois entre as 3893 pessoas que possuíam algum grau de ensino, apenas havia 

177 com o ensino secundário completo e 44 com cursos superiores (Carta Educativa do Concelho de 

Grândola, 2005). A Mina do Lousal, além da formação que proporcionava aos seus trabalhadores e 

das escolas que havia construído para os filhos destes, abre em 1962 um Curso de Preparação 

Doméstica, destinado a educar e instruir as filhas dos trabalhadores nos domínios da culinária, 

costura, higiene, puericultura e serviços domésticos (Ferreira da Silva,1968).  

 O gráfico da (Figura 10) ilustra a evolução da população com ensino básico completo, entre 1960 e 

2011. Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e o concelho de Grândola apresentam neste período uma 

evolução positiva da proporção da população com ensino básico. Em 1960, 30% da população 

residente em Portugal tinha o ensino básico, seguindo-se o Alentejo, Alentejo Litoral e o concelho de 

Grândola apresentava o valor mais baixo (20%). Em 1981 este valor duplica, acompanhando a 

evolução do país, da região e da sub-região. Em 2001 cerca de 60% da população residente tem o 

ensino básico, o mesmo verificando-se em 2011.  
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(Figura 10 - Percentagem da população com ensino básico em Portugal, 
Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola entre 1960 e 2011 
(Fonte de dados: PORDATA) 

Na Figura 11 pode avaliar-se a evolução da população com ensino secundário completo. A evolução 

e as posições relativas de Portugal, Alentejo, Alentejo e concelho de Grândola são semelhantes às 

verificadas no caso do ensino primário. Em 1960, 3% da população residente em Portugal tinha 

completado o ensino secundário e o concelho de Grândola apresentava o valor mais baixo (1%), com 

a região do Alentejo e o Alentejo Litoral posicionados entre estes valores. Em 1981 Portugal mantém 

o valor de 3% e o concelho de Grândola evolui para cerca de 2%. Em 2001 estes valores aumentam 

significativamente, passando para 13% no caso de Portugal e 9% no caso do município de Grândola. 

Em 2011 não só se assiste ao aumento destes valores como Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e o 

concelho de Grândola ocupam posições próximas, com valores à volta dos 15%.  

 

Figura 11 - Percentagem da população com ensino secundário em 
Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola, entre 1960 
e 2011 (Fonte de dados: PORDATA) 

O gráfico da Figura 12 permite analisar a evolução da população com ensino superior completo. A 

evolução e as posições relativas de Portugal, Alentejo, Alentejo e concelho de Grândola são 

semelhantes às verificadas nos casos do ensino primário e ensino secundário. Em 1960, 0,6% da 

população residente em Portugal tinha completado o ensino superior e o concelho de Grândola 
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apresentava o valor mais baixo (0,2%), com Alentejo e Alentejo Litoral situados ente estes valores. 

Em 1981 Portugal aumenta para 2,1% e o concelho de Grândola evolui para 0,5%. Em 2001 estes 

valores aumentam significativamente, passando para 7,6% no caso de Portugal e 3,3% no caso do 

município de Grândola. Em 2011 assiste-se a novo aumento significativo destes valores, Portugal 

exibe cerca de 14% da população com ensino superior completo, o Alentejo ultrapassa os 10%, o 

Alentejo Litoral aproxima-se dos 9% e o concelho de Grândola mantém-se na posição menos 

favorável com pouco mais de 7%.  

 

Figura 12 - Percentagem da população com ensino superior em 
Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola (Fonte de 
dados: PORDATA) 

 

4.2.2  Socioeconomia 

Na segunda  metade do século XIX surgiram duas atividades que alteraram o perfil económico e 

social do Concelho: a indústria mineira e a indústria corticeira.  

4.2.2.1 Emprego 

A Mina do Lousal veio trazer emprego e novas profissões a uma região de pouca empregabilidade, 

essencialmente dedicada à agricultura. A sazonalidade do trabalho no campo não garantia emprego 

certo nem estabilidade financeira e a mina veio obviar esta situação quer para os habitantes da região 

quer para trabalhadores que vinham de outros concelhos, como por exemplo mineiros da mina de 

Aljustrel.  Embora à indústria extrativa esteja associada empregabilidade direta e indireta, no caso da 

Mina do Lousal o emprego foi sobretudo criado por postos de trabalho na mina e na aldeia do Lousal, 

sendo tudo suportado pela mina, incluindo cuidados de saúde e ensino.   

Os registos encontrados nos Boletins de Minas entre 1912 e 1967 no artigo de Artur Ferreira da Silva 

sobre a Mina do Lousal, evidenciam a evolução dos recursos humanos da mina (Figura 13). 
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Figura 13 - Evolução do número de trabalhadores na Mina do Lousal entre 1911 e 1990 (Fonte de dados: 
Boletins de Minas, 1912 a 1939; Ferreira e Silva, 1968; Rodrigues, 2005) 

Com o aumento do interesse económico pela procura de matéria prima para o fabrico de ácido 

sulfúrico, foi a partir da década de trinta que se intensificou a exploração (Figura 14), naturalmente 

com recurso a mais mão de obra. Em 1930 a mina empregava 389 pessoas, número que foi 

aumentando até quase duplicar em 1939 (753 pessoas), acompanhando a evolução crescente da 

produção e exportações. 

 

Figura 14 - Produção da Mina do Lousal, 1911-1939 (Fonte de dados: Boletins de Minas, 1912 a 1939; 
Ferreira e Silva,1968) 

221 

1091 

138 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

19
11

 

19
13

 

19
15

 

19
30

 

19
32

 

19
34

 

19
36

 

19
38

 

19
53

 

19
55

 

19
57

 

19
59

 

19
61

 

19
63

 

19
65

 

19
67

 

19
77

 

19
79

 

19
81

 

19
83

 

19
85

 

19
87

 

19
89

 

nº
 tr

ab
al

ha
do

re
s 

415 

284940 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

19
11

 

19
12

 

19
13

 

19
14

 

19
15

 

19
16

 

19
22

 

19
30

 

19
31

 

19
32

 

19
33

 

19
34

 

19
35

 

19
36

 

19
37

 

19
38

 

19
39

 

19
52

 

19
59

 

19
60

 

19
61

 

19
62

 

19
63

 

19
64

 

19
65

 

19
66

 

19
67

 

to
ne

la
da

s 



 
46 

Depois da  consolidação da Mina do Lousal durante os anos 30, bem como dos constrangimentos ao 

desenvolvimento da atividade extrativa que se seguiram impostos pela II Grande Guerra (1939-45), o 

final dos anos 40 constituiu um período de grande incremento da exploração de pirites, exercendo 

uma forte atração populacional que se estenderá dos campos do Alentejo ao Algarve, mergulhados 

numa profunda crise económica e social... Ao contrário das minas que exploravam matéria prima 

bélica, como por exemplo o volfrâmio, as minas de pirite sofriam em contexto de guerra, 

consequência entre outros de variações cambiais e aumentos de custo de transporte e naturalmente 

aumento de custos de exploração. 

A partir de 1939 não há dados detalhados no Boletim de Minas sobre a Mina do Lousal, não tendo 

sido possível atempadamente, consultar outros documentos que pudessem proporcionar essa 

informação. Pela teor de alguns textos sobre o Lousal, a produção terá iniciado a sua curva 

descendente nos anos 70, resultado da falta de interesse pelo ácido sulfúrico e consequente falta de 

procura da matéria prima, o enxofre.  

No início dos anos 50 a Mina do Lousal estava no auge da sua posição como importante empregador 

da região, empregando mais de 1000 operários em 1952 proporcionando trabalho estável com 

pagamento certo (Rodrigues, 2005) e trazendo novas profissões às famílias da região, quem tinham 

alguma instrução era admitido na área administrativa e os restantes iam para a mina. 

Com a mecanização do fundo no final dos anos 50 poder-se-ia pensar que reduziria muito o emprego 

no Lousal mas tal não aconteceu. Alguns dos que saíram dos trabalhos mineiros foram para a 

prospecção e outros trabalharam na construção da estrada de ligação à EN 262, em 1962, onde 

diariamente se empregaram 25 a 40 homens do excedente da mão de obra.  

Por outro lado a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com a comparticipação do Estado, 

construiu um troço de estrada alcatroada entre a Mina do Lousal e a vizinha povoação de Ermidas-

Sado, o que também gerou algum emprego (Ferreira da Silva, 1968).  

Com cariz de responsabilidade social, a Mines et Industrie, S.A. implementou um programa de 

construção de instalações, nomeadamente uma nova igreja, uma cantina, uma padaria, um hospital, 

um posto de polícia com residência para os guardas, uma sala de recreio do pessoal com bar e teatro 

e novos bairros para empregados e trabalhadores (Ferreira da Silva, 1968). Procurou também 

encontrar solução de emprego para pessoal doente, ou com mobilidade reduzida devido a acidente 

ou idade avançada, dando-lhes oportunidade de trabalho na plantação de eucaliptos e pinheiros num 

total de cerca de 200.000 árvores. 

Se na década de 50 Grândola atingiu o seu período áureo de crescimento, nas décadas seguintes 

sofreu o seu maior abalo económico e demográfico. A política de subsídios à produção de cereais 

tinha terminado e os campos foram na sua maior parte abandonados. A indústria corticeira local, na 

maior parte constituída por pequenas unidades de produção, entrou numa crise profunda.  

As minas da Caveira fecharam e a do Lousal foram reduzindo a produção até ao seu encerramento 

em 1988, passando de um pico de 1091 trabalhadores em 1952 para 132. O desemprego atingiu uma 
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elevada percentagem da população, o que, aliado ao descontentamento provocado pela guerra 

colonial e pela repressão política, conduziu à emigração. 

O município de Grândola acompanhou a evolução do desemprego que se verificou ao nível da região 

do Alentejo e do país, sendo que na década de 60 apresentava a maior taxa de desemprego, 

situação que se repetiu em 2001 e que se inverteu na década de 80 e em 2011 (Figura	  15). 

 
Figura 15 - Taxa de desemprego 1960-2011 (Fonte de dados: INE; PORDATA) 

Analisando os gráficos da proporção de população empregada por sector de atividade económica, 

entre 1960 e 2011 verifica-se semelhança nos comportamentos para os casos de Portugal e 

município de Grândola. No caso de Portugal (Figura	  16), a percentagem de população empregada 

no sector primário decresce de 44% em 1960 para 3 % em 2011. A população empregada no sector 

terciário evolui em sentido contrário, subindo de 28% em 1960, para 71% em 2011. A população 

empregada no sector secundário evolui de 29% em 1960 para 38% em 1981, descendo para 35% em 

2001 e 27% em 2011. 
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Figura 16 - Proporção da população empregada por sector de 
atividade económica em Portugal (Fonte de dados: INE; PORDATA) 

No município de Grândola (Figura	   17) apresenta o comportamento da população empregada por 

sector de atividade económica é semelhante ao de Portugal. A percentagem de população 

empregada no sector primário decresce de 62% em 1960 para 8% em 2011. A população empregada 

no sector terciário evolui em sentido contrário, subindo de 17% em 1960, para 72% em 2011. A 

população empregada no sector secundário evolui de 21% em 1960 para 29% em 1981, descendo 

para 24% em 2001 e 20% em 2011. 

 

Figura 17 - Proporção da população empregada por sector de 
atividade económica no município de Grândola (Fonte de dados: INE;  
PORDATA) 

 

A partir de 1950 iniciou-se um processo de êxodo rural, sobretudo em direção à Península de Setúbal 

e a Lisboa, devido à profunda estagnação económica resultante da depressão na agricultura e da 

ausência de industrialização. Na década de 60 a atividade mais relevante é sector primário, sendo a 

sua importância mais acentuada no município de Grândola do que em Portugal o que seria de 

esperar face ao desenvolvimento da indústria mineira e à agricultura. Apenas nos anos 70 registou-se 

um restabelecimento do nível de vida e, com ele, o desenvolvimento do sector terciário. 

 

Nos anos 80 o município de Grândola apresenta duas atividades de igual relevância, o sector 

primário e o sector terciário. A partir dessa data o sector terciário cresce e o sector secundário 

diminui. De concelho agrícola, operário e mineiro Grândola transformou-se num espaço de oferta de 

serviços. Em Portugal, na mesma altura lidera o sector terciário, situação que se mantém até 2011. 
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O município de Grândola evidencia maior proporção da população empregada no sector primário do 

que o país (Figura	   18), embora em ambos se verifique que a tendência deste sector é para 

desaparecer ou pelo menos ficar com uma expressão mínima. 

