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A DIMENSÃO
SUSTENTABILIDADE na
fileira da atividade
mineira

Cuidamos do passado,
desafiamos o futuro.
Responsabilidade do
autor:
Rui Rodrigues

A dimensão
Sustentabilidade na Fileira do desenvolvimento dos recursos
minerais
Que ligação tem a sustentabilidade com a abertura de novas minas?
Key
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Abrutiga-antes e depois

Ocorrencias_Minerais
<all other values>
(!
SUBS

PORTUGAL É UM
PAÍS MINEIRO

!(

Amianto, Barite, Caulino,
Diatomito, Feldspato, Fosfato,
Grafite, Quartzo, Salgema,
Talco

!(

Au, Ag, As

!(

Carvões

!(

Cr, Ni, Pt

!(

Cu, Pb, Zn

!(

Fe, Mn (Au)

!(

Li, Be, Nb, Ta, TR

!(

Py, S

!(

Sn (Au)

!(

Sn, W (Mo, Nb, Ta, Ti)

!(

U

!(

Zn, Pb (Cu, Ag)

MELHORIA NA PERCEÇÃO
NAS COMUNIDADES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Porque não abrem minas há 27 anos?
Última em 1989 ( Neves Corvo)

Há que preencher o
“pipeline”

•
O que tem interfaces reais com a
sustentabilidade na vertente de preservação de
recursos

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Porque não abrem minas há 27 anos?
Última em 1989 ( Neves Corvo)

•

Há que preencher o “pipeline”

O que tem interfaces reais com a
sustentabilidade na vertente de
preservação de recursos

Preservação
de recursos

Novas
minas
de paridade
com outros
usos do solo

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Porque não abrem minas há 27 anos?
Última em 1989 ( Neves Corvo)

Há que encher o “Pipeline” de oportunidades: Como proceder?

Promovendo a

SUSTENTABILIDADE

acelerando o
ACESSO Á
ATIVIDADE

Aprofundando o
CONHECIMENTO
GEOLÓGICO

melhorando as
condições da
envolvente:
FINANCIAMENTO
e FISCALIDADE

Assegurando
estratégias de
PROMOÇÃO DO
POTENCIAL
MINEIRO

através de de politicas de
-PARIDADE DE ACESSO
com outros usos do solo,
- de estimulo à APLICAÇÃO
DE MPD e BPG
- e de inversão da
PERCEPÇÃO NEGATIVA na
comunidade

Atuação integrada leva certamente
à abertura de novas minas

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Porque não abrem minas há 27 anos?
Última em 1989 ( Neves Corvo)

Haverá seguramente novas minas: aposta em 3 marcos

•
•
•
•
•

MODELO
ANTIGO
Procedimentos
complexos e pouco

NOVO
MODELO

acessíveis
Sem áreas disponíveis para prospeção
Com informação técnica pouco acessível
Ausência de instrumentos apoio
específicos
Com envolvimento casuístico das
comunidades

•
•
•
•
•

Desburocratizado
Com áreas desbloqueadas
Com informação de suporte de qualidade
Com instrumentos de apoio específicos
Com envolvimento das comunidades
locais

Aposta em políticas
orientadas para
Melhorar a qualidade e disponibilização da informação
Acelerar a resposta aos pedidos
Melhorar a envolvente

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Porque não abrem minas há 27 anos?
Última em 1989 ( Neves Corvo)

Fazer benchmarking com outras políticas
Objetivos do PACE-Plan for Accelerating Exploration
( South Austrália)
• desbloquear novas áreas para
prospeção e pesquisa

 unlock new areas for
exploration

• agilizar ainda mais o processo
desde a prospeção e pesquisa
até o desenvolvimento da
mina

 further streamline the process
from exploration to mine
development

• proporcionar ainda melhores
serviços de fornecimento de
dados para a indústria

 provide even better data
delivery services to the
resources industry

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
PORQUÊ A ESCOLHA DO TEMA?

