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Processo n.º 58/22.1BELSB  

4.ª UO – Juízo Administrativo Comum 

5.ª Espécie - Intimação para prestação de informações e passagem de certidões 

* 

SENTENÇA 

I. RELATÓRIO 

FUNDAÇÃO MONTESCOLA, organização não-governamental ambiental, registada em 

Espanha, veio, nos termos dos artigos 104.º e ss. do Código de Processo dos Tribunais 

Administrativos (CPTA), intentar contra a DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 

e o MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, todos m. id. e com os 

demais sinais nos autos, a presente INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, 

CONSULTA DE PROCESSOS E PASSAGEM DE CERTIDÕES. 

Pede (i) que a entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, seja 

intimada a entregar à requerente os documentos por si requeridos por comunicação datada de 

28.03.2021; e (ii) a condenação do seu Diretor-Geral no pagamento de multa, a título de sanção 

pecuniária compulsória, por cada dia de atraso em relação ao prazo fixado para o 

cumprimento da intimação. 

Alega, para tanto, brevitatis causae, que: 

− Em 28.03.2021, endereçou à entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E 

GEOLOGIA, um pedido, no âmbito do qual (i) solicitou (3) três documentos, o que fez no 

âmbito da consulta pública relativa à celebração do contrato administrativo para 

atribuição de concessão de exploração, denominado «BORRALHA», no concelho de 

Montalegre, constante do Aviso n.º 4052/2021, de 04/03, publicado Diário da República, 

2.ª série — N.º 44 — 04 de março de 2021; (ii) solicitou a prorrogação do prazo da consulta 

pública até que os referidos documentos fossem disponibilizados; e (iii) solicitou o 

reconhecimento da qualidade de «interessada». 

E que a entidade requerida nada disse, no prazo legal de que dispunha para o efeito. 
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− Que em 11.04.2021 apresentou queixa à Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos (CADA); 

− Que a entidade requerida respondeu em 12.04.2021; 

− Que em 10.09.2021, a requerente foi notificada do Parecer da CADA n.º 228/2021, 

proferido no Processo n.º 294/2021; 

− Que a entidade requerida respondeu em 05.01.2022; entende a requerente que, ainda com 

o parecer da CADA – na sua perspetiva, favorável à pretensão da ora requerente – a 

entidade requerida decidiu não disponibilizar os documentos em causa, com o que não se 

conforma. 

* 

A entidade requerida, MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, 

apresentou resposta. 

Argumenta que o pedido da requerente está integralmente satisfeito, em concreto pelo e-mail 

remetido em 25.01.2022 ao Diretor da requerente, com o que pugna pela extinção da presente 

instância, com fundamento em inutilidade superveniente da lide. 

Concretiza que os (3) três documentos solicitados pela requerente foram disponibilizados, 

embora com expurgo da informação confidencial com natureza de segredo comercial ou 

industrial, isto no propósito de proteger o interesse económico e legítimo da sociedade 

«MINERÁLIA – Minas, Geotécnica e Construções, Lda.». 

* 

Foi junto o processo administrativo (PA). 

* 

Foi admitida como contrainteressada no presente processo a sociedade «MINERÁLIA – Minas, 

Geotécnica e Construções, Lda.» – Cf. Despacho que consta do documento SITAF n.º 008895375, a fls. 2592-

2593 dos autos em paginação eletrónica. 

* 
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A contrainteressada, MINERÁLIA – Minas, Geotécnica e Construções, Lda., apresentou 

resposta. 

Apresentou defesa por impugnação, pugnando pela improcedência do presente processo de 

intimação 

* 

Em resposta, a requerente alega que o pedido não está cumprido, porquanto entende que «não 

há um único facto que indique ao decisor que os documentos pedidos contêm segredos comerciais e/ou 

industriais», com o que se insurge contra a extinção da presente instância com aquele 

fundamento. 

II. SANEAMENTO 

O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria, da hierarquia e do território. 

O processo é o próprio, e não enferma de qualquer nulidade que o invalide parcial ou 

totalmente. 

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias. 

As partes mostram-se legítimas e encontram-se devidamente representadas. 

Não se surpreendem questões prévias ou incidentais e/ou exceções que obstem ao 

conhecimento do mérito da causa e de que cumpra conhecer. 

III. QUESTÕES A APRECIAR E A DECIDIR 

Analisada a factualidade alegada nos autos, as questões que ao Tribunal cumpre apreciar e 

decidir são as de (i) saber se a requerente tem direito a aceder aos documentos por si 

requeridos à entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, por 

comunicação datada de 28.03.2021; em caso afirmativo, (ii) saber se a pretensão da requerente 

obteve integralmente resposta. 

IV. FUNDAMENTAÇÃO 
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A) DE FACTO 

Com interesse para a decisão, consideram-se PROVADOS os seguintes factos: 

1. O requerimento subscrito pelo Diretor da ora requerente, dirigido à entidade requerida, 

DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, datado de 28.03.2021, é do teor que 

parcialmente se passa a reproduzir: 

PEDIMENTO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA AO 

Pedido de atribuição de concessão de depósitos minerais de volfrâmio, estanho e molibdénio, denominado 

‘BORRALHA’ 

(…) 

No ofício de ‘Pedido de concessão’ da empresa Minerália - Minas, Geotecnia e Construções Lda. faz-se referência a 

diversa documentação que faz parte do mesmo, em particular: 

1. Caracterização do depósito mineral Tunstífero da Borralha; 

2. Projeto de pré-viabilidade técnica e económica para a exploração da Brecha de Santa Helena-Borralha; 

3. Ensaios metalúrgicos para beneficiação do minério da Brecha de Santa Helena e desenvolvimento de um 

esquema de beneficiação preliminar. 

