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Com o objetivo de apoiar a atividade extrativa no sul do país, quer na sua vertente mineira 
(minas de Neves-Corvo e de Aljustrel e exploração de rochas ornamentais), quer na sua 
vertente de prospeção mineral, o LNEG inaugurou em 2018 o seu Campus em Aljustrel, um 
operação QREN INALENTEO denominada Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do 
Alentejo. Localizado em Aljustrel, um dos principais centros mineiros da Faixa Piritosa, o LNEG 
Aljustrel é formado por um Edifício de Apoio e por uma Litoteca, sendo detentor de um vasto 
espólio cientifico que tem vindo a ser adquirido ao longo das décadas desde a criação do 
Serviço de Fomento Mineiro em 1939. Neste espólio, continuamente ampliado com projetos 
ID em curso, destaca-se a mapoteca temática 1/5000 e 1/25000 (geológica, geofísica e 
geoquímica), a coleção de amostras georreferenciadas de solos e de sedimentos fluviais (> 
600000 am.) e cerca de 230 km de sondagens de prospeção. O LNEG Aljustrel constitui assim 
uma infraestrutura técnico-científica importante no apoio a projetos de ID&T e de prospeção, 
desenvolvidos por universidades e empresas no sul de Portugal. A investigação aqui 
desenvolvida, em rede com outros polos do LNEG, é essencial para um melhor conhecimento. 
Parte deste saber é valorizado e divulgado através de projetos de património geológico e 
mineiro, em áreas com geossítios e explorações mineiras. 
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