 

 
Figura 18 – Proporção da população empregada no sector 
primário em Portugal e no município de Grândola, 1960-2011 
(Fonte de dados: INE; PORDATA) 

No sector secundário Portugal apresenta maior proporção de população empregada do que o 

município de Grândola (Figura	  19), embora tenham o mesmo comportamento ao longo do tempo. 

 
Figura 19 – Proporção da população empregada no sector secundário em 
Portugal e no município de Grândola entre 1960 e 2011 (Fonte de dados: 
INE; PORDATA) 

Nas décadas de 60 e 80, o emprego a nível nacional assenta sobretudo no sector terciário (Figura	  

20) acontecendo o contrário na primeira década do século XXI. 
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Figura 20 – Proporção da população empregada no sector terciário em 
Portugal e no município de Grândola entre 1960 e 2011 (Fonte de dados: 
INE; PORDATA) 

Nas atividades económicas, a população empregada das freguesias do município de Grândola 

encontrou lugar sobretudo no sector terciário, situação que se altera na freguesia de Azinheira de 

Barros em que predomina o sector secundário (Figura	  21). O sector primário é o que detém menor 

população empregada. 

 
Figura 21 – População empregada por sector económico nas freguesias do município de Grândola em 
2001 e 2011 (Fonte de dados: INE)  

A remuneração média mensal por conta de outrem no município de Grândola tem acompanhado o 

crescimento a nível do país porém, tendo partido de valores semelhantes em 1985 (cerca de 150 

euros para Portugal, cerca de 134 euros para Grândola), hoje a diferença é mais pronunciada (cerca 

de 923 para Portugal, cerca de 745 para Grândola). O sector que melhor remunera no município de 

Grândola é o sector da construção, estando a indústria da transformação em último lugar (Figura	  22). 
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Figura 22 - Remuneração mensal média dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal e no 
município de Grândola entre 1985 e 2011 (Fonte de dados: INE; PORDATA) 

 

4.2.2.2 Condições de vida 

As condições de vida dependiam não só do rendimento do trabalho e do respectivo poder de compra, 

como também das condições sociais relativas a habitação e outras regalias. 

Os mineiros, apesar de ganharem um pouco mais do que quem trabalhava na agricultura, não 

ganhavam muito mas tinham muitas regalias sociais. A revisão do plano de lavra da Mina do Lousal, 

aprovada em 1930, menciona a construção de bairros para os operários, um posto de socorros 

médicos, e escolas primárias (Boletim de Minas, 1931).  

Entre 1959 e 1965 construíram-se 46 casas para trabalhadores e 10 casas para empregados e em 

1966 e 1967 construíram-se 11 casas para trabalhadores. As habitações dispunham todas de água 

canalizada e iluminação eléctrica (Ferreira da Silva, 1968). Já após o fecho da mina foi dada a 

possibilidade das pessoas continuarem a usufruir de habitação ou até mesmo de se tornarem 

proprietárias da mesma. 

A Figura 23 mostra a evolução, entre 1970 e 2011, do número de edifícios no concelho de Grândola e 

nas freguesias de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sadão, Grândola, Santa Margarida da Serra 

e Melides juntamente com Carvalhal. Dado que a freguesia do Carvalhal só foi constituída a partir de 

1987, tendo até aí pertencido a Melides, optou-se por juntá-las para efeito de análise de evolução no 

tempo, sempre que sejam consideradas datas anteriores a 1987. 

Constata-se que a construção de edifícios no concelho de Grândola manteve um crescimento 

moderado até 2001, e a partir daí o crescimento aconteceu de forma mais acentuada. O mesmo se 

passa relativamente à freguesia de Grândola. A freguesia de Melides apresenta um crescimento mais 

acentuado logo a partir de 1991.  

Santa Margarida da Serra não evidencia variações significativas no número de edifícios ao longo do 
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Mina do Lousal, apresenta um crescimento no número de edifícios entre 1970 e 1981, a partir desta 

data diminui até 2001 e até 2011 nota-se um aumento muito ligeiro. Carvalhal, uma freguesia que até 

1987 pertencia a Melides evidencia um crescimento quase constante (449 edifícios em 2001 e 583 

em 2011). 

 

Figura 23 – Evolução do número de edifícios no concelho de Grândola e respetivas freguesias, 
entre 1970 e 2011(Fonte de dados: INE/CENSOS) 

 

Comparando Portugal com o concelho de Grândola, relativamente à taxa de crescimento anual do 

número de edifícios, verifica-se que em 1950 Grândola tem uma taxa de aumento do número de 

edifícios que é o dobro da verificada em Portugal, na década seguinte Grândola tem menos 6 

edifícios do que no ano anterior, enquanto que Portugal aumenta o seu parque de edificações em 

mais de 400 mil unidades, correspondente a uma taxa de 17% (Figura 24). 

Em 1970 assiste-se mesmo ao decréscimo de 7% no município de Grândola e Portugal diminui para 

cerca de 5%. Em 1981 Portugal apresenta uma descida de 20% relativamente ao ano anterior, reflexo 

do número de edifícios ter diminuído mais de 600 mil unidades. No mesmo período o concelho de 

Grândola recupera e cresce cerca de 8%.  

Na década seguinte o número de edifícios em Portugal volta a aumentar a um ritmo de 14% ao ano, 

mas o concelho de Grândola vê reduzida a sua evolução para menos de 1%. Em 2001 Portugal e o 

município de Grândola apresentam níveis de evolução semelhantes. Em 2011, resultado de um surto 

de construção na região, o número de edifícios no concelho de Grândola cresce 32% e em Portugal 

cresce 12%. 
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Figura 24 – Taxa de evolução do número de edifícios em Portugal e no 
concelho de Grândola, entre 1970 e 2011 (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

 

O gráfico da Figura 25 mostra que o município de Grândola tem maior proporção de edifícios antigos 

do que Portugal. A maioria dos edifícios do concelho de Grândola foi construída entre 1919 e 1945. 

Em Portugal, a maioria dos edifícios data do período entre 1971 e 1980. 

 

Figura 25 – Percentagem de edifícios por época de construção em Portugal e no concelho de Grândola, 
anterior a 1919 até 2010 (Fonte de dados: PORDATA) 
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A análise da percentagem de alojamentos familiares clássicos relativamente ao total de alojamentos 

familiares (Figura 26) revela que quer em Portugal, quer no concelho de Grândola, quer nas suas 

freguesias, o tipo de alojamento familiar que predomina é o clássico. Considera-se um alojamento 

familiar clássico como sendo  um local independente, constituído por uma divisão ou conjunto de 

divisões e seus anexos, num edifício de caráter permanente (INE, 2018). 

 

Figura 26 – Percentagem de alojamentos familiares clássicos em Portugal,  no concelho de Grândola e 
nas suas freguesias, entre 1981 e 2011 (Fonte de dados: INE/CENSOS) 

As instalações de que a habitação dispõe são também relevantes para a avaliação das condições de 

vida. A Figura 27 mostra que a percentagem de alojamentos familiares com água canalizada evoluiu 

significativamente entre 1981 e 2001, chegando quase aos 100% em 2011, quer em Portugal quer no 

município de Grândola. Para este município significa quase duplicar a situação que apresentava em 

1981, em que apenas 54% dos alojamentos familiares dispunham de água canalizada. 

 

Figura 27 – Percentagem de alojamentos familiares com água canalizada, em 
Portugal e no concelho de Grândola, entre 1981 e 2011 (Fonte de dados: PORDATA) 
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Efetuando a análise comparativa entre Portugal e o concelho de Grândola, verifica-se (Figura 28) que 

a percentagem de alojamentos familiares com instalações sanitárias cresceu entre 1981 e 2001, 

chegando quase aos 100% em 201. Tal como no caso da água canalizada, para o município de 

Grândola significa quase duplicar a condição que apresentava em 1981, em que apenas 54% dos 

alojamentos familiares dispunham de instalações sanitárias. 

 

Figura 28 - Percentagem de alojamentos familiares com instalações sanitárias, em 
Portugal e no concelho de Grândola, entre 1981 e 2011 (Fonte de dados: PORDATA) 

 

Em conformidade com o que verificou nos gráficos anteriores, também no caso de esgoto em 

alojamentos familiares (Figura 29) 1981 apresenta percentagens consideravelmente mais baixas que 

em 2001 e 2011, quer no caso de Portugal quer no caso do concelho de Grândola.  

 

Figura 29 - Percentagem de alojamentos familiares com esgoto, em Portugal e no 
concelho de Grândola, entre 1981 e 2011 (Fonte de dados: PORDATA) 

Relativamente ao fornecimento de energia elétrica, o gráfico da Figura 30 evidencia que em 20 anos, 

entre 1981 e 2001, Portugal quase atingiu os 100% de alojamentos familiares com eletricidade. O 

concelho de Grândola, embora tenha registado uma melhoria significativa naquele período, em 2001 
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ainda só 97,4 % dos alojamentos familiares é que tinham eletricidade. Não foi possível avaliar a 

situação em 2011 por indisponibilidade de informação. 

 

Figura 30 - Percentagem de alojamentos familiares com eletricidade, em Portugal 
e no concelho de Grândola, entre 1981 e 2011 (Fonte de dados: PORDATA) 

À data da exploração da mina não existia o indicador poder de compra pelo que só é possível avaliar 

a sua evolução em função do rendimento mensal durante a exploração da mina e como indicador já 

num período pós-mina.  

O poder de compra no Alentejo, Alentejo Litoral e Grândola evidenciou uma ascensão entre 1993 e 

2009, expectável de acordo com a tendência de evolução do rendimento médio mensal e em que 

Grândola lidera. A partir de  2009 verifica-se uma queda devido à crise económica nacional, tendo 

esse decréscimo sido mais acentuado para Grândola, passando este município a ficar abaixo do 

poder de compra do Alentejo Litoral embora ainda acima da região do Alentejo (Figura 31).  

 

Figura 31 – Poder de compra em Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de 
Grândola entre 1993 e 2011 (Fonte de dados: INE) 
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4.2.2.3 Tecido empresarial 

As atividades com menor expressão empresarial no município são as de eletricidade, gás, vapor, 

água quente e ar frio, captação, tratamento e distribuição de água e indústria extrativa (Figura 32). 

 

Figura 32 - Empresas por 1000 habitantes, por atividade económica, em Portugal e no concelho de 
Grândola, em 2011 (Fonte de dados: INE) 

Mais 20 anos após o fecho da Mina do Lousal, o concelho de Grândola, embora com predominância 

do sector terciário, apresenta o maior número de empresas no sector primário com empresas 

operando nas atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, com mais de 30 

empresas por cada 1000 habitantes (Tabela 5). Seguem-se-lhe as atividades do comércio, de 

alojamento e restauração e de outros serviços (Tabela 6).  

Tabela 5 – Empresas por 1000 habitantes por atividade económica dos sectores primário e secundário, 
em Portugal e no município de Grândola, em 2011 (Fonte de dados: INE) 
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Tabela 6 - Empresas por 1000 habitantes por atividade económica do sector terciário, em Portugal e no 
município de Grândola, em 2011 (Fonte de dados: INE) 

 

Embora o número de empresas de construção seja inferior a 10 por cada 1000 habitantes , em 

termos do valor gerado pelas empresas do concelho, a análise do VAB de Grândola evidencia que o 

sector da construção lidera contribuindo com mais de 40% para o VAB de Grândola, seguindo-se-lhe  

o sector de comércio por grosso e a retalho com cerca de 13%, e depois, ambos com cerca de 11%, 

os sectores de alojamento e restauração e atividades imobiliárias (Figura 33). 

 

Figura 33 - VAB das empresas sediadas no concelho de Grândola por sector de atividade (Fonte de 
dados: INE) 

Relativamente a Portugal, o valor gerado em Grândola em 2011 contribuiu com 0,1% para o VAB 

nacional (Figura 34), com maior contributo dos sector imobiliário e da construção (Figura 35). 