Não sendo possível a apresentação de reclamações devidamente fundamentadas sem a consulta dos referidos 

documentos, solicita-se à Administração que facilite cópia (preferivelmente em formato digital e em acesso aberto para 

todo o público, e não apenas esta Fundação) da documentação referida no pedido de concessão, e que não está 

disponibilizada: 

(…) 

Nestes termos, venho requerer a V. Exa. que facilite cópia digital a esta Fundação da informação ambiental solicitada 

no prazo mais breve possível e, em qualquer caso, dentro do limite estabelecido pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

Solicita ainda a V. Exa. a suspensão e/ou ampliação do prazo das consultas públicas iniciadas por Aviso n.º 4052/2021 

da DGEG de 19 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da República de 4 de março de 2021, que finalizam em 

15/04/2021, até que as referidas informações que formam parte do pedimento sejam disponibilizadas para acesso 

públicos de todas as pessoas interessadas. 

Na Galiza, em 28 de março de 2021. 

Xoan Evans Pin, Diretor. 

Cf. documento junto com o requerimento inicial, que consta do documento SITAF n.º 008658115, a fls. 22-24 

dos autos em paginação eletrónica. 
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2. Por requerimento subscrito pelo Diretor da ora requerente, dirigido à entidade requerida, 

DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, datado de 28.03.2021, foi requerido o 

reconhecimento da ora requerente enquanto «Interessada», nos termos e com 

fundamentos aí constantes e descritos. 

Cf. documento junto com o requerimento inicial, que consta do documento SITAF n.º 008658116, a fls. 25-26 

dos autos em paginação eletrónica. 

3. Por correio eletrónico datado de 11.04.2021, 23:06, remetido por info@montescola.org, 

para geral@cada.pt, com o «Assunto: Queixa junto à CADA ?Mina da Borralha (DGEG e 

APA)», foi apresentada uma queixa à CADA por ausência de resposta da entidade 

requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, ao 

requerimento/comunicação referido em (1), nos termos e com fundamentos aí constantes 

e descritos. 

Cf. documento junto com o requerimento inicial, que consta do documento SITAF n.º 008658117, a fls. 27-28 

dos autos em paginação eletrónica. 

4. Por correio eletrónico datado de 12.04.2021, 10:43, a entidade requerida, DIREÇÃO-

GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, respondeu ao requerimento/comunicação 

referidos em (1) e (2), nos termos que se passam a reproduzir: 

Exmos. Senhores 

No dia 28 de março de 2021, o endereço eletrónico geral da DGEG, bem como o dos Recursos Geológicos, 

rececionaram dois pedidos provenientes da Fundação Montescola, nos quais são requeridos o reconhecimento como 

interessada no procedimento de pedido de atribuição de concessão de depósitos minerais de volfrâmio, estanho e 

molibdénio, na área denominada ‘Borralha’, bem como o da entrega de cópia digital de informação ambiental relativa à 

mesma concessão. 

Especificamente, quanto ao primeiro pedido, requer que lhe seja determinado, através de decisão fundamentada, não 

só, o reconhecimento como interessada no processo, bem como lhe seja facultada toda a documentação que conste 

no procedimento. 

No segundo pedido, além da entrega da já mencionada cópia digital de informação ambiental, solicita ainda a 

suspensão/ampliação do prazo da consulta pública constante do Diário da República n.º 44/2021, Série II, de 

04/03/2021, no Aviso n.º 4052/2021. 

Face ao requerido, prestam-se os seguintes esclarecimentos. 

mailto:info@montescola.org
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No que concerne ao reconhecimento da Fundação como interessada, no procedimento em curso, elucida-se que a 

DGEG não tem de lhe atribuir tal qualificação, porquanto, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 68.º do Código do Procedimento Administrativo, qualquer associação ou fundação representativa dos interesses 

definidos no n.º 2 do mesmo artigo, tem legitimidade para a proteção de interesses difusos perante ações da 

Administração Pública. 

Em bom rigor, qualquer cidadão, associação ou fundação representativa de tais interesses, tem legitimidade 

procedimental no processo em curso, não carecendo que nenhum órgão da Administração Pública profira qualquer 

decisão fundamentada para o efeito. 

No que respeita ao pedido solicitado, para facultar toda a documentação constante do procedimento, importa sublinhar 

que em obediência aos dispositivos legais decorrentes, quer do artigo 83.° do CPA, quer da Lei n.º 26/2016, de 22 de 

agosto, quer ainda do Decreto - Lei n.º 88/90, de 16 de março e Aviso publicado no Diário da República, bem como no 

sítio da Internet e inerente à consulta pública daquele, a DGEG age e sempre agirá em conformidade com os princípios 

gerais da atividade administrativa, com especial enfâse, para os princípios da legalidade, da boa-fé e da colaboração 

com os particulares, ao tornar público este ou qualquer outro procedimento. 

Por força disso, atente-se no Aviso n.º 4052/2021, de 04 de março, publicado no Diário da República n.º 44/2021, Série 

II, de 04/03/2021 e atinente à celebração do contrato administrativo para atribuição de concessão de exploração, 

denominado ‘BORRALHA’, no Concelho de Montalegre, no qual se especifica que, ao abrigo do artigo 18.° conjugado 

com o n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei 88/90, de 16 de março, se convidam todos os interessados, no prazo de 30 

dias a contar da data da publicação do presente Aviso, a apresentar por escrito, reclamações devidamente 

fundamentadas. 