SUSTENTABILIDADE

porque
valorização do potencial mineiro e
sustentabilidade
estão claramente interligados
NA “FILEIRA MINERAL”

porque
só poderá haver um desenvolvimento sustentado do
setor(mas também sustentável)
se se tiver como referência
todo o ciclo do desenvolvimento mineral

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
SUSTENTABILIDADE EM QUE SENTIDO?

SUSTENTABILIDADE
não tanto no sentido mais usual de sustentabilidade ambiental
mas SUSTENTABILIDADE
enquanto desenvolvimento harmonioso do setor que impõe entre outras,
iniciativas dirigidas para a
Preservação dos
recursos

• Suportada no
aprofundamento do

conhecimento

Boa Governança
• Que proporcione um
modelo de gestão de

responsabilidade
social
• Que proporcione um
quadro de referência de
transição da fase de
exploração para o fecho

global das minas

Recuperação dos
passivos ambientais
• Que elimine os passivos
ambientais
• Que promova a inversão
da perceção das
comunidades
• E que possibilite a
inventariação e
caraterização das
escombreiras das antigas
minas

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
FILEIRA MINERAL- EM QUE SE TRADUZ?
Fileira mineral segundo o “Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum”
GENERALIZED MODEL OF MINERAL RESOURCE DEVELOPMENT
M IN E R A L
R E S O UR C E
A SSESSM EN T

PHASE

MINERAL EXPLORATION

EX-1
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R E S ULT S
M IN ER A L
IN V EN T OR
Y

IN V EST M E
NTS
R I S K LE V E L

EX-2

EX-3

EX-4

Various surveys,
research and
synthesis.

Exploration
planning.

Regional
reconnaissance
and surveys.

Prospecting and
ground surveys
of anomalies.

Verification of
anomalies and
showings.

Supply information
and tools required
to develop the
mineral potential
of the nation for
economic benefit,
in the perspective
of sustainable
development.

Select target
commodities.
Establish
exploration
objectives and
strategies. Select
target areas and
sites. Acquire
claims or permits
if appropriate.

Seek anomalies of
interest over wide
areas by various
survey methods.
Select the more
promising targets.
Acquire claims or
permits.

Confirm the
presence, exact
location and
characteristics
of anomalies.
Acquire claims,
leases and
properties.

Investigate the
cause of
anomalies. Find
mineral
showings.
Acquire
additional
claims, leases
and properties.

EX-5

DA -1

Discovery and
delimitation of a
mineral deposit.

Discover, delimit
and interpret
grade, quality and
tonnage of
a new mineral
deposit.
Determine if it
constitutes a
mineral resource
of “potential
economic
interest” to justify
more intensive
Geoscientific,
Metal and
Remote sensing,
Ground,
Geological
Stripping,
mineral and
mineral market
aerial photography geological,
mapping and
trenching,
economic surveys, research.
and airborne
geochemical and other surveys.
mapping,
research,
Review of
geophysics.
geophysical
Trenching,
sampling, drilling
compilations and
geological and
Prospecting,
prospecting and drilling and
and down-hole
synthesis by
ore deposit
geology and
surveys.
sampling.
geophysics. Initial
governments,
information and geochemistry.
Compilation,
Appraisal of
mineral
research
of the legal, fiscal Appraisal, rating
appraisal and
results,
processing tests.
institutes,
and socioand selection of
selection of
recommendatio Environmental
universities and
political context anomalies.
significant
ns for
and site surveys.
industry.
in
anomalies.
further work,
Mineral resource
various areas.
and selection of estimation and
new targets.
inventory.
Maps, data bases,
tools and models.

E S T IM A T IO N

M IN E C O M P LE X
D E V E LO P M E N T

MINE PRODUCTION

M CD

MP

EN V IR ON M EN T A
L R EST OR A T ION

G R A S S - R O O T S E X P LO R A T IO N

M RA

S
T
A
G
E

MINERAL DEPOSIT APPRAISAL

Exploration
projects.

Regional
anomalies.

Local anomalies.

Mineral
showings.