 

Figura 34 - VAB de Portugal e Grândola em 2011 (Fonte: INE) 
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Figura 35 -  VAB de Grândola no VAB de Portugal, por atividade económica (Fonte de dados: INE) 

 

4.2.3 Território 

A Mina do Lousal representou um papel importante no desenvolvimento territorial do concelho, 

sobretudo ao nível de acessos rodoviários e ferroviários, infraestruturas de água e energia, e 

equipamentos de saúde, educação e lazer.  

 

4.2.3.1 Infraestruturas básicas 

No que se refere a infraestruturas de acesso, até à construção da linha férrea do Vale do Sado nos 

anos 20, os acessos ao Lousal eram caminhos e a Estrada distrital que ligava Santiago do Cacém a 

Ferreira do Alentejo. Em 1962, o pessoal da mina, apoiado pelos serviços técnicos de topografia e 

desenho, inicia a construção de uma nova estrada alcatroada com o comprimento total de 3200 

metros, ligando a Mina do Lousal à E.N. 262, bem como a passagem superior do caminho de ferro, 

(Ferreira da Silva, 1968). 

Grândola conta hoje com vias rodoviárias principais próximas, nomeadamente  as autoestradas A2 e 

A26, as estradas IC1, N120, N261-1, N261-2 (Figura 36) e a linha ferroviária do Sul. 
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Figura 36 – Mapa dos principais acessos no concelho de Grândola (Fonte: www.cm-grandola.pt acedido 
em 12-10-2018) 

Embora nos anos 60 as casas da população do Lousal já tivessem água canalizada, o concelho de 

Grândola só a partir dos anos 80 é que intensifica o desenvolvimento de infraestruturas básicas. A 

informação estatística relativa a população servida por sistemas de abastecimento de água e 

população servida por estações de tratamento de águas residuais (ETAR) só disponibiliza valores a 

partir de 1995. 

O município de Grândola acompanhou a tendência da região e do país, de crescimento da 

percentagem de população servida por água da rede pública, apresentando melhores condições 

relativamente às regiões do Alentejo e Alentejo Litoral. Em 2001 tinha mesmo mais percentagem da 

população servida pela rede pública do que Portugal, tendo passado a servir a totalidade da 

população a partir de 2008 (Figura 37). 
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Figura 37 - População servida por sistemas públicos de abastecimento de água em Portugal, Alentejo, 
Alentejo Litoral e município de Grândola, 1995-2011 (Fonte de dados: INE). 

Embora o país e as regiões do Alentejo e sub-região do Alentejo Litoral apresentem uma evolução 

positiva entre 1995 e 2009, proporcionalmente, a população de Grândola está melhor servida de 

estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do que estas regiões e até mesmo do que o país 

(Figura	  38). 

 

Figura 38 - População servida por ETAR em Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola, 
1995-2011 (Fonte de dados: INE). 
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com médico, enfermeiros e cozinheira privativos (Ferreira da Silva, 1968), “havia enfermeiros e 

médicos no hospital que também eram do estado mas eram pagos pela mina, e toda a população do 

Lousal conseguia beneficiar destes benefícios sociais” (entrevista A). O hospital dispunha de  

enfermarias para homens e para mulheres, sala de consultas, gabinete dentário, sala de trabalho de 

parto e de pequena cirurgia e raios X (Ferreira da Silva, 1968). 

Os equipamentos de saúde pública, nomeadamente os Centros de Saúde e extensões dos Centros 

de Saúde não têm variado muito no espaço alentejano. A região do Alentejo manteve, em 2011, 59 

centros de saúde que já tinha em 1993, o Alentejo Litoral e o município de Grândola idem, 

respectivamente  com 5 e 1 unidades. Portugal evidenciou alguma flutuação, aumentando o número 

de Centros de Saúde em 2001 e voltando a baixar em 2011. (Tabela 7)  

Tabela 7 - Centros de saúde e extensões dos centros de saúde em Portugal, Alentejo, 
Alentejo Litoral e município de Grândola entre 1993 e 2011 (Fonte de dados: INE). 

 

A Figura 39 evidencia que a disponibilidade de cuidados médicos primários por cada 1000 habitantes 

tem vindo a decrescer, sendo a região do Alentejo a que apresenta melhores condições, Grândola 

mantendo níveis semelhantes ao do Alentejo Litoral e, todas estas regiões com melhor rácio do que 

Portugal. 

 

Figura 39 - Centros de saúde e extensões por 1000 habitantes em Portugal, 
Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola, 1993-2011 (Fonte de dados: INE). 
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A evolução do rácio de farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes apresenta evolução 

nula para Portugal e para o Alentejo Litoral e crescimento para a região do Alentejo em 2001, 

mantendo-se em 2011. O município de Grândola evidencia um comportamento contrário, tendo o 

rácio uma evolução decrescente entre 1991 e 2011, sendo mais acentuada a descida pouco depois 

do fecho da Mina do Lousal e a segunda descida, entre 2001 e 2011, é menos abrupta, sendo em 

valor metade da primeira (Figura 40). 

 

Figura 40 - Farmácias por 1000 habitantes em Portugal, Alentejo, Alentejo 
Litoral e município de Grândola, 1993-2011 (Fonte de dados: INE). 

Em termos de disponibilidade de assistência por médicos e enfermeiros, a primeira década do século 

XXI apresenta tendência de melhoria em todas as regiões, excepto no que se refere a médicos no 

município de Grândola (Figura 41). No início do século o rácio de médicos por 1000 habitantes era de 

3,2 em Portugal, 1,7 no Alentejo, 0,9 no Alentejo Litoral e 0, 8 no município de Grândola. Na década 

seguinte este rácio aumentou em todas as regiões excepto no concelho de Grândola tendo baixado 

para 0,7.  

 

Figura 41 - Médicos por 1000 habitantes em Portugal, Alentejo, Alentejo 
Litoral e município de Grândola, 1993-2011 (Fonte de dados: INE). 
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O panorama dos enfermeiros apresenta-se mais animador (Figura 42), com evolução em todas as 

regiões e a mesma posição relativa de cada uma delas. Grândola apresenta também melhoria, 

passando, em 2001, de 1,2 enfermeiros por cada 1000 habitantes para 2,1 em 2011. 

 

Figura 42 - Enfermeiros por 1000 habitantes em Portugal, Alentejo, 
Alentejo Litoral e município de Grândola, 1993-2011 (Fonte: INE). 

 

 

4.2.3.3 Educação 

No final do século XIX havia apenas duas escolas no concelho de Grândola (Carta educativa do 

concelho de Grândola, 2005). A Mina do Lousal construiu escolas e suportava os respectivos custos, 

“a escola primária tinha professores que eram do estado mas eram pagos pela mina” (anexo A). 

Em 1941 havia 13 escolas primárias a funcionar, mas em 1950 eram insuficientes para os cerca de 

21 mil habitantes recenseados, e foram construídas outras. Devido ao surto emigratório na década de 

60 e à consequente desertificação, muitas escolas primárias fecharam por falta de alunos. Em 1997 o 

concelho de Grândola vendeu em hasta pública 8 escolas (Carta educativa do concelho de Grândola, 

2005).  

Mais de 20 anos após o fecho da Mina do Lousal, em 2011, Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e 

município de Grândola apresentam a mesma disposição, o primeiro ciclo do ensino básico predomina 

sobre os outros ciclos e sobre o ensino secundário (Figura 43). As posições relativas colocam o 

município de Grândola a liderar o rácio de oferta de educação pré-escolar e ensino secundário. Nos 

segundo e terceiro ciclos do ensino básico, Grândola tem dispõe da menor oferta. 
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Figura 43 - Estabelecimentos de ensino por 1000 habitantes, por tipo de ensino, em 
Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e município de Grândola, em 2011 (Fonte de dados: 
INE; PORDATA) 

 

4.2.3.4 Cultura e lazer 

A qualidade de vida proporcionada pela Mina do Lousal estendeu-se às atividades culturais e de 

lazer, “na altura, as melhores festas aconteciam no Lousal, o cinema era trazido primeiro o filme ao 

Lousal, e depois é que passava na sede do concelho, a primeira máquina de cinema da sede do 

concelho vem da Mina do Lousal, as peças de teatro apresentavam-se primeiro na mina e depois é 

que vinham à sede do concelho. Portanto houve aqui uma dinâmica, não só económica mas também 

social e cultural de enriquecimento da população” (anexo B). A oferta de lazer não se limitava à 

localidade do Lousal, proporcionando anualmente aos filhos dos trabalhadores três semanas de férias 

na Colónia de Férias de Vila Nova de Milfontes (Ferreira da Silva, 1968). 

Sendo a cultura e o lazer parte da qualidade de vida da população, é fundamental a oferta que o 

município possa proporcionar aos seus habitantes e visitantes. Na fonte de dados estatísticos (INE), o 

município de Grândola evolui favoravelmente em 2010 e a partir de 2012 manteve o nível de oferta de 

museus. Entre 2000 e 2007 não teve nenhum museu e em 2007 passou a ter 1 que em 2008 já não 

tinha. Esta situação durou até 2011, altura em que passou a ter 2 museus. O que é estranho já que o 

Museu Mineiro do Lousal foi inaugurado em Maio de 2001. Em 2011 foram inaugurados o Museu de 

Arte Sacra de Grândola e o Museu do Arroz. Em 2013 abriu ao público a Casa Museu Manuel 

Chainho, localizada em Santa Margarida da Serra. 

Em termos do rácio de museus por mil habitantes, considerou-se que entre 2001 e 2011 teve 1 

museu e a partir daí 2 até 2013 e nessa data passou a ter 3. Não tendo informação sobre a 

população residente a partir de 2011, nem entre 2001 e 2011 (datas dos censos), o rácio de 2001 é 

0,07 e o de 2011 é 0,13. A subida deste rácio deve-se não só ao aumento de 100% no número de 

museus mas também os decréscimo de 0,5% da população. Se atendermos aos rácios do Alentejo 

Litoral e de Portugal para os mesmos períodos temos que, o município de Grândola encontra-se em 

evolução francamente mais favorável apesar das variações da população residente (Figura 44). 
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Figura 44 – Museus por 1000 habitantes em Portugal, Alentejo, Alentejo 
Litoral e Grândola (Fonte de dados: INE) 

Dentro da informação estatística disponível, 2010 foi o ano em que a Câmara Municipal Grândola 

mais despesas teve com cultura e desporto, tendo nesse ano as verbas incidido sobretudo jogos e 

desportos, seguindo-se os recintos culturais e menos nas artes cénicas (Figura 45). 

 

 
 
Figura 45 - Despesas do município em cultura, desporto e lazer, por 1000 habitantes, em Portugal, 
Alentejo e município de Grândola (Fonte: INE; PORDATA) 
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4.3 Comparação de impactes positivos e negativos 
 

A avaliação de impacte social através da análise de indicadores, revelou impactes positivos e 

negativos (Tabela 8) de uma exploração mineira, a nível local e regional, através do caso de estudo 

da Mina do Lousal.  

Tabela 8 – Tabela de impactes positivos e negativos da Mina do Lousal 

 

Antes da descoberta do chapéu de ferro que veio a dar origem à mina, não existia uma localidade, 

“antes da mina o Lousal era dois montes com meia dúzia de pessoas” (anexo A), não havia casas, 

escolas, infraestruturas, não havia nada. O município de Grândola vivia essencialmente da agricultura 

que não era suficiente para proporcionar emprego e salário regulares, obrigando a que parte da 

população, com nível de escolaridade muito reduzido ou mesmo nulo, emigrasse.  

Com a construção da mina nasce a aldeia do Lousal, provocando aumento da população sobretudo 

em 1911, data em que a freguesia que acolhe o Lousal, freguesia de Azinheira de Barros e S. 

Mamede de Sadão,  apresenta  a maior taxa de crescimento relativamente às outras freguesias do 

concelho, mantendo esse crescimento nas duas décadas seguintes. Em consequência da instalação 

de uma atividade industrial num meio rural, trouxeram-se novas profissões para a região e 

proporcionou-se formação à população local.  

Sendo uma região marcadamente rural mas não muito fértil, o trabalho era sazonal, não garantindo 

um rendimento regular. Com a mina, além dos benefícios sociais, surgiu a estabilidade financeira. 