Mais decorre, que o presente Aviso, planta de localização e cópia do requerimento se encontram disponíveis em 

https://www.dgeg.gov.pt/ e caso se pretenda a consulta presencial destes documentos, nas instalações da DGEG, sitas 

na Avenida 5 de Outubro, n.º 208, 7.º piso, 1069-203 Lisboa, deverá ser efetuada marcação prévia para 

recursos.geologicos@dgeg.gov.pt, endereço para onde poderão igualmente ser enviadas as referidas reclamações 

fundamentadas. 

Sucede que, a Fundação Montescola, apesar de ter à sua disponibilidade no sítio da DGEG, os documentos inerentes 

ao procedimento, vem optar por requer o envio de toda a documentação que lhe esteja adstrita. 

Observando o disposto no n.º 1 do artigo 83.º do CPA, os interessados têm o direito de consultar o processo que não 

contenha documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade 

literária, artística ou cientifica, e tal direito abrange os documentos relativos a terceiros, sem prejuízo da proteção de 

dados pessoais nos termos da lei, vide n.º 2 do mesmo artigo. 

E assim, importa reter que, apesar dos documentos inerentes ao procedimento em apreço, se encontrarem disponíveis 

no sitio da Internet da DGEG, para consulta pública até ao dia 15/04/2021, e de a requerente a eles ter acesso, a 

verdade é que esta Direção-Geral, por força da imposição legal, não pode deixar de lhe facultar a consulta gratuita do 

https://www.dgeg.gov.pt/
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processo, a reprodução por fotocópia ou a emissão de certidão, salvaguardando, todos os documentos classificados ou 

que revelem segredo comercial ou industrial. 

Quanto ao pedido, apresentado, igualmente, pela Fundação Montescola, para suspensão/ampliação do prazo da 

consulta pública publicada no Diário da República de 04 de março de 2021, no Aviso n.º 4052/2021, será relevante 

sublinhar, desde já, o indeferimento do pedido de suspensão do referido prazo, mas de igual modo, deixar claro, que 

nada obsta a que a DGEG possa concordar e deferir o pedido de ampliação daquele prazo de consulta pública. 

Considerando que a consulta pública se encontra ainda em curso até ao dia 15/04/2021 e que a DGEG, enquanto órgão 

da Administração Pública, pauta a sua atuação em estrita obediência aos princípios gerais da atividade administrativa, 

tais como o princípio da legalidade, da boa-fé, da colaboração com os particulares, da participação e sobretudo em 

obediência ao princípio da administração aberta, afigura-se admissível prorrogar o prazo da referida consulta, por mais 

8 (oito) dias úteis, atendendo à situação excecional de proibição de circulação entre concelhos, que vigorou entre 26 de 

março e 5 de abril do presente ano. 

Importa esclarecer que, nesta fase, o procedimento incide, ainda exclusivamente, sobre um pedido do interessado nos 

precisos termos em que é apresentado e que as fases posteriores do procedimento podem evoluir, no sentido de alterar 

a área abrangida. Acresce que este projeto está sujeito, nos termos da lei, a Avaliação de Impacte Ambiental prévia ao 

início da exploração e que neste procedimento se inclui, como é do conhecimento geral, um período de discussão 

pública e que nele são envolvidas as entidades da administração pública com competências relevantes para o processo. 

Se o procedimento vier a ter decisão final de atribuição da concessão, será no respetivo contrato indicada a data do 

início da exploração, após DIA favorável ou favorável condicionada, para além dos encargos de exploração e demais 

obrigações contratuais. 

A atribuição de direitos de exploração através de contrato administrativo de concessão não configura por si só a 

possibilidade da exploração, pois esta só pode ser iniciada na sequência de AIA, com DIA favorável ou favorável 

condicionada, sendo que no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental haverá lugar a nova consulta 

pública, garantindo-se assim uma plena participação de todos os interessados. É em sede de AIA que todos os efeitos 

no ambiente serão considerados, e é determinada ou não a possibilidade de realização do projeto alvo do pedido de 

concessão, uma vez que a Decisão de Impacte Ambiental (DIA) é vinculativa. 

Pelo exposto, não é possível proceder ao envio de cópia digital da informação ambiental, porquanto, o pedido de 

atribuição de concessão na área denominada ‘Borralha’, ainda não se encontra nessa fase procedimental. 

Melhores cumprimentos, 

Cf. documento junto com o requerimento inicial, que consta do documento SITAF n.º 008658118, a fls. 29-31 

dos autos em paginação eletrónica. 
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5. A CADA emitiu o parecer n.º 228 de 08.09.2021, no Processo n.º 294/2021, com o «Assunto: 

Cópia em formato digital de documentação relativa ao «Pedido de atribuição de concessão 

de depósitos minerais de volfrâmio, estanho e molibdénio, denominado Borralha» da 

Minerália – Minas, Geotécnica e Construções, Lda.: Caracterização do depósito mineral 

Tunstífero da Borralha; Projeto de pré-viabilidade técnica e económica para a exploração 

da Brecha de Santa Helena-Borralha; Ensaios metalúrgicos para beneficiação do minério 

da Brecha de Santa Helena e desenvolvimento de um esquema de beneficiação 

preliminar.», por decorrência de queixa apresenta por «Queixa de: Fundação 

Montescola», contra a «Entidade Requerida: Agência Portuguesa do Ambiente I.P. e 

Direção-Geral de Energia e Geologia», do teor que parcialmente se passa a reproduzir: 

