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MISSÃO DO LNEG 

 O Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., é um Laboratório do Estado associado ao Ministério do Ambiente e Ordenamento do 

Território, dedicado ao desenvolvimento de projetos de investigação nos domínios da energia e das geociências. 

 
 

 A  missão do LNEG é promover a inovação tecnológica, 

orientando a ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

sustentado da economia. O Laboratório assume-se como a 

interface de integração de tecnologia e resultados de I&DT junto 

do tecido empresarial, estabelecendo-se como interlocutor com 

diversas parcerias nacionais e internacionais em que está 

envolvido. 

 

 Colabora ainda com o Governo de Portugal como consultor para 

as políticas públicas nas áreas da energia e geologia, ambiente, 

sustentabilidade, normalização, qualidade e certificação.  



O LNEG NO ALENTEJO 

 No domínio das geociências o LNEG tem uma missão de Serviço Geológico Nacional, herdeiro do historial de investigação do ex-

Instituto Geológico e Mineiro, ex-Serviços Geológicos de Portugal e ex-Serviço de Fomento Mineiro (SFM). 

 

 Através do SFM o Estado desenvolveu entre a década de 

quarenta e a de noventa um extenso plano de investimentos 

em prospeção de jazigos minerais metálicos e levantamentos 

de cartografia geológica, geofísica e geoquímica. Em 1942 o 

SFM estava representado no Alentejo pela Brigada Sul sediada 

em Beja e pelas secções de Montemor-o-Novo, Alvito, Moura, 

Orada, Odivelas, Aljustrel, Cercal, Odemira, Castro Verde, 

Mértola e São Domingos. 

 

 Actualmente o LNEG possui novas instalações em Aljustrel, 

incluindo uma nova litoteca além de outros armazéns em 

Barrancos e no Cercal. 



O VASTO PATRIMÓNIO DO LNEG 

 Com mais de 70 anos de actividade de prospeção, cartografia e gestão de dados geológicos, geofísicos e geoquímicos na região do 

Alentejo,  destaca-se entre o seu património: 

  Litoteca de Alfragide e armazéns em Aparís, São Luís e Aljustrel 

  Banco de amostras de solos, sedimentos e rochas (~600000 am.) 

  Bibliotecas e mapotecas (~20000 mapas 1/5000 e 1/25000) 



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 

• Em 2016 o LNEG concluiu o projeto CEGMA – Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do Alentejo, financiado pelo QREN Inalentejo. Em 

2017 formaliza-se a constituição do LNEG Aljustrel, encerrando-se em simultâneo as instalações de Beja e de Ferreira do Alentejo; 

 

• O LNEG Aljustrel e a sua litoteca tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação sobre os recursos geológicos e 

mineiros da região sul do país, em particular na Faixa Piritosa Ibérica e na Zona de Ossa Morena; 

 

• A preservação do amplo espólio científico do LNEG e a 

sua divulgação, justifica a necessidade deste campus. 

Destaca-se a importância das coleções de sondagens de 

prospeção (hoje com cerca de 75 km) e de amostras de 

rocha, de solos e de sedimentos (mais de 600 000 am.). 

 

• O estudo continuado destas sondagens potencia a 

ocorrência de novas descobertas de jazigos minerais, 

dinamizando-se assim a atividade extrativa e de 

prospeção. 



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 

 Localização em Aljustrel: nas antigas instalações da Lavaria Piloto 

 A sua implantação teve a parceria da CM Aljustrel e da Empresa Almina, detentora 

dos diretos de exploração da mina de Aljustrel   



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 

• Construção: Junho 2015 - Janeiro 2016 

Centro de Investigação: 

• Gabinetes de trabalho 

• Laboratórios 

• Biblioteca 

• Arquivo técnico 



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 

• Construção: Junho 2015 - Janeiro 2016 

• Litoteca 



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 

• Inauguração do Campus do LNEG Aljustrel, ocorrida a 24 de Julho de 2018 com a presença da comitiva, liderada pelo Sr Ministro da 

Economia Manuel Caldeira Cabral e Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches  



POLO LNEG ALENTEJO – LITOTECA DE ALJUSTREL 



ALENTEJO – UMA REGIÃO RICA EM RECURSOS GEOLÓGICOS 

Minas em actividade: 

• Neves Corvo (Cu, Zn, Sn) 