Resultado da indústria mineira ter historicamente uma gestão paternalista, a empresa que explorava 

a mina providenciava habitação condigna, cuidados de saúde. Com a construção da mina veio 

também a necessidade de construção de acessos, o que veio a ser realizado recorrendo a 

trabalhadores da própria empresa, dotando assim a região de infraestruturas que perduraram.  

Fase antes da 
exploração Fase de exploração Fase de pós-

fecho 
Impactes positivos 

Gerador de emprego Crescimento da população Habitação para a 
população do Lousal 

Atração e retenção de 
pessoas devido ao emprego Melhoria do nível de escolaridade Programa RELOUSAL 

Crescimento da população Melhoria de condições de vida – habitação, saúde, 
educação, remuneração regular, cultura e lazer 

Legado cultural, científico e 
pedagógico 

 Desenvolvimento de competências e formação  

 Gerador de emprego  

 Contribuição para o rendimento local e VAB  

 Melhoria de infraestruturas – redes viárias, água e 
eletricidade, cultura  

Impactes negativos 
 Diminuição da população Diminuição da população 

 Gerador de desemprego Envelhecimento da 
população 

 Uma gestão paternalista não envolve os 
stakeholders 

Dependência devido à 
gestão paternalista 

!
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Na fase de exploração plena, a partir de 1930, é quando se verificam os maiores impactes causados 

pela exploração mineira. Resultado da empregabilidade da mina, a localidade do Lousal acolhe 

pessoas de várias regiões que vêm para trabalhar e fixam-se com as suas famílias. A taxa de 

crescimento da população mantém-se positiva, em 1940 a densidade populacional no Lousal é 50 

vezes mais elevada do que a do município e em 1960 esse rácio é 60. Neste período também 

melhora a qualidade de vida, com a construção de habitações para os trabalhadores, escolas, 

equipamento de cultura e lazer e até um hospital melhor apetrechado que outros na região, passando 

a servir para além da população do Lousal.  

Após os anos de apogeu, inicia a curva descendente. Nos tempos seguintes a procura de ácido 

sulfúrico cai e consequentemente a procura da sua matéria prima. Entra assim em declínio a mina do 

Lousal, vindo a encerrar em 1988. Na altura do fecho e no período seguinte, houve espaço para 

assegurar a absorção de algum pessoal pela mina de Neves Corvo e para os que ficaram a empresa 

assumiu o compromisso “de doar ou permitir que a população que ali habitava permanecesse dona 

ou mantivesse regime de utilização das habitações” (Entrevista B), garantindo desta forma alguma 

estabilidade no futuro.  

Apesar das medidas tomadas quando a mina fecha instala-se o colapso social. Muitos tiveram que 

emigrar e os de idade ativa que ficaram iniciaram atividades ligadas à construção civil e ao artesanato 

que não foram suficientes para manter uma situação económica autossuficiente para o Lousal. 

Apesar das distâncias serem cada vez mais curtas, a população do Lousal sente o isolamento 

geográfico e o serviço precário de transportes públicos (entrevista B).  

Os níveis demográficos desceram para valores inferiores aos que se registaram quando do início da 

mina. A densidade populacional na freguesia de Azinheira de B e S. Mamede de Sadão é de 4,1 

habitantes por Km2 em 2011 e em 1890 era de 7,2. O município e a sua sede, apesar de terem 

sofrido descida após a década de 60, essa descida não foi tão acentuada quanto na freguesia a que 

pertence a Mina do Lousal. A taxa de analfabetismo ainda é das mais elevadas do Alentejo o que 

será de esperar pois a população que terá beneficiado de obter mais instrução durante o período de 

exploração da mina será a que ainda estava em idade ativa à data do fecho e terá partido em busca 

de melhores oportunidades, indo refletir-se esse nível de escolaridade noutra região ou mesmo 

noutro país.  

O facto de ter existido um hospital no Lousal permite que hoje este funcione como extensão do centro 

de saúde de Grândola. A dinâmica cultural e recreativa que a Mina do Lousal proporcionou no 

passado permanece na memória e a cultura mineira que se criou obteve expressão atual nas obras e 

eventos que o Centro de Ciência Viva desenvolveu e desenvolve. Esta cultura mineira está também 

presente na saudade de alguma população mais velha “os antigos mineiros têm saudade de voltar a 

poder descer à mina, viver como viviam antigamente….em comunidade quando a mina estava a 

funcionar…era muito diferente” (anexo A)  e na esperança da mais nova “temos muito minério para 

explorar por isso nunca hipotecámos o futuro apesar do muito minério explorado aqui no passado” 

(anexo A).  
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O balanço dos impactes sociais e económicos da Mina do Lousal revelaram-se, no decorrer deste 

estudo, bastante positivos, não só os que se verificaram na altura em que o projeto se desenvolveu 

como naquilo que é hoje e Lousal e a região onde se insere. Os impactes negativos surgem quando a 

mina fecha, conduzindo ao declínio da aldeia mineira e afetando outras populações da região. As 

evidências encontram-se em registos, estatísticos, estudos e documentação e sobretudo em 

testemunhos vivos representativos do sentir da população local e do município. 
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5 Conclusões e recomendações 
5.1 Conclusões 

A presente dissertação teve como objectivo perceber o impacte social provocado pela Mina do Lousal 

nas várias fases do ciclo de vida da mina, considerando os períodos de antes da exploração, em 

franca exploração e após a exploração, já na fase de pós-fecho. Este propósito conduziu a um estudo 

sobre a evolução, no tempo, de determinados indicadores sociais, recorrendo a dados estatísticos e 

documentação, complementados por entrevistas.  

Antes da exploração 

A descoberta da mina atraiu pessoas para trabalharem nas atividades iniciais de prospecção e 

pesquisa e depois de construção. Entre 1890 e 1911 a taxa de crescimento da população do 

município de Grândola triplicou,  atingindo ritmos de crescimento populacional muito superiores aos 

verificados na região do Alentejo e em Portugal para o mesmo período. A densidade populacional 

também se intensificou em todas as freguesias do município, sendo que a freguesia da Mina do 

Lousal, Azinheira de Barros e S. Mamede do Sadão, foi uma das freguesias onde se verificou o maior 

aumento de população por superfície do território. Em 1911 a população do Lousal eram 167 

pessoas, na sua maioria em idade ativa e integrada num concelho onde a maioria da população era 

analfabeta.  

No início a Mina do Lousal empregava somente algumas pessoas para os trabalhos de prospecção , 

pesquisa e algum desenvolvimento. Em 1912 dava trabalho a 38 pessoas mas rapidamente este 

valor aumentou nos anos seguintes. Nesta altura a maioria das pessoas do município de Grândola 

trabalhava no campo não tendo competências para além daquelas que os trabalhos de agricultura e 

silvicultura exigiam. Com a mina surgiram novos requisitos e a possibilidade da população do 

concelho adquirir novas competências. Além de novas oportunidades, a mina proporcionava 

estabilidade financeira devido ao pagamento regular de salários, o que não acontecia no trabalho 

rural devido à sua sazonalidade. 

 

Da exploração ao fecho 

A Mina do Lousal funcionou como promotor de desenvolvimento económico e social. Trouxe novas 

competências, novas profissões, trabalho e salário regulares e melhores condições de vida. O couto 

mineiro constituía uma comunidade que beneficiava de melhores condições de vida do que as 

regiões em seu redor. Vinham pessoas das localidades próximas e até de outros municípios para 

trabalhar na mina, influenciando de forma significativa a demografia da região. 

Entre 1911 e o final dos anos 50, a população do município de Grândola continuou a crescer. Em 

1952 o número de pessoas a trabalhar na Mina do Lousal atingia o seu valor máximo  de 1091 

trabalhadores. Pouco depois a situação invertia-se com a saída de pessoas que procuravam outras 
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oportunidades de trabalho. A mecanização da mina, iniciada em 1958, havia provocado a redução de 

postos de trabalho. Alguns trabalhadores foram realocados em trabalhos de superfície mas o 

excedente de mão de obra não foi totalmente aproveitado. A este adicionavam-se outros motivos que 

conduziram a população à emigração, nomeadamente a queda da indústria da cortiça, a guerra do 

ultramar que havia iniciado em 1961 e o aumento da repressão policial. Para agravar a situação o 

mercado do ácido sulfúrico tinha reduzido drasticamente e em consequência a redução de 

necessidade da matéria prima, levando a Mina do Lousal a reduzir a produção, a reduzir postos de 

trabalho e deixar de ser rentável, até ao fecho em 1988. 

De 167 pessoas em 1911 e 2000 em 1960, pouco depois do fecho, em 1991, já só havia 700 pessoas 

na localidade do Lousal, das quais 10 ainda trabalhavam para a empresa que explorava a mina. 

Embora não fosse o único motivo para a redução populacional do concelho, contribuiu para a mesma, 

representando cerca de 18% da redução de 21060 residentes em 1960 para 13767 residentes em 

1991. 

 No que diz respeito à educação, verificou-se que o analfabetismo manteve-se em curva 

descendente, tendo-se registado a maior redução entre 1930 e 1991, tanto na região de Grândola 

como em Portugal. A Mina do Lousal contribuiu para esta redução ao construir duas escolas para os 

filhos dos trabalhadores e suportar os custos de funcionamento e salários dos professores. Em 1960, 

no concelho de Grândola, cerca de 2400 jovens iam à escola, 177 tinham o ensino secundário 

completo e 44 eram licenciados (Carta Educativa do Concelho de Grândola, 2005).  

A empresa mineira que explorava a Mina do Lousal também melhorou as competências dos seus 

trabalhadores proporcionando-lhes formação profissional e ainda as das filhas destes, com um curso 

de preparação doméstica, o que à data era considerado um benefício em virtude da mulher “dona de 

casa” ser considerada com uma posição social superior à da mulher trabalhadora (Ferreira da Silva, 

1968). 

O sector primário, maioritário nos anos 60, caracterizava a economia nacional e a do município de 

Grândola, sendo evidente o contributo da Mina do Lousal, como indústria extrativa, para o mesmo. Na 

década de 1980 a situação inverteu-se e o sector dos serviços passou de último para o primeiro lugar 

como gerador de emprego. 

As condições de vida que a Mina do Lousal proporcionou aos seus trabalhadores são semelhantes às 

de  outras explorações mineiras com gestão paternalista. Além de um rendimento regular que 

proporcionava melhor poder de compra, as regalias sociais incluíam habitação com as devidas 

infraestruturas de água e eletricidade, prestação de serviços médicos com um hospital bem equipado, 

cujos custos a empresa suportava bem como os salários de médicos e enfermeiros e ainda, como já 

foi referido, estabelecimentos de ensino equipados e formação profissional.  

A estes benefícios juntam-se a cultura e o lazer, uma vez que “na altura, as melhores festas 

aconteciam no Lousal, o cinema era trazido primeiro o filme ao Lousal, e depois é que passava na 

sede do concelho, a primeira máquina de cinema da sede do concelho vem da Mina do Lousal, as 

peças de teatro apresentavam-se primeiro na mina e depois é que vinham à sede do concelho. 



 
73 

Portanto houve aqui uma dinâmica, não só económica mas também social e cultural de 

enriquecimento da população e desenvolvimento claro devido à mina” (anexo B). 

 

No pós-fecho 

“Quando a mina fecha há um conjunto de coisas que deixam de funcionar e o que era solução num 

determinado momento passa a ser um problema” (anexo B). 

Vinte anos após o fecho da mina, a população do concelho de Grândola continua a decrescer o que 

não surpreende em virtude de não se ter encontrado atividade empregadora com a dimensão de uma 

exploração mineira.  A população envelhece tal como envelhece a nível nacional. Por outro lado, 

embora a região de Grândola ainda abrigue uma população com taxa de iliteracia que ultrapassa o 

dobro da verificada em Portugal, esta tem vindo a reduzir. 

O desemprego continua a aumentar embora o concelho de Grândola se encontre em posição mais 

favorável que o Alentejo e que Portugal. O sector terciário passou a liderar, transformando a região 

de Grândola sobretudo num prestador de serviços. O mesmo se verifica para Portugal. Porém, 

quando se analisa o rácio de empresas por 1000 habitantes por atividade económica, no concelho de 

Grândola predominam empresas do sector primário (agricultura, pesca e outras). Quem gera mais 

valor acrescentado para o município é o sector da construção (41%). Em suma, na região de 

Grândola o sector primário é onde há mais empresas, o sector secundário é o que gera mais riqueza 

e o sector terciário é o gera mais emprego. Em termos nacionais o contributo do VAB do tecido 

empresarial de Grândola é de 0,1%. 