Parecer n.º 28/2021 

Processo n.º 294/2021 

(…) 

I - Factos e pedido 

1 - A Fundação Montescola, organização não-governamental ambiental, registada em Espanha. solicitou à 

Agência Portuguesa do Ambiente I.P. e à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) «cópia 

(preferivelmente em formato digital e em acesso aberto para todo o público, e não apenas esta Fundação)» 

da seguinte documentação relativa ao «Pedido de atribuição de concessão de depósitos minerais de 

volfrâmio, estanho e molibdénio, denominado Borralha» da Minerália – Minas, Geotécnica e Construções, 

Lda., processo MN/PC/033/12, submetido a consultas públicas por Aviso nº 4052/2021 da DGEG de 19 de 

fevereiro de 2021, publicado no Diário da República de 4 de março de 2021: 

a) Caracterização do depósito mineral Tunstífero da Borralha; 

b) Projeto de pré-viabilidade técnica e económica para a exploração da Brecha de Santa Helena-

Borralha; 

c) Ensaios metalúrgicos para beneficiação do minério da Brecha de Santa Helena e desenvolvimento de 

um esquema de beneficiação preliminar. 

2 - Nos pedidos, informa não lhe ser possível apresentar reclamações devidamente fundamentadas sem a 

consulta dos documentos solicitados e que estes não se encontram disponíveis nos sítios (…) e (…). 

3 - A requerente solicitou ainda à Direção-Geral de Energia e Geologia o reconhecimento como interessada no 

procedimento indicado e a reprodução na íntegra da documentação dele integrante, no quadro do Código 

do Procedimento Administrativo. Mais informou que existindo no procedimento matéria reservada, requer 
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uma listagem de documentos identificados, incluindo a dimensão, autoria, data e classificação da 

acessibilidade, nos termos do artigo 83º do Código do Procedimento Administrativo. 

4 - Alegando não ter obtido resposta das referidas entidades, a requerente apresentou queixa à Comissão de 

Acesso de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA). 

5 - Em resposta à queixa, a Direção-Geral de Energia e Geologia informou não ter incumprido o disposto no 

artigo 15.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, dado que, nos termos do n.º 1 alínea c) do preceito, 

comunicou à requerente o indeferimento do pedido e as razões de recusa total do envio da documentação, 

por mensagem de correio eletrónico de 12 de abril de 2021, nos seguintes termos: (…). 

6 - Convidada a responder à queixa, a Agência Portuguesa do Ambiente nada disse. 

II - Apreciação Jurídica 

(…) 

17 -  O pedido de informação em matéria de ambiente pode ser recusado nos casos expressamente previstos nos ns.º 

3 e 4 do artigo 4.º da Convenção, designadamente: 

(…) 

− Se a divulgação prejudicar a confidencialidade das informações industriais ou comerciais quando protegidas 

por lei de forma a proteger um interesse económico legítimo. Neste caso, ressalva-se que serão divulgadas 

as informações sobre emissões que sejam relevantes para a proteção do ambiente. (cf. artigo 4.º n.º 4 alínea 

d)). 

(…) 

III. Conclusão 

 a) O acesso à informação ambiental integrante de procedimento destinado à atribuição de concessão de 

exploração de minerais do domínio público do Estado rege-se pelo Código de Procedimento Administrativo, 

pelo regime específico do respetivo procedimento, no quadro do ordenamento jurídico vigente, 

designadamente, das vinculações do Estado Português nos planos do direito internacional e do direito 

comunitário em matéria de acesso à informação ambiental; 

 b) No quadro exposto, não se vislumbra qualquer obstáculo ao acesso à informação solicitada pela requerente. 

Comunique-se. 

Lisboa, 8 de setembro de 2021. 

(…) 
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Cf. Parecer n.º: 294 de 08.09.2021 - [Processo n.º: 228/2021], disponível em https://www.cada.pt/pareceres. 

6. O correio eletrónico datado de 05.01.2022, 18:41, remetido por rai@dgeg.gov.pt, para 

info@montescola.org, , com o «Assunto: Queixa apresentada à CADA por Fundação 

Montescola contra a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e a Direção-Geral de Energia 

e Geologia (Of. 1480/2020 - Proc. n.º 294/2021)», é do teor que parcialmente se passa a 

reproduzir: 

No passado dia 28 de março, deu entrada nos endereços eletrónicos da Direção-Geral de Energia e Geologia (…) o 

pedido de acesso a informação administrativa, (…) [a] saber: 

a) Caracterização do depósito mineral Tunstífero da «Borralha»; 

b) Projeto de pré-viabilidade técnica e económica para a exploração da Brecha de Santa Helena-Borralha; 

c) Ensaios metalúrgicos para beneficiação do minério da Brecha de Santa Helena e desenvolvimento de um 

esquema de beneficiação preliminar. 

(…) 

No que tange à informação administrativa suprarreferida em alínea a), constitui a mesma informação ambiental, cujo 

regime de acesso consta dos artigos 17.º e 18.º da LADA. Neste enquadramento, disponibiliza-se a V. Exa., ao abrigo 

do Princípio de Administração Aberta e nos termos conjugados do disposto nos artigos 5.º e 17.º da LADA, o documento 

em anexo – ‘Depósito mineral da Borralha_expurgado.pdf’ que contém a informação solicitada. Contudo, é parcialmente 

indeferido o pedido no que tange às informações com natureza de segredo comercial ou industrial, pelo que se 

disponibiliza o documento expurgado, sendo assim assegurada a confidencialidade legalmente prevista de forma a 

proteger o interesse económico legítimo da sociedade ‘Minerália - Minas, Geotécnica e Construções, Lda.’, nos termos 

conjugados do disposto no artigo 18.º n.º 4 alínea c) subalínea iv) da LADA e artigo 41.º n.º 5 do DL n.º 30/2021, de 7 

de maio.  

