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Entre os dias 1 a 4 de novembro de 2022, colaboradores da Universidade Complutense de 

Madrid (UCM) e da Universidade de Zaragoza (UZ) organizaram uma ação de formação a 

colaboradores da empresa Cerrejón (Glencore, Colômbia), a maior mina de toda a América do Sul. 

Esta ação permitiu a partilha de conhecimento e experiência de soluções de Restauração 

Geomorfológica do projeto LIFE RIBERMINE. 

TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES LIFE RIBERMINE À MAIOR 
MINA DA AMÉRICA DO SUL (CERREJÓN, COLÔMBIA)  
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Foi realizada uma ação de formação, entre os dias 1 a 4 de novembro de 

2022, por colaboradores da Universidade Complutense de Madrid (UCM) e 

da Universidade de Zaragoza (UZ). Esta formação teve como objetivo a 

divulgação do projeto LIFE RIBERMINE através da partilha de soluções de 

Restauração Geomorfológica. 

Nesta formação participaram 12 pessoas, incluindo técnicos da empresa 

Cerrejón (Glencore, Colômbia). A Mina de Cerrejón é uma grande mina de 

carvão a céu aberto, localizada no Noroeste da Colômbia, considerada das 

maiores minas de carvão a nível mundial. 

Esta formação contou com a presença de Jose F. Martín (UCM), José M. 

Nicolau (UZ), María Tejedor (UCM), como oradores e com a organização de 

Cristina Martín (UCM). 

Com esta partilha, Cerrejón torna-se a primeira mina da América do Sul a 

adotar soluções de Restauração Geomorfológica no seu plano de 

encerramento. 

Transferência de soluções LIFE RIBERMINE à maior 

mina da América do Sul (Cerrejón, Colômbia)  
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17 junho 2022 

   

9 junho 2022 

 

 

Life Ribermine é destaque pela Green Deal no “Dia do 

Combate à Desertificação e Seca” 

Castilla-La Mancha vê as suas políticas ambientais 

reconhecidas ao ser escolhida para a “Missão Europeia para 

a Adaptação às Alterações Climáticas” 

Saída de campo na mina Santa Engracia, com representantes da União Europeia. Estiveram presentes José Luis 
Escudero, Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla de Castilla La Mancha Gov. e o coordenador do projeto Life 
Ribermine, Javier de la Villa Albares (JCCM). A visita foi guiada por José Francisco Martín Duque (UCM) e Cristina 
Martín (UCM). Cartaz de divulgação partilhado pela Green Deal  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CDS3LCPJTJ0 

Vídeo de LIFE RIBERMINE premiado no “XI Concurso de Divulgação Científica da UCM” 

O vídeo “Restauración geomorfológica y seguimiento en la mina Santa Engracia (Peñalén, España)”, realizado no âmbito do projeto LIFE RIBERMINE, recebeu o 

segundo prémio na categoria de vídeo do” XI Concurso de Divulgação Científica da UCM” promovido pelo Gabinete para a Transferência de Resultados de 

Investigação (OTRI) da Universidade Complutense de Madrid (https://www.ucm.es/otri/xi-concurso-de-divulgacion-cientifica-ucm). Os seus autores são Cristina 

Martín Moreno, Javier de la Villa Albar, José Francisco Martín Duque, María Tejedor Palomino, Lázaro Sánchez Castillo, Quirico Rubio Sanz, Ángel Moya e 

Miguel Ángel Langa, Quirico Rubio Sanz, Ángel Moya e Miguel Ángel Langa. 

Este prémio é uma conquista para os autores do vídeo e todo o projeto LIFE RIBERMINE, incentivando a continuação da divulgação de resultados. 

https://www.youtube.com/watch?v=CdS3lCPjtJ0
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  A 2 de novembro, realizou-se a primeira campanha de campo para medir a 

respiração do solo em diferentes áreas restauradas da mina de Santa Engracia 

em Peñalén. 

As medições foram efetuadas nas áreas restauradas onde o método de 

sementeira e mulching foi aplicado (nos anos 2020 e 2021), bem como na área 

onde será aplicado este Outono e também em terreno natural. 

Estas medições, juntamente com a análise das amostras de solo recolhidas, 

permitem estudar a evolução dos solos e verificar se estão a ser alcançadas 

condições de solo semelhantes às naturais, facilitando assim o crescimento da 

vegetação e minimizando a erosão por escoamento superficial. 

Os resultados preliminares são muito positivos, tendo-se obtido medições com 

valores mais elevados numa das áreas restauradas do que no terreno natural. 

Este trabalho está a ser conduzido pelo perito em solos, Avelino García, que 

desenvolveu o procedimento e transferiu-o para o projeto LIFE RIBERMINE. 

 

Primeira campanha de estudo da respiração do solo  

26 e 27 outubro 2022 

Nos dias 26 e 27 de outubro, decorreu, em Guadalajara, o “1º Fórum 

Internacional da Aliança para os Serviços dos Ecossistemas de Castilla-La 

Mancha”. 

O encontro, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Sustentável e 

organizado pela Direção-Geral do Ambiente Natural e Biodiversidade, reuniu 

representantes de empresas e instituições financeiras, administrações públicas 

e Sociedade Civil para partilhar e criar oportunidades de colaboração, com a 

promoção de boas práticas para a melhoria da biodiversidade e de outros 

serviços ecossistémicos. 

LIFE RIBERMINE como exemplo de recuperação de serviços do 

ecossistema 

Avelino García e Alba García fazendo medições da respiração do solo.  