UNDISCOVERED M INERA L P OTENTIA L
S P E C ULA T IV E

H Y P O T H E T IC A L

E R R O R (targeted margin o f erro r o f to nnage/grade estimates at the 90% co nfidence level)
M o derate

Lo w, but increasing multiple investments.

Lo w

Very high, but decreasing risk o f failure and financial lo ss.

Mineral deposit.
INFERRED
RESOURCE

± 100%

Mineral deposit
definition.

DA -2

DA -3

Project engineering. Project
economics.

Define the limits, Determine, in an
Obtain all the
controls and
iterative fashion,
information
internal
the design, plans,
required and
distribution of
schedules, capital
determine,
grades,
cost and operating
based on
mineralogy and
cost estimates for
corporate
mineral
all aspects of the
objectives,
processing
project. Establish
parameters for
characteristics of technical feasibility the economic,
the deposit.
and costs
financial and
Acquire all data
thoroughly and
social-political
required for
realistically.
evaluation of
project
the project.
Detailed mapping, Pilot tests,
Market, prices,
sampling and
engineering design product
drilling on surface and planning.
development
or from
Capital and
and financial
underground.
operating costs for
studies.
Systematic
mining, mineral
Environmental,
mineralogy and
processing,
economic,
mineral
infrastructure,
financial, and
processing tests.
environmental
socio- political
Detailed
protection and
risk analysis. Preenvironmental
restoration.
feasibility
and site surveys.
Technical risk
studies.
Pre- feasibility
analysis. Prestudies.
feasibility studies.
Deposit appraisal project.

DA -4

Mine development, Production,
construction of
marketing and
processing plant and renewal of reserves.
infrastructure.

Mine complex
closure and
decommissioning
, site restoration.

Diligently validate and
integrate project data,
interpretations,
estimations, plans and
evaluations to achieve
MCD (Mine Complex
Development) and
production objectives.
Decide on whether to
undertake the mining
project. Obtain permits
and financing.

Complete mine
development and
construction on
schedule and within
budgets
and specifications.
Ensure efficient and
timely mine complex
start-up according to
schedule,
specifications and
cash flow forecasts.

Restore mine
site, outside
plant and
infrastructure to
environmentally
acceptable
condition.
Ensure the
future quality of
the environment.

Exhaustive due
diligence review of all
data, interpretations,
plans and estimates.
Evaluation of
profitability, given the
geological, technical,
financial and
qualitative risks, and
the up-side factors.

Mining project.

DELIM ITED M INERA L RESOURCE
IN D IC A T E D
± 50%
to ± 30%

IN D IC A T E D

A N D M E A S UR E D

Indicated: ± 50 to ± 30%
M easured: ± 20 to ± 10%
(o ften several sample grid dimensio ns are used in each catego ry)
Larger and increasing multiple investments.
High, but decreasing risk o f failure.

ER

Feasibility study,
production decision.

Achieve commercial
production on
schedule and meet
cash flow forecasts
and quantity and
quality
specifications.
Achieve mine
profitability and
company survival in
the perspective of
sustainable
development.
Project
Production
management
management
methods in a quality methods to ensure
assurance
continuous quality
perspective.
and efficiency
Training program for improvements.
personnel and
Exploration, deposit
detailed start-up
appraisal and
plan to meet the
development of new
requirements of this zones or deposits ondemanding period.
mine-site and offmine-site.

Mining complex.

Mineral production.

Mine closure and
decommissioning
. Environmental
restoration and
monitoring.

Restored site.

M INERA L RESERVE
P R OVEN

A N D P R O B A B LE

(feasibility:

P ro ven
± 10%; mining: ± 5%)

Very large industrial investment.
M o derate to lo w industrial risk.

Sources: Modified by D. A. Cranstone, A. Lemieux and M. Vallée, February 25, 1994, from M. Vallée, 1992, Guide to the Evaluation of Gold Deposits, CIM Special Volume 45, p.4, and SOQUEM Annual Report, 1976-77, pp. 4 and 5. Revised by M. Vallée and G. Bouchard, January 2001.