No que toca à informação administrativa identificada supra em alínea b), relativa ao estudo de pré-viabilidade técnica e 

económica, consubstancia a mesma informação procedimental, encontrando-se o seu regime de acesso previsto no 

Código de Procedimento Administrativo (82.º a 85.º). 

Atendendo a que a mesma informação denuncia elementos da vida interna da empresa, ou seja, as opções económicas 

feitas no âmbito da sua estratégia comercial e ainda o resultado do trabalho de prospeção económica elaborado pelos 

técnicos da empresa que produziu o documento cujo acesso é pretendido, é parcialmente indeferido o pedido de acesso 

a esta informação no que tange a estes elementos, nos termos do disposto no artigo 83.º n.º 1 do CPA. Vide em anexo 

‘Ante-projeto Lavra - Borralha.pdf’. 

https://www.cada.pt/pareceres
mailto:rai@dgeg.gov.pt
mailto:info@montescola.org
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No mesmo consecutivo, pese embora o pedido da requerente ser considerado como pedido legítimo, atendendo ao seu 

objeto social, não pode o mesmo ser atendido na íntegra no que tange à informação solicitada na alínea c), atendendo 

a documentação à qual foi requerido o acesso não pode ser acedida por terceiros, uma vez que a divulgação coloca em 

crise dados com natureza de segredo comercial, nos termos do disposto no n. °1 do artigo 83.° do CPA. Vide em anexo 

‘Ensaios Metalúrgicos.pdf’. 

Atendendo ao exposto, vem a DGEG comunicar a V.Exa. que com a remessa dos documentos em anexo dá-se por 

cumprida no plano do direito ordinário, a sua obrigação da transparência, em cumprimento do Princípio da Administração 

Aberta (Cfr. artigos 268.º/1 e /2 da CRP, artigo 17.º do CPA, e artigo 2.º da LADA). 

(…) 

Cf. documento junto com o requerimento inicial, que consta do documento SITAF n.º 008658120, a fls. 41-44 

dos autos em paginação eletrónica. 

* 

Factualidade NÃO PROVADA:  

Não existem factos não provados com interesse para a decisão do presente processo. 

* 

Motivação: 

Na determinação do elenco dos factos considerados provados, o Tribunal considerou a posição 

das partes assumida nos respetivos articulados, a análise global dos documentos juntos aos 

autos, os quais não foram objeto de impugnação, e em relação aos quais não subsiste motivo 

para questionar da genuinidade ou fidedignidade do seu conteúdo, razão pela qual foram 

merecedores de credibilidade para efeitos probatórios. 

Mais se considerou o parecer da CADA a que se fez expressa menção. 

Cf. princípio da livre apreciação da prova, previsto no artigo 94.º n.º 4 do CPTA, à semelhança do previsto na lei 

processual civil, em concreto no artigo 607.º n.º 5 do Código de Processo Civil (CPC), e no artigo 396.º do Código 

Civil. 

Para melhor elucidação, ficou identificado, a propósito de cada facto elencado, o documento 

que, em concreto, alicerçou a convicção do Tribunal. 
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* 

B) DE DIREITO 

[questão referida em (III)] 

De meritis 

A requerente invocou o direito à informação para obter as informações pretendidas no 

requerimento que apresentou junto da entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA 

E GEOLOGIA (ponto (1) do probatório). 

A documentação solicitada foi elaborada no âmbito de procedimento destinado à atribuição 

de concessão de exploração de minerais do domínio público do Estado, nos termos da Lei n.º 

54/2015, de 22/06. 

Aprova as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no 

território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional, publicada no Diário da República, 1.ª 

série — N.º 119 — 22 de junho de 2015. 

O aproveitamento de depósitos minerais naturais foi regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

88/90, de 16/03, até à data da sua revogação, em 08.05.2021, pelo Decreto-Lei n.º 30/2021, de 

07/05 (Cf. artigos 80.º e 81.º deste diploma). 

Aquele diploma não prevê norma especial reguladora do acesso à informação. 

Aos procedimentos para atribuição de direitos de exploração pendentes na DIREÇÃO-GERAL 

DE ENERGIA E GEOLOGIA à data de 05.05.2021 aplica-se o Decreto-Lei n.º 30/2021, de 07/05 

(Cf. artigos 79.º ns.º 1 e 2, e 81.º), ficando salvaguardados os atos procedimentais praticados ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16/03. 

Esta nova regulamentação tem como eixo estruturante, entre outros, o reforço de 

disponibilização de informação e da participação pública (Cf. o seu preâmbulo). 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 07/05, regulamenta o direito de participação 

pública nos procedimentos de atribuição de direitos de revelação e aproveitamento de 

recursos geológicos. 
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Em regra, quando um procedimento administrativo se encontra em curso, aplica-se, quanto 

ao acesso, não a Lei do Acesso aos Documentos Administrativos (LADA - Lei n.º 26/2016, de 22/08), 

mas o regime jurídico previsto para esse procedimento e, subsidiariamente, o CPA. Isso 

decorre, desde logo, dos artigos 17.º, 82.º a 85.º do CPA, e do artigo 1.º n.º 4 da LADA. 