Somincor/Lundin 

• Aljustrel (Cu, Zn) 

Almina 

 

Recursos em exploração: 

Mármores Granitos  

Xistos  Calcários 

Quartzo Agregados 

Águas 

 

Recursos em  prospeção: 

Cobre, zinco, chumbo, prata 

Ouro, Terras Raras, Bário   

Mapa adaptado de LNEG Projeto Atlanterra, Matos e Pereira 2012 



O INTERESSE NA GEOLOGIA DO ALENTEJO 

• Extracção de minérios metálicos e produção de concentrados de Cu e Zn nas minas de 

Neves Corvo e Aljustrel 

• Explorações de rochas ornamentais (mármores, granitos e xistos).  

• Saibreiras e pedreiras de agregados (gabros, anortositos, calcários, granitos) 

• Prospeção geológica, geofísica e geoquímica de jazigos de Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Ni, V, Fe, 

Mn, Ba, U – investimento privado continuo desde 1950 

Minério de cobre, Neves Corvo Galeria mineira, Aljustrel Pedreira de mármores, Estremoz 



O INTERESSE NA GEOLOGIA DO ALENTEJO 

 

• Reabilitação ambiental de áreas mineiras - EDM: Aljustrel, Lousal, S. Domingos, Chança 

 

• Projectos de património geológico e mineiro – Centro de Ciência Viva do Lousal/Fund. Frederic Velge; CCV Estremoz; Museu de 

Aljustrel; Fund. Serrão Martins/São Domingos, Trilho Geológico de Beja, Parque de Noudar (EDIA) 

Centro de Ciência Viva do Lousal/Museu Mineiro, prémio em 
Geoconservação 2012 

Reabilitação ambiental, controle de águas ácidas por pantanais 
de ribeira, projecto EDM, Lousal 

Trilho Geológico do Jardim Público de 
Beja, Matos et al., 2011 



O LNEG NO APOIO À ATIVIDADE DE PROSPEÇÃO 

• Serviço Geológico Português desde 1949, com uma 

longa experiência em programas de cartografia 

geológica, geofísica e geoquímica 

 

• Projectos de prospeção mineral desde 1939 

 

Êxitos de prospeção do SFM e IGM (LNEG): 

Jazidas de sulfuretos maciços: 

•  Estação (1968), Salgadinho (1974), Enfermarias (1988), 

Lagoa Salgada (1992) 

•  Anomalia gravimétrica de Neves Corvo (1970’s), 

anomalia electromagnética de Machados (2010) 

Jazidas de magnetite: 

•  Vale de Pães, Enxara (1960’s) 

Equipa de sondagens do Serviço de 

Fomento Mineiro, sondagem  LS3, 

1992 

Anomalia gravimétrica de Bouguer – setor Algaré 

– Neves Corvo 



ATIVIDADE ID/PROSPEÇÃO DO LNEG 

Geologia 

• Bases de dados regionais 

• Cartografia geológica a diversas escalas (1/5000; 

1/25000; 1/50000; 1/200000) 

• Estudos de detalhe (estratigrafia, vulcanologia, 

palinologia, mineralogia, geologia estrutural) 

• ~230 km de sondagens de prospeção 

Amostragem de sondagens de prospeção 

efectuada nos anos 80, Mina de Aparis, LNEG 

Estudo de sondagens no setor de Alcoutim_2018 

Cartografia do sistema filoniano da mina dos 

Mociços, Projeto ZOM 3D 



ATIVIDADE ID/PROSPEÇÃO DO LNEG 

Geoquímica 

• Solos e sedimentos 

• (~600000 am. georreferenciadas) 

• Rochas (afloramentos, sondagens) 

• Águas 

Carta geoquímica regional de cobre em solos preparada pelo LNEG 

para a empresa Northern Lion Company, Área do Cercal, Faixa Piritosa, 

Batista 2006 

Carta geoquímica de cobre em solos da região 

de Neves-Corvo (escala 1/5000) – Serviço de 

Fomento Mineiro 

Geoquímica e inversão gravimétrica para o 

setor de Neves-Corvo (Batista et al., 2014) 



ATIVIDADE ID/PROSPEÇÃO DO LNEG 

Geofísica 

• Gravimetria 

• Magnetometria 

• Sísmica 

• Electromagnético 

• Resistividade, Polarização Induzida 

• Radiometria (Espectrometria, Cintilometria) 