Full co mpliance
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FILEIRA MINERAL- EM QUE SE TRADUZ?
Fileira mineral segundo o “Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum”
Parcial
GENERALIZED MODEL OF MINERAL RESOURCE DEVELOPMENT
PHASE

MINERAL RESOURCE
ASSESSMENT
MRA
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RESULTS

MINERAL EXPLORATION
GRASS-ROOTS EXPLORATION
EX-1

EX-2

EX-3

Various surveys,
research and
synthesis.

Exploration
planning.

Regional reconnaissance
and surveys.

Supply information and
tools required to
develop the mineral
potential of the nation
for economic benefit, in
the perspective of
sustainable
development.

Select target
commodities.
Establish
exploration
objectives and
strategies. Select
target areas and
sites. Acquire
claims or permits
if appropriate.
Metal and mineral
market research.
Review of
geological and ore
deposit
information and of
the legal, fiscal
and socio-political
context in
various areas.

Geoscientific, mineral
and economic surveys,
research, compilations
and synthesis by
governments, research
institutes, universities
and industry.

Maps, data bases,
tools and models.

Exploration
projects.

Prospecting and
ground surveys of
anomalies.

EX-4

Verification of
anomalies and
showings.

Discovery and
delimitation of a
mineral deposit.

Seek anomalies of interest over
Confirm the presence,
wide areas by various survey
exact location and
methods. Select the more
characteristics
promising targets. Acquire claims or of anomalies. Acquire
permits.
claims, leases and
properties.

Investigate the cause
of anomalies. Find
mineral showings.
Acquire additional
claims, leases and
properties.

Discover, delimit and
interpret grade, quality and
tonnage of
a new mineral deposit.
Determine if it constitutes a
mineral resource of
“potential economic
interest” to justify more
intensive and detailed work.

Remote sensing, aerial
photography and airborne
geophysics. Prospecting, geology
and geochemistry. Appraisal, rating
and selection of anomalies.

Ground, geological,
geochemical and
geophysical prospecting
and surveys. Compilation,
appraisal and selection of
significant anomalies.

Geological mapping
and other surveys.
Trenching, drilling
and sampling.
Appraisal of results,
recommendations for
further work, and
selection of new
targets.

Stripping, trenching,
mapping, sampling, drilling
and down-hole geophysics.
Initial mineral processing
tests. Environmental and
site surveys. Mineral
resource estimation and
inventory.

Regional anomalies.

Local anomalies.

Mineral showings.

SPECULATI VE

Mineral deposit.
INFERRED
RESOURCE

UNDISCOVERED MINERAL POTENTIAL

MINERAL INVENTORY

EX-5

HYPOTHETI CAL

I NDI CATED
± 100%

ESTI MATI ON ERROR (ta rge te d ma rgi n of e rror of tonna ge /gra de e s ti ma te s a t the 90% confi de nce l e ve l )
I NVESTMENTS

Moderate

Low, but i ncreas i ng mul ti pl e i nves tments .

RI SK LEVEL

Low

Very hi gh, but decreas i ng ri s k of fai l ure and fi nanci al l os s .

DELIMITED
MINERAL

± 50%
to ± 30%
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RESULTS
MI NERAL
I NVENTORY
ESTI MATI ON
ERROR (ta rge te d
ma rgi n of e rror
of INVESTMENTS
RISK LEVEL

Mineral deposit
definition.

DA-2

Project
engineering.

DA-3

Project
economics.

Define the limits, controls
and internal distribution of
grades, mineralogy and
mineral processing
characteristics of the
deposit. Acquire all data
required for project
engineering and cost
estimation.