A mesma regra é válida no acesso à informação procedimental de natureza ambiental, como 

decorre do artigo 18.º n.º 2 da LADA. 

No caso concreto dos presentes autos, o pedido foi dirigido à entidade coordenadora 

(instrutora) do procedimento de atribuição de concessão de direitos de exploração, a 

DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA (Cf. artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16/03 e 

artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 30/2021, de 07/05). 

Por se tratar de matéria com relevo ambiental, o regime de acesso à informação do 

procedimento em causa sempre terá que considerar as vinculações do Estado Português nos 

planos do direito internacional e do direito comunitário (Cf. artigo 8.º da Lei Fundamental). 

Pela Convenção sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada 

de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, assinada em «Aahrus» por Portugal 

em 1998, ratificada em 2003, através do Decreto do Presidente da República n.º 9/2003, de 

25/02, e aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 11 /2003, 

de 19.12.2002, as partes signatárias comprometem-se a garantir a pessoas singulares, coletivas, 

isoladamente ou em associação, os direitos de (Cf. preâmbulo e artigo 1.º): (i) acesso à informação; 

(ii) participação pública no processo de decisão e (iii) acesso à justiça. 

Para o que ao caso concreto releva: 

O exercício dos direitos de acesso e de participação pública pressupõem a disponibilização de 

informação ambiental pela entidade que a detenha. 

No direito de acesso, trata-se de conhecer, mediante pedido, a informação ambiental na posse 

de entidade administrativa que a detenha, sem que tenha que ser invocado um qualquer 

interesse (Cf. artigo 4.º n.º 1 a) da Convenção). 

Dispõe o n.º 1 do artigo 4.º da «Convenção de Aarhus», com a epígrafe «Acesso à informação em 

matéria de ambiente», na versão autêntica em língua portuguesa publicada na Resolução da 
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Assembleia da República n.º 11/2003, de 19.12.2002 (Diário da República, 1.ª série — N.º 47 — 25 de 

fevereiro de 2003): «[c]ada Parte assegurará que, em resposta a um pedido de informação ambiental, as 

autoridades públicas coloquem à disposição do público tal informação, de acordo com o disposto no 

presente artigo e em conformidade com o disposto na legislação nacional, incluindo, quando solicitadas 

e sem prejuízo do disposto na alínea b), cópias da documentação que contém a informação solicitada: a) 

sem que seja necessário declarar um interesse na questão; b) na forma solicitada, a menos que: i) seja 

razoável que a autoridade pública apresente a informação de outra forma; nesse caso, devem ser expostas 

as razões que o justificam; ou ii) a informação já esteja disponível ao público de outra forma.». 

O pedido de informação em matéria de ambiente pode ser recusado nos casos expressamente 

previstos nos ns.º 3 e 4, do artigo 4.º da Convenção, designadamente, «[s]e a divulgação 

prejudicar a confidencialidade das informações industriais ou comerciais quando protegidas por 

lei de forma a proteger um interesse económico legítimo. Neste caso, ressalva-se que serão divulgadas 

as informações sobre emissões que sejam relevantes para a proteção do ambiente.» (Cf. alínea d) do n.º 4 do 

artigo 4.º). 

Vejamos do caso presente. 

Vimos que o caso presente está sujeito ao Decreto-Lei n.º 30/2021, de 07/05 (artigo 6.º) e à 

«Convenção de Aarhus» (n.º 1 do artigo 4.º). 

Para além, evidentemente, do princípio consagrado no artigo 268.º n.º 2 da Lei Fundamental. 

Neste contexto, a requerente tem, por regra, livre direito de acesso aos documentos 

administrativos, ao abrigo dos normativos citados nas linhas que imediatamente antecedem. 

O obstáculo que se discute refere-se à alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º da «Convenção de 

Aarhus», porquanto a entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, 

na sua resposta datada de 05.01.2022, veio invocar que os documentos requeridos e em causa 

(Cf. ponto (1) do probatório) estão abrangidos, em parte, por «informações com natureza de segredo 

comercial ou industrial»  e que «denuncia(m) elementos da vida interna da empresa» (Cf. ponto (6) do 

probatório). 

Mas o segredo comercial - constante de documentos administrativos - não é protegido em si 

mesmo, mas tão-só e na medida em que o acesso ao mesmo possibilite, no caso singular, a 

prática de atos de concorrência desleal. Afinal, a proibição da concorrência desleal tem por 
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objetivo a proteção do interesse dos concorrentes, bem como um interesse geral no regular 

funcionamento do mercado, impondo aos agentes económicos um dever de agir leal e 

honestamente, quando competem entre si. 

É sempre necessário ir ao caso concreto, sem prejuízo de haver elementos que, por critério de 

normalidade social e jurídica, não constituem segredo.  

Para ir ao concreto, aqui apenas como teste ao já implícito no que acabámos de referir, temos 

presente o seguinte: 

O direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, está consagrado no artigo 268.º n.º 

2 da Constituição da República Portuguesa; é um direito de natureza análoga à dos direitos, 

liberdades e garantias; portanto, apenas nas situações em que esse segredo se encontra já 

acolhido pela Constituição da República Portuguesa, sob a forma de direitos ou interesses por 

esta reconhecidos, pode ter como consequência uma tal limitação (Cf. artigo 18.º n.º 2). 

A afetação de um direito fundamental prevista, no caso concreto, no artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 30/2021, de 07/05, e no artigo 4.º n.º 1 da «Convenção de Aarhus», tem como pressuposto 

que os documentos administrativos sujeitos à mesma contenham informação secreta. 