Relativamente ao parque habitacional, a Mina do Lousal contribuiu com alguns edifícios para o 

município de Grândola e sobretudo providenciou habitação para mineiros e familiares que 

permaneceram na localidade do Lousal. 

No início o Lousal era uma zona isolada, apenas servida por caminhos e uma estrada distrital. A Mina 

do Lousal deixou, construídas pelo pessoal excedente da mina, uma ligação à E. N. 262 e uma 

passagem superior do caminho de ferro (Ferreira da Silva, 1968). O concelho de Grândola evidencia 

melhor servir a população, em termos de abastecimento e água e tratamento de esgotos superiores 

do que o país. Parte deste atributo foi-lhe conferido pela Mina de Lousal que no período de 

exploração já dotara a aldeia do Lousal com habitações com instalações adequadas. 

Na primeira década do século XXI o município de Grândola tem um rácio de museus por 1000 

habitantes superior a três vezes mais que aquele registado para Portugal. A Mina do Lousal, com o 

seu legado mineiro, motivou uma dinâmica que levou à construção de um museu mineiro e a outras 

facilidades culturais e lúdicas. 

Sendo que de dois montes nasceu uma aldeia mineira que reduziu o êxodo da região, fixando 

famílias, atraindo novas profissões, melhorando as condições de vida locais, ao nível da educação, 

saúde e até lazer, a Mina do Lousal é não só um exemplo do bem que fez mas também de algumas 

lições para o futuro para evitar que erros se repitam.  
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De salientar que, quer em documentos, quer em entrevistas, foi várias vezes referido o facto da 

gestão paternalista que, em simultâneo protege e controla e quando se retira deixa os “filhos” 

incapazes de caminhar sozinhos. “As concentrações mineiras constituem o exemplo paradigmático 

do sistema paternalista. Praticava-se a contenção salarial, mas concedia-se alojamento e uma horta 

para cultivar e os benefícios de uma política social (escola, saúde, assistência social, festas, etc.)” 

(Rodrigues, 2005, p. 41). O mesmo se passou e passa com outras minas que ainda laboram, embora 

já comecem a gerir o relacionamento com os trabalhadores e com a comunidade de forma a 

diminuírem essa dependência, para que aqueles consigam prosseguir na eventualidade da mina 

encerrar. 

 

5.2 Recomendações para investigações futuras 

A indústria extrativa requer uma “licença social” para operar, já que esta permite reduzir o risco de 

conflitos sociais frequentemente associados a um projeto mineiro. Segundo Kamenopoulos et al. 

(2018), o caminho para tornar a indústria extrativa socialmente sustentável será através de novos 

métodos de relacionamento com os cidadãos. Propõe-se que futuras investigações integrem o estudo 

do relacionamento que a empresa mineira desenvolveu com os seus stakeholders nas várias fases 

de desenvolvimento da mina. 

Considera-se que é necessário avaliar o impacte social noutras comunidades mineiras e realizar a 

respectiva análise comparativa. Nomeadamente, comparando situações de minas já encerradas, 

poder-se-iam obter conclusões passíveis de contribuir para o desenvolvimento de planos de lavra e 

planos de fecho, visando mitigar ou pelo menos reduzir o risco de degradação das comunidades, bem 

como os passivos ambiental e social para as empresas mineiras e para o Estado. 
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ANEXOS 
A. Transcrição da entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Azinheira de Barros e S. 

Mamede do Sadão;  

B. Transcrição da entrevista ao Arq. Carlos Fernandes do Gabinete Técnico da C.M. Grândola 
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ENTREVISTA A 

Entrevista a Carlos Rufino, presidente da Junta de Freguesia de Azinheira de Barros e S. 

Mamede do Sadão, em 27 de setembro de 2018, no Lousal 

Nota: Antes do início da gravação foram apresentadas algumas questões base e solicitada 

autorização para gravar. 

Questões base: Nome, idade, função, há quanto tempo desempenha a função, onde nasceu, relação 

com a mina do Lousal, de que vivia a população antes da mina e de que vive agora, o que ganhou a 

freguesia graças à mina, relevância hoje pelo facto da mina ter existido. 

TB - Boa tarde, muito obrigada por me dispensar estes 10 minutos. Espero que não seja mais. Eu 

gostava que começasse por me dizer o seu nome, que idade tem e uma vez que está aqui na 

qualidade de presidente da junta de freguesia há quanto tempo desempenha essa função. 

RF – Chamo-me Ricardo Rufino, tenho 30 anos, sou do Lousal e sou presidente de junta desde o 

ultimo acto eleitoral, ou seja , 2017. 

TB – Acabou de dizer-me que é do Lousal, nasceu mesmo aqui no Lousal  

RF – Sou do Lousal mas nasci em Santiago do Cacém. Mas sou do Lousal, a minha família é do 

Lousal e sempre foi do Lousal. Praticamente só nasci no hospital em Santiago do Cacém e regressei 

logo para o Lousal. 

TB – A sua família é do Lousal…antes da mina não existia Lousal…era um monte e não estava cá 

ninguém. Donde é que veio a sua família? Vieram para cá por causa da mina ou não teve nada a ver 

com a mina? 

RF – Vieram para cá por causa da mina. Aliás, os meus avós vieram de Aljustrel. Outra mina. 

Normalmente é assim que funciona. Apesar de Aljustrel não ter encerrado, normalmente o que 

acontece quando encerra uma mina todos aqueles mineiros e as suas famílias procuram outro couto 

mineiro porque é aquilo que eles sabem fazer e,  apesar de não ter sido isso que aconteceu 

directamente aqui com a minha família. Os meus avós vieram de Aljustrel, porque a mina estava 

ainda a funcionar, não encerrou, mas viram fixar-se no Lousal. 

TB – Podemos dizer que era uma família mineira, já?. 

RF – Certo. 

TB – Ontem estive a falar com um engenheiro que trabalhou cá, mas já na fase final, o Eng. Jorge 

Valente, e que me disse que os primeiros trabalhadores que vieram para cá eram de Ermidas … 

vieram de facto alguns mineiros de Aljustrel que vinham dar formação aos que estavam cá…não sei 

se tem noção disso ou não porque vinham pessoas que nunca tinham sido mineiros na vida e alguém 

tinha que ensiná-los. 
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RF – A maior parte acredito que fosse assim, que viesse já pessoal qualificado e que haveria também 

trabalhadores obviamente aqui das redondezas que não tinham qualificação. Não tinham experiência 

de trabalhar numa mina e seriam formados por esses trabalhadores que já tinham essa mesma 

experiência. Quanto a Ermidas não sei se será assim porque Ermidas é mais recente do que o 

Lousal… 

TB – Antes de haver a mina do que é que vivia a população da sua freguesia? 

RF – Essencialmente da agricultura. 

TB – Que agricultura? 

RF – Boa pergunta agora… 

TB - …li que a par com a mina havia também a cortiça e o arroz… 

RF – Sim, sim. A cortiça sim e o arroz, se existiu foi junto ao rio Sado. O rio Sado inicia aqui na nossa 

freguesia. 

TB – E agora? E hoje em dia? 

RF - Depois do encerramento da mina? 

TB – Viviam da agricultura e vieram todos para a mina? 

RF – Não, não vieram todos. Uma boa parte das pessoas habitava na freguesia mas outra boa parte 

veio das freguesias vizinhas. No Alentejo o que mais dava trabalho seria essencialmente a 

agricultura. Mas como sabe dantes a agricultura era mais dura, tinham menos rendimentos e na mina 

sempre conseguiam ao trabalhar na mina garantir, mesmo que o rendimento não fosse muito 

superior, cuidados de saúde, e cuidados de educação para as suas famílias e isso fazia com que pelo 

menos os homens, na altura tomassem a opção de virem trabalhar para a mina, apesar de ser muito 

duro, por conseguirem dessa forma alguns benefícios para a sua família. 

TB – Quando falamos da  mina normalmente falamos nos mineiros mas havia outras profissões. A 

parte administrativa, laboratório,…essas profissões tinham as mesmas regalias que os mineiros? 

RF – Algumas tinham mais. Havia o laboratório da geologia, o laboratório de química, os serviços 

administrativos, os serviços sociais. Obviamente quem trabalhava no escritório tinha sempre mais 

regalias do que quem trabalhava na mina, fosse no fundo ou fosse à superfície nas oficinas. Havia 

uma diferença social que era sentida, essencialmente por quem era menos beneficiado. 

TB – Esse pessoal que ia para a mina, os mineiros eram da região mas o pessoal técnico, 

qualificado, vinha donde, era estrangeiro ou nacional? 

RF – Alguns eram portugueses, havia um corpo técnico efectivo na mina, geólogos e engenheiros e 

por vezes havia a necessidade de virem engenheiros de fora, podiam ser portugueses ou 

estrangeiros, para darem alguma ajuda essencialmente num trabalho muito mais específicos que 

aqueles técnicos que estavam efectivos à mina não conseguiam de alguma forma solucionar. O corpo 

técnico mais ligado à administração da mina, essencialmente seriam estrangeiros. O geólogo chefe, 

que era alemão, o Eng. Smith que era inglês… e mais alguns 
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TB – Esses então, tal como os do escritório, teriam regalias melhores? 

RF– Sim. 

TB – Com a mina passou a existir um Lousal e em termos de equipamentos  o que é que havia na 

freguesia de Azinheira de Barros e nas outras freguesia? Já havia aqui à volta? 

RF – Já havia escolas.  

TB – Só escolas primárias ou também outros ciclos? 

RF – Recordo-me que já havia escolas primárias, havia era a diferenciação entre rapazes e 

raparigas. Se havia mais algum ciclo não me record. 

TB - E o Lousal, passou a ter a sua escola? 

RF – Passou a ter a sua escolar graças à mina. 

TB – …A mina criou mesmo aqui de facto uma aldeia, como acontece noutros casos, que passou a 

ter condições melhores do que em seu redor. Foi esse o caso? 

RF – Certo. A mina funcionava um pouco como um ciclo fechado como qualquer outra mina. A escola 

primária tinha professores que eram do estado mas eram pagos pela mina, também havia a polícia, 

que também era do estado mas paga pela mina, havia enfermeiros e medicos no hospital que 

também eram do estado mas eram pagos pela mina, e toda a população do Lousal conseguia 

beneficiar destes benefícios sociais. 

TB – A do Lousal e outros possivelmente? 

RF – Possivelmente, não sei. 

TB – Hoje em dia vejo que há 1 só centro de saúde no município de Grândola… 

RF – Que é mesmo na sede do Concelho, Grândola, temos algumas extensões, temos uma extensão 

no Carvalhal, uma extensão em Melides, uma extensão no Canal Caveira, uma extensão em 

Azinheira de Barros e outra no Lousal. Mas funcionando como extensões não estão médicos nem 

enfermeiros todos os dias da semana. Só 1 ou 2 dias por semana. 

TB – Falou-me em hospital… 

RF – Era mesmo um hospital, tinha maternidade , tinha uma máquina de Raio X que não havia nos 

centros de saúde à volta, tinha equipamento mais especializado que por vezes os outros centros de 

saúde não tinham, não faltava nada basicamente. 

 

TB – A estatística não nos diz o que as pessoas sentem. Foi bom para esta região a mina ter 

existido? Tirou-se todo o proveito que se podia ter tirado para o futuro, para aquilo que é hoje? Hoje 

poderia ser melhor ou não?  

RF – Acho que a existência da mina fez bem tanto à freguesia como ao concelho e até a outros 

concelhos vizinhos. Para já garantia mão de obra que na altura havia muito pouca e era só na 
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agricultura. Depois permitia fixar ainda mais pessoas. No Alentejo um dos grandes problemas é a 

falta de trabalho e também a fixação de pessoas pois não havendo trabalho não é possível fixar as 

pessoas. Temos muito minério para explorar por isso nunca hipotecámos o future apesar do muito 

minério explorado aqui no passado. O que também posso dizer e isto é por experiência própria 

porque nasci 6 meses antes do encerramento da mina é que o sentimento que existe no Lousal em 

relação à mina é saudade. Apesar de ser muito duro todos os antigos mineiros têm saudade de voltar 

a poder descer à mina, viver como viviam antigamente….em comunidade quando a mina estava a 

funcionar…era muito diferente. 