1º Fórum Internacional da Aliança para Serviços Ecossistémicos de Castilla-La Mancha, visitando a 

área do projeto LIFE RIBERMINE  
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“Jornada Técnica e Workshop – LIFE RIBERMINE” 

6 Abril 2022 

 

 Projeto Piloto do Lousal em Talks Alentejo Azul 

23 junho 2022 

 

LIFE RIBERMINE na Conferência “Conservação da Diversidade Natural 

e Património Natural em Ambientes Mineiros” 

28 junho 2022  

 

 Participação na 13ª Conferência Europeia sobre Restauração 

Ecológica  

5 a 9 setembro 2022 

 

LIFE RIBERMINE na 45ª Assembleia Geral da Asociación de Empresas 

de Áridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL) 

23 setembro 2022 

 

LIFE RIBERMINE na Comemoração das Jornadas Europeias do 

Património 2022 

 

LIFE RIBERMINE na IX Edição das Jornadas APG 

25 setembro 2022 

2 a 4 novembro 2022 

Alguns dos intervenientes no Projeto, na Jornada Técnica LIFE RIBERMINE 

 

Foto de grupo na área de intervenção do Lousal na comemoração das Jornadas Europeias do Património 2022 

Apresentação de Javier de la Villa na 45ª Assembleia Geral de ARIVAL  

 

Projeto Piloto do Lousal apresentado nas VI Jornadas de Arqueología, 

Historia y Mineria de la Faja Pirítica Ibérica, em Las Herrerías, Puebla 

de Guzmán, Huelva, España 

9 dezembro 2022 
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 Trabalhar na coordenação deste projeto permite participar em 

todas as suas ações e ter tarefas muito diversas, desde escrever 

algumas notícias até visitar as obras no terreno. A minha principal 

tarefa é centralizar toda a informação técnica e administrativa gerada 

no desenvolvimento do Projeto, como resultado das atividades dos 

diferentes parceiros e atuar como ligação com o CINEA, a agência da 

Comissão Europeia encarregada da gestão dos projetos LIFE. 

 A nível profissional, LIFE RIBERMINE é uma experiência muito 

enriquecedora, não só por poder trabalhar a partir da Administração 

aprendendo a gerir um projeto LIFE, mas também a nível técnico, 

uma vez que tem uma extraordinária equipa de peritos em diferentes 

campos e são aplicadas as Melhores Técnicas Disponíveis na 

restauração ambiental.  

MARIA ADORACIÓN 

COORDENAÇÃO DO PROJETO LIFE RIBERMINE 
 
DIREÇÃO GERAL DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 O ano 2022 tem sido um ano-chave para a conclusão bem 

sucedida do Projeto LIFE RIBERMINE. Em Peñalén, a Restauração 

Ecológica da área central do antigo poço da mina foi concluída. Este 

ano, a técnica de 'remoção de solo' e a sua disseminação em áreas 

restauradas foi posta em prática, de forma pioneira. Foram ainda 

instalados "poleiros" para aves, concebidos para servir tanto para a 

dispersão de sementes como torres de vigia para aves de rapina. Por 

outro lado, a evolução das áreas restauradas em 2020 e 2021 excedeu 

as previsões mais otimistas. Já existe uma cobertura vegetal ótima 

nestas áreas durante os primeiros anos, que é quando a terra é mais 

vulnerável à erosão hídrica. 

 Finalmente, o projeto LIFE RIBERMINE, tem tido bastante 

reconhecimento internacional e influência na melhoria das práticas de 

restauração mineira, como exemplo a ação de formação, que teve lugar 

em novembro de 2022, com a divulgação e partilha das melhores práticas, in situ, para os funcionários da mina de Cerrejón (Colômbia). Esta é 

a maior mina da América do Sul, que depois de observar em primeira mão os resultados de LIFE RIBERMINE, decidiram utilizar as técnicas de 

Restauração Geomorfológica na sua grande mina de carvão em La Guajira. 

  

 

MARIA TEJEDOR 

ESPECIALISTA EM DESENHO DE RESTAURAÇÃO 
GEOMORFOLÓGICA 
 
APOIO NA INVESTIGAÇÃO DO PROJETO LIFE 
RIBERMINE 
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https://liferibermine.com/ 

https://www.facebook.com/liferibermine/ 

https://www.instagram.com/liferibermine/ 

Espanha: 
https://mineriaclm.castillalamancha.es/ 
+34 925 267 800 
dgte.desarrollosostenible@jccm.es 
 
Portugal: 
www.lousal.cienciaviva.pt 
+351 269 750 520 | +351 269 750 522 
info@lousal.cienciaviva.pt 

Contatos:           Siga-nos em : 

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union. 
This newsletter reflects the views only of the author/s, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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CURIOSIDADES 

Entivação 

A entivação designa o processo de 

escoramento e revestimento dos poços e 

galerias subterrâneas, visando a 

sustentação do maciço rochoso. Desta 

forma impede o desabamento dos 

hasteais (paredes) e tetos e, assim, 

garante a segurança do trabalho mineiro. 

A entivação em madeira é uma solução 

utlizada, pelo menos, desde meados do 

século XVIII. A atividade mineira no 

Lousal recorreu a este método até 

meados do século XX, como forma de 

estabilização e segurança dos trabalhos 

subterrâneos. 
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CRÉDITOS NEWSLETTER #4 

Nenhuma parte do texto ou imagens desta newsletter pode ser usada, vendida, reenviada ou reproduzida por indivíduos ou organizações sem a autorização expressa dos 
representantes do consórcio LIFE RIBERMINE. 

Inauguração da Exposição Itinerante LIFE 

RIBERMINE, no Centro Ciência Viva do Lousal  

Continuação da monitorização das áreas já 

intervencionadas, em Espanha e em Portugal. 

Coordenador Parceiros 

http://liferibermine.com/
https://www.facebook.com/liferibermine/
https://www.instagram.com/life_ribermine/
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