
Deixar os combustíveis fósseis (no solo)



www.palp.pt

Para quê criar mau 
ambiente?
Ajude a salvar o Algarve da 
exploração de petróleo e 
gás natural



Querem explorar 
Petróleo em Portugal?



Querem explorar Petróleo em Portugal?



Pesquisa e Prospecção
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Aeromagn
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Sondagens



Sísmica marinha

Pesquisa Sísmica

http://www.galpenergia.com/PT/agalpe
nergia/os-nossos-negocios/Exploracao-
Producao/fundamentos-engenharia-
petroleo/Paginas/Prospeccao-de-
petroleo.aspx

              Sísmica terrestre 

oceana.org



Sondagens



Sondagens

•    Utiliza um fluido  de 
perfuração

•    Produz poeira  e água 
residual

•    Pode demorar ate um 
mes

•    Regras de segurança?

•     Produz sons 24h/24h 
com mais de 100 dB



Perfuração do poço de produção – que tecnica?

Convencio
nal

Não-
Convencio
nal



Perfuração do poço de produção – que 
tecnica?



Compostos usados – contaminação dos 
Aquiferos?



Constituição da República Portuguesa

“Todos têm direito a um 
ambiente de vida 
humano, sadio, 

e ecologicamente 
equilibrado, e o dever de 

o defender” 

Artigo 66.º Constituição da República Portuguesa



Decreto 109/94

O Decreto-Lei 109/94  teve como objectivo favorecer as 
concessionárias: 

“...urge criar condições objectivas de atractividade..."
pode ler-se no Decreto 

(«Diário da República»,  nº 96/94 SÉRIE I-A, de 26 de Abril de 1994)



Mais algumas citações interessantes...

Resposta ao deputado do PSD Mendes Bota, do Ministério da 
Economia e Inovação, Gabinete do Ministro, 6 de Setembro de 
2006 

P: “Há sempre alguns riscos de explosão, de derrame ou não?”
R: “Não há actividades humanas com ausência de risco. Todavia, este risco é 
considerado mínimo.” (…)
P: “É ou não verdade que o Algarve não está preparado para acudir a uma 
catástrofe destas, não dispondo de um rebocador à altura de uma emergência 
desta dimensão?”
R: “O Algarve não está preparado, assim como não estão preparadas as 
outras zonas de países muito evoluídos. O custo da segurança total em 
qualquer actividade humana é infinito.” (…)

R: “Se houver produção, o que de certo esperamos, certamente que o Algarve 
beneficiará, através de mais empregos, mais empresas de serviços a 
instalarem-se no Algarve, criação de cursos da especialidade, preparação 
técnica de portugueses, etc.”



Noticias / Contractos – Dados Científicos

«... no caso de Portugal, as empresas 
petrolíferas exigem altos rendimentos, pois, 
de certa forma, estão a fazer “o favor” de 

realizar levantamentos geológicos e 
mapeamento que reverterá para o Estado 

português, mesmo que não seja encontrado 
petróleo. »



Noticias / Contractos – Métodos não-
convencionais



Noticias / Contractos – “Ganhos” Económicos 

-  José Miguel Martins da ENMC, sublinhou:

as vantagens económicas e energéticas, que 
passam por «colmatar o consumo interno de 
petróleo (gás/liquido), a poupança do país na 
fatura energética, a melhoria da balança 
comercial portuguesa, o aumento da segurança 
energética do país e a criação de postos de 
trabalho nacionais».



Por um lado:

Noticias / Contractos – “Ganhos” Económicos 

Contrato Aljezur



Noticias / Contractos – “Ganhos” Económicos 



Os responsáveis de uma empresa com contrato já 
assinado de prospeção no Algarve (Partex/Repsol) 
afirmaram que a exploração proporcionaria ao país 
vantagens financeiras enormes: que permitiria poupar 

cerca 1400-1500 Milhões de 
euros/ano na importação de gás; ou uma 
poupança na «fatura energética» do país 

correspondente a 3% do PIB (cerca de 5000 
Milhões de euros).

O Turismo no ALGARVE 
REPRESENTA cerca de 5% PIB.

Noticias / Contractos – “Ganhos” Económicos 

Vitor Neto (2011)



Alternativas?



Portugal 100%



Situação Internacional

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500



Situação Internacional

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart



Situação Internacional

http://www.oil-price.net



                  

                

 



Coisas a acontecer

- ENMC: sessão pública sobre biocombustíveis, 22/Fev. Calouste Gulbenkian
- Lisboa: Grupo Anti-extrativismo:
     - planear sessões de informação e divulgação;
     - Toxic Tour, na Primavera, Lisboa;
     - bicicletada em Junho/Julho (tour nacional -    
                   https://www.facebook.com/frackingnao/);
     - Acampada no Verão, data a definir (Algarve);
- Encontro Nacional de Justiça Climática ~8/9 de Abril
- Break Free, de 7-16 Maio
    http://breakfree2016.org/
- Calendário internacional: https://leapmanifesto.org/en/leap-year/#events

http://breakfree2016.org/
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