TB – Com a falta de trabalho que havia a mina era uma solução atrativa. E hoje, alguém diz se não 

fosse a mina a minha vida teria sido pior? 

RF – Pior nunca ouvi dizer. Seria era totalmente deslocado do Lousal, porque como disse ao princípio 

antes da mina o Lousal era dois montes com meia dúzia de pessoas…e chegou a ter quase 2000 

funcionários mais as respectivas famílias. Nos anos 60 se não me falha a memória seriam cerca de 

4000 pessoas a viver na freguesia de Azinheira dos Barros. Hoje somos quinhentas e poucas. É uma 

grande diferença. E essa diferença acontece porque a mina acaba por encerrar. A mina nos anos 60 

era o maior empregador do distrito de Setúbal. E por aí conseguimos perceber que quando a mina 

encerra tudo acaba e que as pessoas tinham que procurar novos locais para irem trabalhar. 

TB – Tem noção de como foi o fecho da mina? A empresa arranjou colocação para as pessoas, 

novos meios de subsistência? Foi feito algo mais do que dar as indemnizações? 

RF – A mina do Lousal demorou cerca de 10 anos a encerrar. Isto fez com que todos os mineiros 

fossem percebendo que mais dia menos dia ia acabar por encerrar. 

TB – Desculpe…e o processo foi pacifico? 

RF – Acabou por ser pacífico. Na altura em que a mina encerrou já só eram cerca de 700 

trabalhadores. O que acontecia era que os mais novos em vez de entrarem logo para a mina foram 

procurando outro tipo de trabalho. Ou emigraram, foram para o estrangeiro ou foram para a cintura 

interna de Sines onde está toda a indústria. Os mais velhos, os que puderam ir para a reforma foram 

para a reforma depois de obviamente terem recebido a sua indemnização. Quem estava perto da 

reforma foi para o fundo de desemprego e os que estavam no ativo conseguiram de alguma forma 

ainda ir trabalhar para a mina de Neves Corvo….Vinha um autocarro com primeiro andar, por cada 

um dos turnos, com 3 turnos diários, ao Lousal buscar trabalhadores. Desta forma ganhavam ambos, 

ganhavam as pessoas do Lousal porque não ficavam sem trabalho e ganhava a mina de Neves 

Corvo porque recebia mão de obra qualificada de forma que no início conseguiam fazer uma 

exploração muito mais elevada. 

TB – Agradeço muito a sua colaboração. Obrigada.  
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ENTREVISTA B 

Entrevista ao Arq. Carlos Fernandes, responsável pelo Planeamento e Urbanismo da Câmara 

Municipal de Grândola, em 27 de setembro de 2018, em Grândola.  

Nota: Antes de iniciar a gravação foram transmitidas as questões base e solicitada autorização para 

gravar a entrevista. 

Questões base: Nome, idade, função, desempenho da função há quanto tempo, laços com a região, 

de que forma é que a mina do Lousal afectou o município, em que é que a mina do Lousal contribuiu 

para aquilo que o município é hoje. 

 

TB – Muito boa tarde. Muito obrigada pela sua disponibilidade e vamos então começar. Gostaria que 

começasse por me dizer os eu nome, idade, função que desempenha na C.M Grândola, e desde 

quando desempenha essa função. 

CF – Muito bem. Chamo-me Carlos Fernandes, tenho 49 anos, vim para Grândola trabalhar 

especificamente no Lousal,na mina do Lousal em 2005, como coordenador do gabinete técnico local 

do Lousal, num protocolo que havia entre a CM e a CCDR para desenvolver, entre outras coisas, a 

execução de um plano de pormenor para requalificar a aldeia mineira do Lousal. Basicamente essa 

era a função. Depois, com a extinção do gabinete técnico local do Lousal, eu vim coordenar o 

gabinete técnico local de Grândola mantendo, contudo, uma relação estreita com o Lousal, mesmo 

naquilo que eram os atendimentos aos munícipes e à população local, mantendo um grau muito 

próximo de intervenção e de resposta, ainda a nível dos projetos e de todo o desenvolvimento 

paralelo que o Lousal foi tendo. Nesse momento regressei à minha carreira técnica de planeamento, 

no município, tendo sido durante alguns anos chefe de divisão do planeamento e depois chefe de 

divisão do planeamento e do urbanismo. Esse é o enquadramento da minha função na câmara. 

Como membro da câmara eu integro a direção do Centro de Ciência Viva do Lousal, hoje sou da 

direcção juntamente com os meus colegas Álvaro e Jorge, mais um representante da SAPEC, e um 

representante do ISCTE que são as entidades que formam a Associação de Ciência Viva do Lousal. 

Portanto eu sou o representante da câmara nesse conjunto de pessoas. Em termos de apresentação 

eu diria que é isso. 

TB – Veio de onde para tratar do Lousal? Qual era a sua experiência e porque é que o foram buscar? 

CF – Não me foram buscar propriamente. Eu candidatei-me a um concurso público de acesso ao 

lugar que estava vago que era exatamente a coordenação do gabinete técnico do local do Lousal, e a 

minha história, como é óbvio até pelo próprio sotaque, implica uma experiência noutro lugar. Eu nasci 

no rio de Janeiro, embora seja duplo cidadão, português e brasileiro, e vim para Portugal no ano 

2000. Uma opção pessoal de procura de uma nova experiência, novos desafios, trabalhei durante 3 

anos em Lisboa e depois entendi vir trabalhar mais para o Alentejo, considerei também a 

possibilidade de ir trabalhar para o Algarve, e entre meia dúzia de concursos públicos que fiz, vim 

então para Grândola, justamente para coordenar esse gabinete técnico do Lousal. Qual era a 
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experiência que eu trazia que valeu muito para que esse lugar fosse preenchido e o trabalho que eu 

desenvolvi junto com a nossa equipa do gabinete tivesse um resultado que eu considero positivo? A 

minha história no Brasil em termos de arquitectura, sou arquitecto e urbanista, estava muito ligada a 

realojamento de populações desabrigadas, construção, através de sistemas de auto-construção para 

habitação dessas populações, em qualificação de favelas, em qualificação de bairros degradados, e o 

Lousal de alguma forma enquadra-se nessa realidade. Ou seja, a partir do momento que você tem 

uma localidade com uma determinada força de trabalho, com determinada produtividade, com um 

determinado enquadramento, que pára no tempo devido ao encerramento de uma mina, tudo aquilo 

entra em depressão, ou seja um problema de depressão social, consequentemente temos a 

degradação dos espaços públicos, a degradação do próprio parque habitacional, portanto há um 

conjunto de coisas ali que necessitam de apoio para tentar dar a volta. E foi um pouco essa 

experiência que me levou ao Lousal e depois acredito também uma certa facilidade no 

relacionamento com as pessoas, eu vinha habituado a trabalhar com populações ...vamos chamar 

assim, necessitadas, em que a proximidade dos técnicos com a população é fundamental para que 

qualquer projeto possa vingar. Portanto havia uma certa experiência na lide pessoal, ou seja a nível 

do contacto pessoal, com a população local. Isso também foi uma ferramenta bastante importante na 

altura.  

TB – Referiu um assunto que me interessa particularmente que é o relacionamento com os 

stakeholders. Se me permite, tenho duas perguntas que não mencionei anteriormente. 

CF – à  vontade... 

TB – A mina tinha fechado em 88,umas pessoas partiram e outras ficaram. Como é que era o espírito 

destas pessoas? E a opinião dessas pessoas contou para alguma coisa para aquilo que se fez a 

seguir? 

CF – Se calhar em vez de responder às perguntas vou contando a história que é mais fácil. O que é 

que acontece. A mina fecha em 88, uma mina que foi a mais produtiva de Portugal na década de 50, 

60 e 70, em termos de produção de pirite, foi também a que atingiu os maiores níveis de 

industrialização na altura, e foi durante muito tempo a mina mais profunda em termos físicos em 

laboração em Portugal. É uma mina irmã da mina da Caveira, a mina da Caveira em si apresenta 

vestígios claríssimos de arqueologia industrial, mas principalmente arqueologia ligada ao período 

romano, ou seja, já há 2000 anos atrás havia uma exploração natural desse território, e o Lousal 

surge no início dos anos 1900, através de uma descoberta ocasional, de um agricultor que passava 

na região e deu com o chapéu de ferro. Tendo encontrado o chapéu de ferro registou, não conseguiu 

explorar como era natural que fosse, e aquilo andou um bocadinho sem destino até à década de 30 

quando a possibilidade de exploração e os títulos de exploração são comprados pela Mines et 

Industrie que é a empresa antecessora da SAPEC, que até hoje é a proprietária de uma grande parte 

da área da mina. Ela começa a laborar na década de 30, em força segue até à década de 70, quando 

entram os anos 80 tudo começa a fraquejar porque o resultado da exploração, e na verdade era o 

ácido sulfúrico, a pirite era utilizada maioritariamente para isso, deixa de ter valor comercial, e as 

concentrações de cobre, ouro e outros metais na mina do Lousal não são suficientemente 
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interessantes para alimentar a produção. Portanto em 1988 a mina fecha, de 1100, 1200 

trabalhadores que havia no seu topo de produção, passamos a ter naquela altura cerca de 300 

funcionários, ou seja, a mina fecha com 300 funcionários. Da população que habitava o Lousal, a 

aldeia mineira do Lousal, rondava as 2000, 2500 pessoas, passamos a ter seiscentas e tal, 700 

pessoas no momento de fecho da mina. E a própria aldeia do Lousal só existe devido à mina. A 

aldeia do Lousal é de facto um couto mineiro, não é uma localidade que se desenvolve em função da 

agricultura ou de outra coisa qualquer e depois com a mina ganha dimensão... não, ela nasce com a 

mina. Se a mina não tivesse aparecido, surgido naquela zona, provavelmente a aldeia em si, do 

Lousal não teria surgido também, continuariam havendo as duas aldeias principais que são Azinheira 

dos Barros que é freguesia em Grândola e Ermidas do Sado em Santiago. Portanto o Lousal deve a 

sua vida à mina, ao surgimento da mina. 

Essa estrutura que funcionou até 1988, em momento de ruptura, quando a mina fecha, cria-se um 

colapso social. Porém cria-se também algum compromisso dos donos da mina em relação à 

população que permaneceu ali, ou seja, há uma promessa ou um compromisso do dono da mina, na 

altura o Frédéric Velge, em doar ou permitir que a população que ali habitava permanecesse dona ou 

em utilização, ou mantivesse regime de utilização das habitações. Portanto gera-se aqui uma 

situação de conflito interno onde as pessoas querem agarrar a possibilidade de ficar com uma casa, 

mas ao mesmo tempo estão isoladas do mundo pois o Lousal não é passagem para lado nenhum. É 

um fim de linha, nós saímos da Nacional para ir ao Lousal ou não saímos de todo. (Não é uma 

situação como em Aljustrel em que nós passamos pelo centro da aldeia, da mina, da vila e da 

cidade.) Isso gerou uma situação dicotómica na população e houve quem abandonasse o Lousal em 

busca de melhores condições de vida, algumas emigraram saíram de Portugal de facto, outros 

mantiveram a relação com as minas que surgiam na altura, muita da nossa população produtiva foi 

absorvida pela mina de Neves Corvo, em Castro Verde, outra converteu-se a outras atividades, 

alguns dos antigos mineiros desenvolveram no próprio Lousal, atividades ligadas à construção civil, 

ao artesanato, ou a coisas desse género. Mas nada representativo e suficientemente forte para 

sustentar a economia necessária a uma pequena aldeia como aquela.  

Se tivermos em conta que o Lousal está há 25 anos na sede do concelho, e é um sítio 

geograficamente isolado e servido precariamente por transportes públicos, a deslocação para 

trabalhar também não era algo fácil. A absorção da população local em trabalhos agrícolas ou 

agropecuários também não era fácil, as herdades são grandes mas são explorações ou de montado 

ou de pastagens portanto, não requerem uma mão de obra intensa durante todo o ano. Essa 

precariedade foi gerando um enfraquecimento da população, uma crise não só económica mas social 

de facto, em que não só a falta de dinheiro mas a falta de perspectiva derrubou toda uma população. 