Determine, in an
Obtain all the
iterative fashion, the information required
design, plans,
and determine,
schedules, capital
based on corporate
cost and operating
objectives,
cost estimates for
parameters for the
all aspects of the
economic, financial
project. Establish
and social-political
technical feasibility evaluation of the
and costs thoroughly project.
Detailed mapping, sampling Pilot tests,
Market, prices,
and drilling on surface or
engineering design
product
from underground.
and planning. Capital development and
Systematic mineralogy and
and operating costs
financial studies.
mineral processing tests.
for mining, mineral
Environmental,
Detailed environmental and processing,
economic, financial,
site surveys. Pre- feasibility infrastructure,
and socio- political
studies.
environmental
risk analysis. Preprotection and
feasibility
restoration.
studies.
Technical
risk
Deposit appraisal project.

DA-4

MINE COMPLEX
DEVELOPMENT

MINE
PRODUCTION

ENVIRONMENTAL
RESTORATION

MCD

MP

ER

Feasibility study,
production decision.

Mine development,
construction of
processing plant and
infrastructure.

Production,
marketing and
renewal of
reserves.

Mine complex
closure and
decommissioning
, site restoration.

Diligently validate and
integrate project data,
interpretations,
estimations, plans and
evaluations to achieve
MCD (Mine Complex
Development) and
production objectives.
Decide on whether to
undertake the mining
Exhaustive due diligence
review of all data,
interpretations, plans and
estimates. Evaluation of
profitability, given the
geological, technical,
financial and qualitative
risks, and the up-side
factors.

Complete mine
development and
construction on schedule
and within budgets
and specifications. Ensure
efficient and timely mine
complex start-up according
to schedule, specifications
and cash flow forecasts.

Achieve commercial
production on schedule
and meet cash flow
forecasts and quantity
and quality
specifications. Achieve
mine profitability and
company survival in the
perspective of
sustainable
Production
management methods
to ensure continuous
quality and efficiency
improvements.
Exploration, deposit
appraisal and
development of new
zones or deposits onmine-site and off-minesite.
Mineral production.

Restore mine
site, outside plant
and infrastructure to
environmentally
acceptable condition.
Ensure the future
quality of the
environment.

Mining project.

Project management
methods in a quality
assurance perspective.
Training program for
personnel and detailed
start-up plan to meet the
requirements of this
demanding period.

Mining complex.

Mine closure and
decommissioning.
Environmental
restoration and
monitoring.

Restored site.

MINERAL RESERVE
INDICATED

AND MEASURED

Indi cated:
± 50 to ± 30%
Meas ured: ± 20 to ± 10%
(often s everal s ampl e gri d di mens i ons are us ed i n each category)
Larger and i ncreas i ng mul ti pl e i nves tments .
Hi gh, but decreas i ng ri s k of fai l ure.

PROVEN AND PROBABLE
(feas i bi l i ty:

Proven
± 10%; mi ni ng: ± 5%)
Ful l compl i ance

Very l arge i ndus tri al i nves tment.
Moderate to l ow i ndus tri al ri s k.

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Como encher o “Pipeline” de oportunidades?

Sintetizando:
Intervindo em todas as dimensões estruturantes

SUSTENTABILIDADE

FISCALIDAD
E

PROMOÇÃO
DO
POTENCIAL
MINEIRO

FINANCIAMENTO

ACESSO à
ATIVIDADE
CONHECIMENTO
GEOLÓGICO

Dimensões para atuação integrada

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Exemplificação duma abordagem integrada
O IMPATO É VARIÁVEL CONSOANTE AS FASES EM QUE ATUA-ver as cores em que o vermelho é mais relevante
GENERALIZED M ODEL OF M INERAL RESOURCE DEVELOPM ENT
PHASE

Marginal

i
m
p
a
c
t
o

S
T
A
G
E

Ef etivo

Conhecimento
Geológico

Geologia do Território

Geologia da Plataforma
Continental (ZEE)
Inventariarção e
caracterização de
ocorrências de
Alvos mineiros:
caracterização das
áreas e investigação
de metodologias