• Diagrafias geofísicas 

• Teledetecção 



PROJETOS DO LNEG EM CUROS NO SUL DO PAÍS 

Cartografia geológica 1/50000: 

• Serpa (43D) 

• Escoural (39B) 

• Cuba (43A) 

Cartografia geológica 1/200000: 

• Folha 5 

• Folha 6 

Projetos ID desenvolvidos no LNEG Aljustrel: 

• EXPLORA – Definição de novos vetores de conhecimento geológico e geoquímico para a região setentrional de Neves-Corvo 

(Alentejo 2020) – Prospeção mineral em contexto mineiro, estratigrafia de alta resolução; 

• ZOM 3D – Modelos Metalogenéticos 3D da Zona de Ossa Morena: Valorização de recursos minerais do Alentejo (Alentejo 2020) – 

Prospeção mineral e divulgação; 

• GEO_FPI – Observatório transfronteiriço para a valorização geoeconómica da Faixa Piritosa Ibérica (Interreg, POCTEP) – 

Cartografia, estratigrafia, arquivos e património; 

• CHPM2030 – Combined Heat,Power and Metal extraction from ultra-deep ore bodies (EU 2020) – Potencial geotérmico; 

• SMART EXPLORATION – New Ways to Explore the Subsurface (EU 2020) – Modelação geofísica e prospeção mineral 

 



PROJETO EXPLORA 

Objetivos: 

• caracterização dos modelos geológicos, geoquímicos e 
geofísicos da região de Neves-Corvo até profundidades 
de 1500 m 

 
• definição de novos horizontes geológicos favoráveis à 

ocorrência de mineralizações de sulfuretos – near 
mining exploration 

 
• estudo detalhado, em parceria com as equipas da 

Somincor, dos setores de Mestres-Algaré, Lombador 
norte e Rosa Magra-Semblana 

Atividades: 

I. Geologia 

II. Palinologia, datação de sedimentos 

III. Geocronologia de rochas vulcânicas 

IV. Geofísica 

V. Geoquímica de rochas e de solos  

VI. Integração de dados, definição de vetores de conhecimento. 

Formação e divulgação 



PROJETO EXPLORA – OUTPUTS DO PROJETO – WORKSHOPS DE PROSPEÇÃO 



ZOM 3D 

Objetivos: 

• Melhoria do conhecimento do enquadramento 
geológico das mineralizações da Zona de Ossa Morena; 
 

• Investigação dos recursos minerais existentes no 
setores de Barrancos e Moura-Ficalho; 
 

• Utilização e valorização dos dados de geologia, 
geoquímica, geofísica e sondagens do antigo Serviço 
de Fomento Mineiro 



CARTOGRAFIA TEMÁTICA REGIONAL - GEOLOGIA 

• Carta de ocorrências mineiras do Alentejo e 
Algarve 1/400 000 

     Projeto Atlanterra, Interreg Espaço Atlântico, 
      Matos & Filipe Eds, 2013 



POTENCIAL MINEIRO DA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA 

• Sob os sedimentos da Bacia Terciária de 

Alvalade e Sado; 

• Sob o Flysch do Baixo Alentejo (Formação de 

Mértola e Formação Mira?); 

• Reconhecimento de estruturas e horizontes 

não usuais; 

• Identificação e modelação da arquitetura e 

da paleogeografia dos edifícios vulcânicos; 

• Introdução de novos vetores 

PROMINE IPB work areas (Inverno et al., 2015): A – Neves Corvo, B – Rio Tinto 



POTENCIAL MINEIRO DA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA 

• Modelação 3D de estruturas geológicas baseadas em técnicas multidisciplinares (geologia, geofísica e geoquímica); 

• Estratigrafia de alta resolução baseada na datação de rochas metassedimentares (palinoestratigrafia) e rochas vulcânicas 

félsicas (U/Pb em zircão) 

  



O LNEG desenvolve um amplo conhecimento sobre a geologia do sul de Portugal, contribuindo para a sua valorização económica e 

para a sua preservação, 

 

A Faixa Piritosa Ibérica e a Zona de Ossa Morena possuem características únicas que permitem a sua valorização socio-económica 

permitindo a população local tirar benefícios em constante respeito pelo meio ambiente 

 

Para tal o LNEG como Serviços Geológicos de Portugal têm um papel fundamental 

Obrigado 
 