Nesse conjunto de circunstâncias, a câmara por um lado e a SAPEC por outro, reúnem-se e criam 

em 96 um programa chamado RELOUSAL.  

O projeto RELOUSAL com o nome diz é recuperar o Lousal, é redinamizar social e economicamente 

o Lousal. Esse projeto nasce em 96 e há um compromisso entre a Câmara e a SAPEC de 

trabalharem em conjunto em prol dessa população mas com um objectivo muito concreto, ou seja, 
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aproveitar os resquícios da mina, aquilo que a mina deixou construído e deixou transformado na 

natureza do lugar, para servir de objecto didático, objecto de estudo, objecto lúdico, objecto de lazer e 

eventualmente turístico, tirando partido da realidade mineira. Isso tudo se desenvolve com vários 

percalços e com vários intervenientes, começa a haver um trabalho da APAI, Associação Portuguesa 

de Arqueologia Industrial, há intervenções da SAPEC, há intervenções da câmara, há uma dificuldade 

no relacionamento com a população que a população tende a sofrer do problema do paternalismo, ou 

seja, a mina era meu pai e agora quem é o meu pai. A quem é que eu vou pedir para consertar a 

torneira lá de casa, trocar a minha lâmpada, quem é que me dá cal para eu pintar a minha casa, 

portanto a população continua mantendo essa visão e essa perspectiva paternalista, passou-a um 

pouco para a câmara, embora a empresa dona da mina ainda estivesse presente e tenha a sua 

responsabilidade social. De facto foi essa articulação entre município e proprietário da mina que 

permitiu começar um caminho árduo, sim, mas paulatino naquilo que poderia ser a recuperação do 

Lousal. Muitas atividades aconteceram no território, houve programas de reconversão de 

trabalhadores, houve programas de formação, houve programas de incentivo ao empreendedorismo, 

houve projetos como o do restaurante, como o da albergaria, que procuraram trazer novos motores 

económicos, perspectivando muito a questão turística, a questão da visita, e houve um trabalho 

fantástico de reconversão do sítio mineiro em algo utilizável mas não da forma como a Europa 

costuma fazer que é apaga os vestígios da mina e nós sabemos pela história e por alguns painéis 

que estão na superfície que ali houve uma mina. Nós optámos por uma linha de ação diferente, e 

fomos negociando com o Estado, aí sim a administração central, na pessoa da EXMIN, na empresa 

que antigamente se chamava EXMIN e agora chama-se EDM, a empresa de desenvolvimento 

mineiro, no sentido de fazermos a intervenção ambiental necessária mas nunca convertendo a mina 

do Lousal ao pasto, e tentando tirar partido da realidade que havia com as consequências da mina. 

Por uma lado ilustrando a forma de trabalhar dessas décadas todas de trabalho da mina, por outro 

lado, demonstrando quais eram os impactes ambientais e como eles poderia ser evitados, ou como 

foram evitados na altura ou como foram tratados na altura, a questão das águas ácidas, a questão da 

silicose, dos pós, das doenças, tudo isso foi sendo construído aos poucos e com muitas negociações, 

para que o  Lousal pudesse ser o que é hoje, uma mina reaberta ao público, em que como nós 

dizemos no Centro de Ciência Viva, o nosso slogan é assim “Explorar ciência, extrair conhecimento”. 

Essa filosofia é exactamente aquela que nós queríamos porque era conseguir tirar partido do que foi 

feito, levar o comum dos mortais a conhecer uma mina por dentro, ver os edifícios mas ver também 

as entranhas da terra. Neste momento nós temos a galeria Waldemar a funcionar, onde as pessoas 

podem entrar numa galeria autêntica, musealizada, segura, mas que representa a realidade do 

trabalho na mina, que temos vindo nós a confirmar faz parte do imaginário colectivo. 

Isto tudo foi um trabalho que não só para a mina em si teve um significado muito forte como para a 

população também. Porquê? Porque ao longo desse processo foram sendo trabalhadas as situações 

de propriedade das habitações. Ou seja, aquilo que o Frédéric prometeu em 1980 e tal foi sendo 

construído de forma a concretizar a transmissão da propriedade. E hoje a maior parte da população 

do Lousal já é dona da sua própria casa. Ou seja, tem de facto uma escritura e principalmente a 

garantia do seu sentido de hereditariedade, ou seja, eu morro e o meu filho fica com esse bem, que 
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era a grande preocupação dos antigos mineiros. Os mineiros mais velhos e que hoje já não estão cá 

connosco. Essa situação foi sendo regularizada. Há uma parte do território que ainda pertence à 

SAPEC e ainda tem habitações, está em fase final de transformação justamente para que essas 

restantes habitações possam ser transmitidas de maneira definitiva para os habitantes que ainda lá 

estão. Portanto há aqui uma parte social importante, e por outro lado uma redinamização económica 

que decorre da albergaria, com 11 quartos, decorre do restaurante, e decorre sobretudo da estrutura 

Ciência Viva que nesse momento extrapola as suas funções de Centro de Ciência Viva para interferir 

diretamente no território, através não só do centro de Ciência Viva mas também através da gestão da 

galeria e do museu da central eléctrica. Esse museu da central eléctrica é notório porque o Lousal 

tinha uma prática curiosa que era os motores iam entrando em desuso, iam ficando ultrapassados em 

termos tecnológicos, mas não eram retirados da plataforma. Vinha outro que era instalado ao lado da 

máquina antiga. Portanto, nós temos uma coleção de máquinas que eu diria se não for única é muito 

rara. Nós temos um senhor aposentado da Ingersoll Rand, que aí há 2 ou 3 anos visitou o museu do 

Lousal e um grande conjunto de máquinas são da Ingersoll Rand ou então da Atlas Copco e ele viu 

no nosso museu uma peça que nem no museu da Ingersoll Rand existe. E ficou curiosíssimo. Tentou 

perceber melhor como é que aquilo funcionava. E portanto nós temos aqui algum património muito 

relevante. Por outro lado fizemos também um desenvolvimento muito interessante, em termos de 

recuperação ambiental no trabalho em parceria com a EXMIN/EDM que foi a instalação dos 

pantanais de bio-remediação. Ou seja, o Lousal neste momento está tratado em termos ambientais, 

obras que aconteceram em duas fases e que rondam os 5,5 milhões de euros de investimento total, e 

em que a água ácida das duas lagoas que nós temos, que em alguns pontos pode chegar a 1,2 de 

pH, ela é devolvida à ribeira do Corona já com um pH de 6-6,5. Portanto estamos a falar de um 

trabalho muito importante de requalificação ambiental e de reequilíbrio de um sistema natural que 

durante quase 100 anos foi pressionado por condições extremas.  

TB – Só uma pergunta aqui pelo meio. Quem é que suporta o custo do tratamento das águas ácidas? 

CF – Nesse momento continua sendo a EDM. A segunda fase da obra terminou há pouco tempo, 1,5-

2 anos e ainda se discute quem vai arcar com a manutenção. ... Por um lado, um encargo desses 

para o município é uma coisa fora do comum e é um volume de dinheiro muito improvável de ser 

conseguido cativar dentro de um orçamento limitado como o nosso. Por outro lado, administrar no 

âmbito do Ciência Viva do Lousal que tira algum partido dessa visita é impensável. Estamos a falar 

dum Centro de Ciência Viva, associado a um museu, cuja natureza é formar cidadãos no âmbito 

científico, no âmbito da história e da cultura e não é um negócio, aliás, nem para si próprio consegue 

gerar receitas, portanto tem que ser como todo o museu deve ser financiado, portanto também não 

cabe. Nesse momento, por exclusão de partes cabe aqui a duas coisas, um ao Estado por um lado, 

que é o que tem acontecido até ao momento, ou à SAPEC por outro lado, como responsabilidade 

ambiental e responsabilidade também social de um território que é seu. Portanto nesse 

momento...isso pode gerar aqui alguma controvérsia, algumas dúvidas, há soluções de trabalho 

conjunto e daquilo que eu conheço e da minha experiência não se vai encontrar uma solução em que 

seja um ator. Aqui têm que ser vários atores e eu diria que considerando, para tocar num dos pontos 

que você alinhavou logo no início, considerando os benefícios que a mina deu durante tanto tempo ao 
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país, porque não é um fenómeno só do privado, o privado ganhou o que tinha que ganhar, fez os 

investimentos que tinha que fazer, mas o país de certa forma ganhou também, a localidade ganhou 

também, portanto isto é uma responsabilidade que eventualmente terá que ser partilhada, até porque 

no limite, se ficar com um ator ou um agente que não consiga responder aquilo, entra em degradação 

e o problema ambiental volta a acontecer. Eu diria que aqui é uma reflexão que tem que ser para 

além do razoável da legislação ... o legalmente não é suficiente, é uma questão de realidade.  

Nesse momento o Lousal é uma mina, eu diria entre aspas, “perfeitamente segura”, é uma mina 

referenciada a nível nacional e internacional, é considerada um “case study” na Europa em termos de 

recuperação, de investimento, de dinâmica, nós temos recebido imensas visitas de fora de Portugal, 

participamos em mais do que um programa de intercâmbio e redes do património mineiro de minas 

abandonadas ou de minas em atividade que fazem do Lousal um caso de estudo, nós temos aqui um 

conjunto de perspectivas sobre o Lousal que têm sido trabalhadas exatamente nessa óptica, ou seja, 

um conjunto de coisas, um conjunto de atores, um conjunto de objectivos, não há um mero objectivo. 

Nós não só curámos uma mina ambientalmente problemática, nós não só tratamos uma aldeia 

deprimida socialmente, há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser considerados e 

ponderados. 

TB – E foi tudo pacífico?  

CF – Nada é completamente pacífico. Não saberei dizer com certeza se não houve greves ou não, 

acidentes houve, eu peço desculpa se me enganar no número, mas temos cerca de 30 e tal 

acidentes fatais na mina, pessoas que tiveram o azar... 

TB – Mas isso foi durante a laboração... 

... 

CF – A relação com a população nunca é pacífica totalmente porquê, porque apesar da visão 

paternalista, seja da empresa seja do município, eles também têm uma visão de propriedade muito 

forte, ou seja, quem são aqueles que vêm agora para o nosso território, mexer no nosso território, 

interferir na nossa dinâmica, interferir na forma como nós usamos o território. Porque eles se 

apropriaram do território. Isso é uma coisa que também é importante perceber. E além da apropriação 

do território em si, o fecho da mina foi como foi o de outras tantas em Portugal, um fecho que foi 

seguido de um sucateamento, um abandono claro e eu diria consciente, e até do “salve-se quem 

puder”, vocês resolvam-se, não é? Passar tanto tempo, quase 10 anos, para vir a criar um projeto, 

hoje, olhando para trás, é pouco tempo mas na altura 10 anos de abandono é muito tempo. E 

portanto tudo isso tem que pesar para essa equação. Entretanto, não é possível pensar Grândola, o 

município sem a mina do Lousal, ou seja o município de Grândola funcionou sempre com base em 

alguns motores económicos, macromotores. O primeiro de todos azeite e cortiça, eram as grandes 

forças, muito pouco  de vinho e isso tudo porquê, porque o território em si, os 800 e tal km2 que nós 

temos, tem cerca de 75%, de floresta daí a exploração florestal ser tão interessante e 22% de áreas 

agrícolas sendo que menos de 5% áreas urbanas. Esse é mais ou menos o quadro do concelho de 

Grândola. Nesse contexto, a grande produção e a grande dinâmica vinha da cortiça e vinha da 
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oliveira, do azeite, havia produção pontual de cereais, havia produção pontual de vinho, havia 

caça...o arroz é uma situação um pouco mais recente ...dá-se aqui em duas regiões específicas, 

Melides a sul do concelho  e Carvalhal e Comporta a norte do concelho que são economias já não tão 

presentes mas também foram muito fortes para a dinâmica económica. 

TB – O auge destas explorações coincidiu com a exploração da mina? 