De Prospeção e
Pesquisa

De Exploração
Experimental

De Exploração Mineira

Promoção Sustentabilidade Fiscalidade Financiamento

MINERAL EXPLORATION

MRA

Importante

RESULTS

Acesso à
Atividade

MINERAL
RESOURCE
ASSESSMENT

Conhecimento
geológico infraestrutural

Atividade de Prospeção
e Pesquisa

Atividade de Exploração
Mineira
Recuperação
Ambiental de Minas
Código Fiscal ao
Investimento (CFI)
Imposto sobre o
Rendimento das
Pessoas Coletivas
(IRC)
Outros ( IVA e
Contribuição para a
Segurança Social)
Gestão de antigas
áreas mineiras
Pres ervação dos recurs os

Boa governança
Presença em Fóruns
internacionais e
financeiros
Cooperação com
entidades externas nos
recursos geológicos
Publicidade temática

EX-1

Various
surveys,
research and
synthesis.
Maps, data
bases, tools

Exploration
planning.

Exploration
projects.

GRASS-ROOTS
EX-2

Regional
reconnaissanc
e and surveys.
Regional
anomalies.

EXPLORATI ON
EX-3

Prospecting
and ground
surveys of
anomalies.
Local
anomalies.

EX-4

Verification
of
anomalies
and
Mineral
showings.

MINERAL
EX-5

D A-1

D A-2

MINE COMPLEX
DEVELOPMENT

DEPOSIT APPRAISAL
D A-3

Discovery and Mineral
Project
Project
delimitation
deposit
engineering.
economics.
of a mineral
definition.
deposit.
Mineral
Deposit appraisal project.
deposit.

D A-4

Feasibility study,
production
decision.
Mining project.

MCD

Mine
development,
construction of
processing plant
Mining complex.

MINE
PRODUCTION
MP

Production,
marketing and
renewal of
reserves.
Mineral
production.

ENVIRONMENTA
L RESTORATION
ER

Mine complex
closure and
decommissionin
g, site
Restored site.

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : CONHECIMENTO GEOLÓGICO
FINALIDADE:

Aprofundamento do conhecimento da geologia que permita identificar a informação base e
infraestrutural indispensável ao início do processo de valorização dos recursos geológicos, quer
através de atividades de investigação geocientifica a traduzir em cartografia especifica e bases de
dados quer pela identificação e caracterização de ocorrências minerais, potenciais alvos mineiros.

Geologia do território
Geologia da plataforma continental
Inventariação e caracterização de ocorrências de recursos
minerais
Alvos Mineiros: caracterização das áreas e investigação de
metodologias

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : ACESSO À ATIVIDADE
FINALIDADE:
Simplificação, desmaterialização, celeridade e transparência dos processos de acesso à
atividade mineira de prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração mineira.

Prospeção e Pesquisa

Exploração Experimental

Exploração Mineira

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : FINANCIAMENTO
FINALIDADE:
Disponibilização de instrumentos específicos de dinamização de toda a fileira mineral, que agilizem as
necessidades de financiamento face às práticas dos mercados e proporcionem a inclusão das
características do setor nos programas de apoio existentes.

Conhecimento geológico infraestrutural
Atividade de Prospeção e Pesquisa

Atividade de Exploração Mineira
Atividade de Recuperação Ambiental de Minas Abandonadas

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : FISCALIDADE
FINALIDADE:
Estimular o investimento pela adaptação das regras fiscais às especificidades do setor dos
recursos geológicos que minimizem o risco dos investidores, que já resulta da própria natureza da
atividade.

Código Fiscal ao Investimento (CFI)

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Outros (IVA e Contribuição para a Segurança Social)

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : SUSTENTABILIDADE
FINALIDADE:
Garantir o acesso aos recursos minerais em paridade com outros usos do solo e estimular a
aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis e as Boas Práticas de Gestão que invertam a
perceção negativa na comunidade da atividade mineira decorrente de más práticas anteriores e
contemplem a aplicação de princípios modernos na exploração e na transição para o
encerramento das minas em atividade.