Isto porque nem toda a informação comercial, industrial ou sobre a vida interna das empresas 

é secreta. 

A norma que protege o segredo tem como finalidade impedir que o exercício do direito de 

acesso aos documentos administrativos constitua uma maneira de colher, junto da 

Administração, indicações estratégicas respeitantes a interesses fundamentais respeitantes a 

terceiros, distorcendo dessa forma as regras do mercado (como referimos). 

A delimitação do que seja um segredo comercial juridicamente relevante deve ter como ponto 

de partida o Código de Propriedade Industrial. 

Isto é, informações no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou 

na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam 

normalmente com o tipo de informações em questão; com valor comercial pelo facto de serem secretas; tenham 

sido objeto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o 

controlo das informações, no sentido de as manter secretas. 



 
 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

 

Processo n.º 58/22.1BELSB  

Sentença 
Página 16 de 20 

Ora, «segredo comercial» é segredo sobre a vida interna de uma empresa, e refere-se a (i) 

informação secreta com valor comercial e (ii) objeto de medidas internas para a manter secreta. 

Cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 09.04.2015, proferido no P. n.º 0263/12; e Acórdãos do 

Tribunal Central Administrativo Sul de 16.06.2016, proferido no P. n.º 13191/16; de 30.04.2015, proferido no P. n.º 

12046/15; e de 12.04.2012, proferido no P. n.º 08676/12.  

E «secretos» são os métodos de gestão, comercialização e de trabalho utilizados pelas empresas 

(a ‘alma do negócio’). 

As informações secretas são detidas por uma entidade pública ou privada respeitantes, 

nomeadamente, a (i) métodos de avaliação dos custos de fabrico e de distribuição, (ii) segredos 

e processos de fabrico, (iii) fontes de aprovisionamento, (iv) quantidades produzidas e 

vendidas, (v) quotas de mercado, (vi) ficheiros de clientes e distribuidores, (vii) estratégia 

comercial, (viii) estrutura do preço de custo, (ix) política de vendas, (x) informações de 

estratégia empresarial de uma unidade produtiva, (xi) técnicas que podem não ter nível 

inventivo, mas que sejam apanágio de uma empresa. 

A vida interna da empresa reporta-se à forma como cada empresa, internamente, organiza, 

executa e planifica a sua atividade.  

No sentido do acabado de expor, podemos ainda invocar: 

São segredo comercial as informações que cumpram cumulativamente os requisitos seguintes: 

a) serem secretas, no sentido de, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos 

seus elementos constitutivos, não sejam geralmente conhecidas pelas pessoas dos círculos que 

lidam normalmente com o tipo de informações em questão, ou não sejam facilmente acessíveis 

a essas pessoas; b) terem valor comercial pelo facto de serem secretas; c) terem sido objeto de 

diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, para serem mantidas secretas pela pessoa 

que exerce legalmente o seu controlo; 

No plano interno, a CADA tem sido chamada por diversas vezes a pronunciar-se sobre esta 

matéria, considerando que: «(…) podemos afirmar que segredos comerciais ou industriais (‘segredos 

de negócios’) são as informações secretas, que por esse facto tenham valor comercial (atual ou potencial) 

e sejam objeto de medidas no sentido de as manter secretas. As informações secretas são as detidas por 

uma entidade (pública ou privada) respeitantes, nomeadamente, a métodos de avaliação dos custos de 
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fabrico e de distribuição, de segredos e processos de fabrico, de fontes de aprovisionamento, de 

quantidades produzidas e vendidas e de quotas de mercado, de ficheiros de clientes e distribuidores, de 

estratégia comercial, da estrutura do preço de custo e de política de vendas», (Ad exemplus, Parecer da CADA 

n.º 009 de 15.01.2013 - Processo n.º: 476/2012), o que, em todo o caso, deve ser entendido em abstrato, 

referido a um todo, que só se torna atuante ou bloqueante em certas circunstâncias. 

Analisando e sopesando o que se vem de dizer, é de assumir firmemente (2) duas premissas 

em matéria de tratamento do exercício do direito à informação no que se refere ao segredo 

comercial ou industrial. 

Assim, a § primeira premissa a erigir é a de que «[n]ão basta a mera alegação, vaga e genérica, 

desprovida de qualquer concretização fáctica, mas antes sendo exigido que a entidade sujeita ao dever de 

informação concretize, de modo fundamentado, que os documentos contêm segredos comerciais, 

industriais e dados internos da vida da empresa, visto estar em causa a restrição a um direito 

fundamental com assento constitucional». 

Assim defendem, Mário AROSO DE ALMEIDA e Carlos Alberto FERNANDES CADILHA, ‘Comentário ao Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos’, 4.º edição, Editora: Almedina, 2018, p. 866. 

Ora: 

Compulsada a resposta da entidade requerida que consta do ponto (6) do probatório, 

contatamos que a entidade requerida limita-se a invocar que os documentos em causa – 

documentos que constam melhor identificados em (a), (b) e (c) – estão abrangidos, em parte, por 

«informações com natureza de segredo comercial ou industrial», e que denunciam «elementos da vida 

da empresa». 

Nada mais vem referido. 

É dizer, a entidade requerida não produz qualquer alegação concretizada ou substanciada 

em termos fácticos, antes se limitando, designadamente, a referir que existe segredo, 

embora não o concretize. 