CF – Houve um tempo em que coabitavam. A mina já é uma presença muito relevante, muito forte, 

numa altura em que a cortiça começa a perder dinâmica. E a cortiça nossa tem vindo a perder 

dinâmica. Mas no fundo os dois grandes motores económicos, se eu tivesse que resumir, seria 

cortiça por um lado e a mina por outro. E a mina trouxe também mais do que o desenvolvimento 

económico, trouxe o desenvolvimento social também. Porquê? Na altura, as melhores festas 

aconteciam no Lousal, o cinema era trazido primeiro o filme ao Lousal, e depois é que passava na 

sede do concelho, a primeira máquina de cinema da sede do concelho vem da mina do Lousal, as 

peças de teatro apresentavam-se primeiro na mina e depois é que vinham à sede do concelho. 

Portanto houve aqui uma dinâmica, não só económica mas também social e cultural de 

enriquecimento da população e desenvolvimento claro devido à mina. Quando a mina fecha há um 

conjunto de coisas que deixam de funcionar e o que era solução num determinado momento passa a 

ser um problema. Aquilo que eram pessoas satisfeitas e que com as suas limitações estavam bem 

resolvidas na sociedade, deixam de estar. Isso também gera aqui um grande desequilíbrio. Olhando 

para o Lousal mais recentemente, depois da transformação, não se pode dizer que é uma terra 

completamente pacificada, ou completamente estruturada em termos de desenvolvimento social e 

económico, não é. É uma sociedade que continua apresentando sinais paternalistas, com muita 

dificuldade de integração no emprego, na vida de produção económica, muito subsídio dependente, 

nós temos um fenómeno muito forte de subsídio de dependência, houve um tempo que tinha graves 

problemas de droga, de criminalidade, esse tempo foi ultrapassado, as situações foram 

ultrapassadas, mas é uma aldeia que pode estar sempre nesse limiar, porque o seu equilíbrio é muito 

ténue. Além disso neste momento não existe um motor económico claro e forte o suficiente, instalado 

localmente, que permita a população se sentir segura de que aquele emprego que tem hoje vai durar 

nos próximos anos, que o desenvolvimento vai acontecer, que o seu filho terá aqui empregabilidade, 

portanto isso tudo deixou de ser verdade. Nesse momento nós Ciência Viva temos um grupo 

alargado de pessoas a trabalhar connosco, somos cerca de 15, 16 pessoas, uma parte considerável 

delas, digamos 30% será do Lousal mesmo, gente que nasceu e viveu ali ou que vive ainda ali, 

portanto isso tudo conta muito para o desenvolvimento mas não é suficiente, emprega 13 quando se 

podia empregar 1100 como era a mina, é completamente diferente. Portanto também estamos aí 

perante uma situação que pode ser um pouco de limite e estarmos num equilíbrio precário. Eu 

entendo que nós estejamos ali sistematicamente num equilíbrio precário, todos os anos o Ciência 

Viva tem que fazer um esforço de adaptar o seu orçamento à realidade e ao desenvolvimento 

económico e social, não só local mas do país. Nesses últimos anos tivemos alguma dificuldade 

embora tenhamos mantido o nosso número de visitantes, tenhamos invertido uma situação que é 

notória, ou seja, dos 20 Centros da rede, o Lousal e apenas o Lousal para não falar do Pavilhão do 

Conhecimento em Lisboa, inverteu a dinâmica das escolas, nós temos mais visitantes particulares e 
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famílias do que escolas. Portanto isso também é relevante porque significa uma capacidade de atrair 

o público completamente diferente e inesperada por uma situação geográfica como a nossa.   

TB – Seria interessante perceber o que motivou isso...divulgação... 

CF – Sim, nós temos muita divulgação, nós somos pró-ativos de facto, não é só da boca para 

fora...nós estamos sistematicamente a criar pontes de contacto, todas as oportunidades que temos 

de abrir uma janela sobre o Lousal nós abrimos. Eu mesmo já estive em vários países da Europa a 

falar sobre o Lousal, o Álvaro e o Jorge são excelentes embaixadores do Lousal, nós temos uma bela 

reportagem há uns anos atrás na SGA News, temos aparecido com alguma frequência nos meios de 

comunicação portugueses, televisão, jornais e revistas, recebemos com frequência outras 

universidades nacionais e estrangeiras para perceber como foi esse processo... Daí os casos de 

estudo...Nós fizemos parte do Greemines que era minas abandonadas do arco atlântico há meia 

dúzia de anos atrás, do Greemines fizemos um novo projeto que foi o Atlanterra, novamente com 

países do arco atlântico e que idealizamos, fazemos parte do agrupamento europeu de cooperação 

territorial da faixa piritosa ibérica, temos outras ligações com o EX-site, com  uma série de conexões 

que nós vamos mantendo tentando alimentar dentro das nossa possibilidades para manter tudo isso 

a funcionar e tudo isso vivo. 

TB – E a ligação do Lousal com a sede do concelho? 

CF – É curioso porque eu diria que era expectável tendo o património que o Lousal tem do concelho, 

que houvesse mais procura por pessoas do concelho pelo Lousal. Até porque eu continuo achando 

que a história da mina é muito interessante, tira-nos a quase todos da nossa realidade. Entrar numa 

mina não é real, não faz parte do nosso dia a dia, e isso é muito interessante, por exemplo, o meu 

filho tem 11 anos, quando ele fez 7 ou 8, nós fizemos o aniversário dele na galeria, lá em baixo...Eu 

acho que a mina do Lousal, principalmente a galeria que é o ex-libris desse imaginário colectivo...uns 

têm uma ideia de uma coisa horrível, escura,  outros ficam fascinados...nós temos todo o tipo de 

entivação naquela galeria, madeiras centenárias em pé, autênticas, originais, temos pedra nua, 

betão, temos uma falha, que é a falha de Corona que atravessa a nossa galeria, está super reforçada 

naquela área e depois temos a entivação nova porque houve uma derrocada há alguns anos atrás, 

tivemos que escavar para depois não só sanear a própria galeria criar segurança mas poder dar 

continuidade ao percurso, aqui fizemos com costelas metálicas, cimento projetado, redes, etc. 

Portanto para alguém que entenda não só há acontecimentos geológicos com algum interesse como 

há um método construtivo, um sistema de entivação e a própria dimensão...nesse momento já 

conseguimos fazer umas “brincadeiras” que fazíamos que era quando estávamos no meio e que uma 

inflexão no túnel e apagávamos as lanternas todas e conseguíamos ter a noção do que era o escuro 

total. Agora já não conseguimos fazer porque há uma iluminação de segurança. Podemos desligar 

mas ela está sempre ligada. Temos duas saídas, a entrada e a saída propriamente da galeria que é 

uma galeria em flanco de encosta e depois temos um dos poços de ventilação que foi transformado 

numa saída de emergência. Isso ajuda a dinamizar e a despertar curiosidade. Nós temos tido um 

volume de visitação muito consistente mas admito que Grândola até pudesse ser mais visitante...Eu 

diria que duas realidades coexistem no Lousal. Há momentos de clara inatividade, nós temos a porta 
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aberta e nada acontece e há momentos de enchente. Os fins de semana são muito melhores. O que 

nos falta é essa regularidade. Em vez de ter 300 num dia e 0 no outro, ter 150 todos os dias ou 100 

todos os dias. Isso seria muito interessante para nós. 

TB – Isso acontece dessa forma todos os fins de semana do ano ou só no verão? 

CF – No geral temos mias visitantes ao fim de semana do que durante a semana. A semana acaba 

por ser muito concentrada, a semana do ano lectivo, concentrada  para as escolas e o fim de semana 

são as famílias. Nas férias acontece muito os turistas aparecerem aqui durante a semana. E depois 

há toda a diferenciação entre períodos, há períodos mais fortes e períodos menos fortes. Na média 

temos mais de 1000 visitantes por mês. Mas há aqui períodos que sobem e descem consoante as 

estações do ano. De qualquer maneira, o volume de visitantes quando se olha nos mapas e quando 

se vai lá num dia desses em que há muita gente, impressiona. Impressiona porquê? Porque está no 

meio do Alentejo, está no meio do nada e de repente a gente chega lá e estão 3 ou 4 autocarros 

parados, mais não sei quantos carros particulares começamos a arrancar os cabelos, fazemos uma 

visita à galeria porque a galeria é na corta há um percurso a fazer que é extenso, demora algum 

tempo, a visita em si da galeria demora algum tempo e de repente em vez de uma visita por dia 

fazemos 3 ou 4 porque há um volume de pessoas que não conseguimos encaixar. Isso é curioso e 

isso também dificulta a nossa gestão. Ao mesmo tempo que nós temos que ter uma gestão pronta a 

dividir 2 autocarros, 400 crianças e temos que partir aquilo em 4 ou 5 grupos e para isso precisamos 

de ter espaços para que possamos começar visitas diferenciadas, todos veem tudo mas de maneira 

alternada porque senão é uma grande confusão, ao mesmo tempo temos esses espaços e essas 

pessoas um pouco paradas quando não há esse volume de visitas. 

... 

Uma coisa que nós sentimos é que o Lousal e aqui sem nenhuma pretensão, O Lousal tem uma 

dinâmica que os outros territórios há volta não têm...que as outras minas parceiras não têm. Nós 

fazemos, nós acontecemos, nós tentamos estar presentes, nós estamos agora a organizar um grupo 

de trabalho com o museu do arroz, com as minas de Tróia para fazer visitas articuladas entre nós, 

para criar programas, etc. A maioria dos outros sítios não tem essa dinâmica. Não nos consegue 

acompanhar. O próprio Roteiro de Minas, apesar de ser um belo trabalho e ser já um passo à frente, 

depois fica muito tempo parado para desenvolver. Eu diria até que mesmo a nível daquilo que se vê 

na internet, quando eu vou consultar o site do Lousal, eu tenho que ter alguma dinâmica, eu tenho 

que ter novidades, eu tenho que ter ofertas porque senão daqui a pouco eu tenho notícias de 2013. 

Nem sempre conseguimos manter essa regularidade mas há um esforço colectivo, a equipa do 

Ciência Viva, os nosso monitores, trabalham com um afinco muito grande e há um envolvimento que 

também é curioso. Eu levei lá, pouco tempo depois de estra no Lousal, uma amigo alemão que vive 

em Portugal e ele foi com a família gostou do que viu, mas colocou uma questão que eu achei 

fantástica que era “mas vão investir tanto dinheiro aqui, nomeio do nada, está tudo abandonado?” 

Exato, o dinheiro está sendo investido aqui para contrariar isso e deu para entender que se calhar ele 

não faria isso. E deu para entender que o Lousal provoca de uma maneira diferente, provoca duas 

reações básicas, ou você gosta muito e sente qualquer coisa de envolvimento com aquela localidade, 
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aquela realidade ou você não gosta. Isso é uma reação curiosa. Porque quando você não gosta não 

estimula, não divulga, não investe. Quando você gosta anda ali a tentar fazer com que as coisas 

aconteçam mesmo quando o ambiente à volta não é favorável e aí você começa a contrariar as 

forças que não querem desenvolver. Eu diria que um pouco do sucesso do Lousal vem disso, vem 

das pessoas que estão à frente do Ciência Viva, vem da equipa que lá está, vem de técnicos do 

município que ainda se relacionam com aquela terra com alguma força, algum vigor e continuam 

olhando para aquilo como um projeto em desenvolvimento e não como uma coisa acabada. Essa 

cultura que nós temos todos... essa triangulação em que nós temos uma confiança absoluta, estamos 

completamente à vontade sem termos que ser cuidadosos com o que dizemos, pelo contrário, temos 

é que quebrar a cabeça para inventar coisas e perceber quais são as relações que são interessantes. 

E nos conseguimos fazer isso. Assinamos um protocolo com a Ciência Viva, a câmara, a herdade da 

Aberta Nova para desenvolver um estudo, um método de produção de energia com a Universidade 

de Évora. Está feito! Vamos embora, vamos trabalhar nisso. Mas porquê? Porque a gente pára para 

pensar nessas coisas. Nós estamos interessados em dinamizar e depois percebemos que A mais B 

podem dar um apoio fundamental. É preciso ter tempo para fazer isso e é preciso pôr em prática. Há 

uma satisfação pessoal. Eu diria que todos os que estão envolvidos podem não estar completamente 

satisfeitos, podem não ter as expectativas completamente confirmadas mas claramente há uma 

sensação de dever cumprido, há uma sensação de orgulho. 

TB – Muito obrigada. 

CF – De nada, se tiver mais alguma questão pode enviar um mail. Está à vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


