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Um Parque na Paisagem Mineira 



ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

O Alentejo tem uma área aproximada de 31 500 Km2 

   

  É a região das grandes distâncias e da grande diversidade: 

  

 Tem montanha, praia, planície, floresta 

 Região do património do tempo, das paisagens sem fim  

 De uma grande riqueza ambiental e patrimonial 

 



  

 Encontra-se a cerca de 40 Km de Beja  

 Está a 6 Km da saída “Aljustrel” da Autoestrada 2  

 Tem uma interessante centralidade no Sul 

 O Concelho é atravessado pela Estrada Nacional 2 

  O território de Aljustrel ocupa uma superfície de 458 Km2  

 

   Concelho de Aljustrel 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE ALJUSTREL 

   Especificidades 

  

 O Concelho é repartido por quatro freguesias: União das 
Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Ervidel, 
Messejana, Rio de Moinhos e São João de Negrilhos. 

 

 Em termos sectoriais, o concelho regista um peso relativo 
da Indústria superior às médias regionais e, mesmo, 
nacionais. 

 

 A vastidão dos seus campos e a planície a perder de vista 
caracterizam este concelho, cuja sede é considerada uma 
das mais antigas povoações de Portugal. 

 

 Conhecida desde tempos imemoriais pelas suas jazidas 
minerais, não há certezas quanto à época em que estas 
terão começado a ser sistematicamente exploradas.  

 



PAISAGEM MINEIRA 

   Parque Mineiro de Aljustrel 

  
 

 A atividade mineira marca a identidade de Aljustrel, mas 
sobretudo a paisagem. Foi ela que moldou terrenos e que 
deixou um legado, no subsolo, mas também à superfície.  

 

 Características únicas, com particularidades distintivas na 
Faixa Piritosa Ibérica (FPI), e numa região marcadamente 
agrícola. 

 

 A reconhecida importância dos valores naturais, mas 
também arqueológicos, justificou uma intervenção de 
recuperação e requalificação das antigas minas já 
desativadas ou abandonadas 

 

 



   Elementos mais significativos 

  

 A reabilitação hidrológico-ambiental das áreas mineiras 
permitiu minimizar os impactes ambientais criados pelos 
trabalhos e abandono da atividade mineira na região.  

 

 Excecionalidade geológica preservada e múltiplas relações 
estabelecidas a nível ambiental com um importante 
património histórico-arqueológico.  

 

 Existe aqui um importante património, notável pela sua 
singularidade. Desde os malacates, até às galerias 
romanas, passando por um conjunto de estruturas 
industriais e pelas diversas cores presentes no terreno, 
provenientes dos rejeitados e escoriais. 

 

 



   Características do projeto 

  

 O Parque Mineiro de Aljustrel, para além da obrigação que 
tem para com a comunidade de preservação do seu 
património, reúne as condições para se tornar num 
atrativo lúdico/turístico de âmbito alargado. 

 

 Tem objetivos de lazer, didáticos e de investigação, ao 
mesmo tempo que pode contribuir para minimizar os 
efeitos da degradação ambiental e tem reflexos positivos 
na economia local. 

 

 Envolveu diferentes entidades e todos os passos foram 
estruturados, de modo a não comprometer a atividade 
mineira que continua em laboração e em plena fase de 
produção.  

 

RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO 



   Sensibilização e Participação 

  

 Pelo seu cariz de projeto âncora toda a sensibilização 
passa pela promoção da mensagem de uma gestão 
sustentável, seja pelos recursos naturais, seja pelo 
património. 

 

 Através da sensibilização para esta temática mineira é 
possível chamar à atenção de diversas entidades para o 
interesse de salvaguarda de uma identidade e da 
paisagem. 

 

 Existindo o envolvimento das comunidades é possível 
levar as próprias pessoas do lugar a zelar por uma herança 
que é coletiva e que deverá ser passada às gerações 
vindouras.  

 



   Principais Resultados 

  

 Valorização sustentada do valioso património identificado. 
Permitiu ainda à comunidade preservar a sua história 
milenar e a identidade do seu território.  

 

 Foi possível proteger o património geológico, podendo ser 
visitado por um público interessando, permitindo ainda o 
desenvolvimento da ciência e da investigação.  

 

 Contribuiu decisivamente para diminuir os efeitos da 
degradação ambiental, uma vez que a filosofia do projeto 
assentou ainda na redução do volume de lixiviados 
produzidos (atividade mineira), por meio do desvio de 
águas limpas dos focos de poluição. 

 

 

GESTÃO SUSTENTADA E INTEGRADA 
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