Gestão de antigas áreas mineiras

Preservação dos recursos minerais

Boa governança

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
FINALIDADE:
Desenvolvimento de ações integradas e sustentadas de promoção do potencial mineiro nacional
através da presença em fóruns internacionais, reforço da cooperação e divulgação do potencial em
revistas da especialidade, tendo em vista a captação de novos investidores com capacidade para a
realização dos investimentos quer na prospeção e pesquisa quer na exploração.

Presença em fóruns internacionais e financeiros

Cooperação com entidades externas no domínio dos recursos
geológicos

Publicidade temática

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão
Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
DIMENSÕES DE INCIDÊNCIA : SUSTENTABILIDADE
FINALIDADE:
Garantir o acesso aos recursos minerais em paridade com outros usos do solo e estimular
a aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis e as Boas Práticas de Gestão que
invertam a perceção negativa na comunidade da atividade mineira decorrente de más
práticas anteriores e contemplem a aplicação de princípios modernos na exploração e na
transição para o encerramento das minas em atividade.

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS

BOA GOVERNANÇA

GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

DOMÍNIOS
DE
INCIDÊNCIA
DAS
AÇÕES

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS
Demarcação, no quadro das condicionantes do ordenamento do território, de “ÁREAS
DE INTERESSE GEOLÓGICO”
Assegurar para os recursos geológicos um instrumento equivalente ao que existe para a REDE NATURA

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS
Demarcação, no quadro das condicionantes do ordenamento do território, de “ÁREAS
DE INTERESSE GEOLÓGICO”

Como concretizar?

Comunicação da Comissão de 30/5/2000-recomenda aos EM para
adequar a necessidade de acesso ao território pela IE

Enquadramento
comunitário

Guia da CE de julho de 2008”EC Guidance on undertaking non-energy
extrative activities in accordance with Natura 2000 requirements” que
refere que a atividade de valorização de recursos geológicos nas áreas
da rede natura não está absolutamente excluída.

Está amplamente assumido que o acesso e ocupação do solo é uma questão chave
para o desenvolvimento da indústria de valorização de recursos minerais, devendo estar
em situação de igualdade com outros usos do solo, pelo que se justifica um melhor
equilíbrio entre os interesses em presença.

Como operacionalizar
independentemente do
instrumento jurídico

Definir modelo de
abordagem

Definir modelo
financiamento

Com base nas regiões administrativas?
Com base na tipologia de recursos?

Através do POSEUR?

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS
Demarcação de

ÁREAS DE INTERESSE GEOLÓGICO

exemplo de abordagem por tipologia de recursos
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Domínio PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS
Demarcação, no quadro das condicionantes do ordenamento do território, de “ÁREAS
DE INTERESSE GEOLÓGICO”

O que muda

O processo de acesso à atividade
• na fase de prospeção e pesquisa
• e de exploração mineira

Promovia-se a criação de um instrumento de
ordenamento do território para os recursos
minerais, com força jurídica específica

•

•
•

passaria a ser mais transparente
e mais célere

capaz de assegurar
uma paridade dos recursos minerais com
outros recursos naturais e usos dos solos

reconhecendo-se de forma explicita que se trata de recursos que importa
 “conhecer”
 “preservar”
 “valorizar”

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio BOA GOVERNANÇA

O que muda

Definição de modelos de GESTÃO de RESPONSABILIDADE SOCIAL na
fase de exploração mineira

Uma vez que os recursos
minerais ocorrem em
regiões desfavorecidas
importa dispor de modelos
modernos de
responsabilidade social
que proporcionem
• uma gestão
participativa com as
comunidades
• e que potencie a
maximização do
aproveitamento dos
recursos

Assegurando a repartição com as comunidades dos benefícios do
aproveitamento dos recursos
• quer na vertente das contrapartidas
• quer quanto à dinamização económica e social que as empresas
promovam no decorrer da exploração

