MINATURA2020 – Depósitos Minerais de Importância Pública
COMUNICADO DE IMPRENSA|Bruxelas|12 de Junho de 2015 – Um novo projecto Europeu intitulado
MINATURA2020 – Desenvolvendo o conceito suporte a um novo enquadramento Europeu para os
depósitos minerais, financiado no âmbito do Programa da Comissão Europeia Horizonte 2020, foi
lançado no início de 2015 como resposta à necessidade de salvaguardar depósitos minerais de
importância pública para a sociedade, no futuro.

A exploração de depósitos minerais na Europa é essencial à garantia de abastecimento,
de forma sustentável, das necessidades da sociedade Europeia. Neste sentido, é
necessário assegurar que o acesso efectivo à prospecção e à exploração de tais
depósitos minerais é facultado, sem comprometer as necessidades das gerações actuais
ou futuras. Deste modo, o potencial de depósitos minerais exploráveis (incluindo
explorações abandonadas e históricas) deve ser especificamente avaliado,
considerando outras possibilidades de ocupação territorial e avaliando matérias de
natureza ambiental. A decisão entre uma exploração mineira ou outros usos do território
representa um desafio exigente que exige um suporte sólido.
Em resposta a este desafio, o MINATURA2020, um novo projecto financiado pela UE no
âmbito do Programa da Comissão Europeia para a Investigação e Inovação (I&I)
Horizonte 2020, foi lançado em Fevereiro de 2015. O objectivo geral deste projecto de três
anos consiste no desenvolvimento de um conceito e metodologia para a definição e
subsequente salvaguarda de "Depósitos Minerais de Importância Pública" (DMIP), a fim de
assegurar a sua melhor utilização no futuro e visando a sua inclusão num quadro
harmonizado de regulamentação/orientação da política europeia. Propor um novo
enquadramento político que incorpore o princípio da sustentabilidade para a exploração
mineira, tal como existe para outros sectores que usufruem de recursos naturais e
competem pela ocupação do território, é, portanto, a principal força motriz subjacente
ao MINATURA2020.
O MINATURA2020 é liderado pela MinPol, Agência Internacional para a Política Mineral
(Áustria) e beneficia da vasta experiência e de um consórcio internacional de 24
parceiros de 16 Estados-Membros da UE (Áustria, Bélgica, Croácia, França, Hungria, Itália,
Irlanda, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e
Reino Unido) e três Estados não-membros (Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia). Todos
os parceiros do projecto envolveram-se anteriormente em projectos de nível nacional e
internacional e são participantes activos na comunidade internacional de
matérias-primas.
O projecto dará ênfase especial às sinergias e aplicações pan-europeias, pelo que o
consórcio procurará incluir nos seus resultados o maior número possível de países
europeus. Neste sentido, serão organizados, durante o ano de 2016, em muitos países
europeus, várias sessões de trabalho envolvendo representantes de todas as partes
interessadas a fim de obter o maior número de contributos sobre o tema “depósitos
minerais de importância pública”.
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