A § segunda premissa a eleger, é a de que o segredo comercial ou industrial respeita, 

naturalmente, a informação secreta com valor comercial, que seja objeto de medidas internas 

para a manter secreta.  
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E secretos são os métodos de gestão, comercialização e de trabalho utilizados pelas empresas 

(a ‘alma do negócio’), pois que «a vida interna da empresa reporta-se à forma como cada empresa, 

internamente, organiza, executa e planifica a sua atividade». 

Cf. Parecer n.º 23/2013 de 15.01.2013 - Processo n.º: 465/2012; Parecer n.º 170/2013 de 18.06.2013 - Processo n.º: 

192/2013; e Parecer n.º 226/2013 de 16.07.2013 - Processo n.º: 186/2013, todos da CADA. Já nos ocupamos desta 

definição em momento anterior.  

Ou seja, e também quanto a este aspeto, a entidade requerida não produz qualquer alegação 

concretizada ou substanciada em termos fácticos, antes se limitando, designadamente, a 

referir que em concreto o documento que consta da alínea (b) denuncia «elementos da vida 

da empresa», embora não concretize em que termos é que isso acontece. 

Aliás, neste diapasão, é de ressaltar uma outra premissa relevante no domínio desta 

problemática e que é a da observância dos princípios da transparência, da igualdade, da 

legalidade e da imparcialidade a que se encontra adstrita a entidade requerida, DIREÇÃO-

GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, e que, nessa medida, obrigam à divulgação pública de 

um conjunto de informação; ou, no limite, quando assim não seja, à justificação suficiente, 

clara, congruente e contextual para a negação do direito (fundamental) em causa. 

Por conseguinte, a resposta da entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E 

GEOLOGIA, que consta do ponto (6) do probatório, nos termos em que vem formulada, 

apresenta-se destituída de sentido, para além de revelar má compreensão do conteúdo dos 

princípios jurídicos que rege toda a sua atividade, pois que, como decorre claramente daqueles 

princípios, a entidade requerida não está dispensada do cumprimento do dever de 

transparência e de sindicância pública ou jurisdicional. 

Quer isto significar, que, deve a entidade requerida, DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E 

GEOLOGIA, dar resposta ao pedido da requerente, datado de 28.03.2021, e que consta do 

ponto (1) do probatório, devendo a resposta ser fundamentada, de modo suficiente, claro, 

congruente e contextual, nos termos dos artigos 268.º n.º 3 da Lei Fundamental, e 152.º do CPA. 

O que deve determinar o deferimento do pedido, com o que deve a entidade requerida, 

DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, ser intimada a dar resposta ao pedido da 

requerente, datado de 28.03.2021, e que consta do ponto (1) do probatório, no prazo de (5) 

cinco dias, contados nos termos do artigo 87.º do CPA, desde o trânsito em julgado da presente 
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decisão, devendo a resposta ser fundamentada, de modo suficiente, claro, congruente e 

contextual, ao que se provirá na parte dispositiva da presente decisão. 

* 

Valor da causa: 

Fixo ao presente processo o valor de € 30.000,01, sem prejuízo da consideração do valor 

previsto na linha (1) da Tabela I-B, anexa ao Regulamento das Custas Processuais (RCP), para 

efeitos de custas, € 2.000,00, de acordo com o disposto no artigo 12.º n.º 1 alínea b) do RCP. 

Cf.  artigo 306.º do CPC; artigos 31.º n.º 4 e 34.º ns.º 1 e 2, ambos do CPTA; artigo 6.º n.º 4 do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais; e artigo 44.º n.º 1 da Lei da Organização do Sistema Judiciário. 

Responsabilidade por custas: 

Deve a entidade requerida ser responsável pelas custas devidas no presente processo. 

Cf. artigos 527.º ns.º 1 e 2 e 536.º ns.º 3 e 4, ambos do CPC; e artigo 12.º n.º 1 alínea b) do RCP e linha (1) da Tabela 

I-B do RCP. 

V. DECISÃO 

Face ao quadro dessumido, julgo: 

1. Procedente o presente processo, com o que intimo a entidade requerida, DIREÇÃO-

GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, a dar resposta ao pedido da requerente, datado de 

28.03.2021, no prazo de (5) cinco dias, contados nos termos do artigo 87.º do CPA, desde 

o trânsito em julgado da presente decisão, devendo a resposta ser fundamentada, de 

modo suficiente, claro, congruente e contextual; 

2. Condeno a entidade requerida no pagamento das custas processuais; 

3. Registe e notifique; 

4. Notifique a presente decisão, por carta registada com aviso de receção, ao Senhor Diretor-

Geral da DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, João Pedro Costa Correia 

Bernardo, (designado nos termos do Despacho n.º 11569/2018, de 20.11.2018, do Ministro 
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do Ambiente e da Transição Energética, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 

233 — 4 de dezembro de 2018), a quem incumbe assegurar o cumprimento da presente 

Sentença, sob pena de, não o fazendo no prazo fixado, sem justificação aceitável, poder 

vir a ser condenado no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória. 

Lisboa, 29 de novembro de 2022. 

A Juiz de Direito 

Joana Ferreira Águeda 

Esta Sentença foi processada e revista pela signatária com recurso a meios informáticos, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 131.º do CPC, aplicável ao contencioso administrativo por remissão da parte final do artigo 1.º do CPTA, bem como foi a 

mesma incorporada no SITAF com aposição de assinatura eletrónica qualificada - Cf. n.º 1 do artigo 16.º da Portaria n.º 380/2017, de 19/12 (alterada pela Portaria n.º 100/2020, de 22/04). 
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