E garantindo que a exploração do recurso se processa de forma
adequada tendo em vista
• A maximização do seu aproveitamento pleno no quadro de soluções
tecnicamente adaptadas;
• Evitar a aplicação de critérios exclusivamente baseados em critérios
económicos vulgarmente traduzidos por “lavra ambiciosa”;
• Disciplinar o aproveitamento racional dos recursos de forma a garantir
que o seu desenvolvimento é compatível com a busca permanente
da produtividade e com a preservação ambiental e da segurança e
saúde dos trabalhadores

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio BOA GOVERNANÇA

O que muda

Definição de modelos de referência de TRANSIÇÃO para o FECHO GLOBAL
de explorações mineiras

A transição da fase de
exploração mineira para a fase
de encerramento e restauração
ambiental reveste-se de grande
complexidade. Embora as
soluções divirjam de mina para
mina é possível e desejável
dispor de um modelo que seja
referência
• quer para as empresas que
são responsáveis por essa
transição
• quer para as autoridades de
fiscalização

De modo
• a aumentar a transparência e a previsibilidade
• e a evitar condicionantes não praticáveis ou soluções
pouco aceitáveis em termos ambientais e sociais

Possibilitando que esse quadro de referência seja objeto de
análise conjunta com as entidades interessadas (ambiente,
segurança, saúde, autarquias, sindicatos e associações de
caráter regional)
• De modo a garantir a aceitação dos princípios que
venham a ser estabelecidos;
• E constituindo um exemplo de modernidade que
estimulará os investidores pela segurança regulamentar
que reflete.

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS
REMEDIAÇÃO DAS ÁREAS MINEIRAS ABANDONADAS
Consiste na recuperação, monitorização e controlo das antigas áreas mineiras abandonadas, visam
• anular ou mitigar riscos para a segurança de pessoas e bens,
• muito em particular nas situadas próximo de aglomerados populacionais.
Eliminar, em condições de estabilidade de longo prazo, os fatores de risco que constituam ameaça
para a saúde e segurança públicas, resultante da poluição das águas, da contaminação dos solos e da
eventual existência de escombreiras ou de cavidades desprotegidas

Reabilitar a envolvente paisagística e as condições naturais de desenvolvimento da fauna e flora
locais, tendo como referência os respetivos habitats anteriores à exploração

Objetivos:

Assegurar a preservação do património abandonado pelas antigas explorações, sempre que este
apresente significativa relevância, quer económica quer jurídica, quer em termos de testemunho de
arqueologia industrial

Promover a valorização económica, cultural e científica das áreas recuperadas, em função da sua
aptidão física, em cada caso concreto, designadamente para utilização agrícola ou florestal, promoção
turística e cultural, além de outros tipos de aproveitamento que se revelem adequados e convenientes

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS
REMEDIAÇÃO DAS ÁREAS MINEIRAS ABANDONADAS

RESULTADOS

• 95 áreas mineiras intervencionadas até 2016
• 10 áreas mineiras com trabalhos em curso
• 50 áreas mineiras por intervencionar
Intervencionadas

Previstas

2001-2015

Em
curso

2016-2022

Áreas Mineiras

Inventário

Radioativos

61

34

6

21

0

Sulfuretos polimetálicos

114

61

4

29

20

95

10

50

Total

175

155
175

Constrangimentos

20

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS
REMEDIAÇÃO DAS ÁREAS MINEIRAS ABANDONADAS

INVESTIMENTOS

• Resultados:
– 98 M€ investimento entre 2000 - 2016
– 89 M€ investimento previsto até 2022
(22 M€ investimento em curso 2016-2018)

• Principais fontes de financiamento:
– Fundos de coesão
– Royalties da atividade mineira em Portugal

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Jales (ouro)

Antes

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Jales (ouro)

Durante
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Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Jales (ouro)

Após

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Urgeiriça (uranio)

Antes

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Urgeiriça (uranio)

Durante o ano de 2007
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Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Urgeiriça (uranio)

Após
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Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Terramonte (tungsténio)

Antes

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS

Terramonte (tungsténio)

Após

A dimensão Sustentabilidade na “Fileira Mineral”
Domínio GESTÃO DE ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS
Obras

Monitorização e Tratamento de Efluentes

