UM PROJECTO FINANCIADO PELO HORIZONTE 2020 DA UE
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, considerando
critérios como a agricultura, floresta, habitats para fauna e flora, outras preocupações
ambientais, prioridades para fixação de populações e infraestruturas, etc. O acesso
aos depósitos minerais, por outro lado, é também matéria de interesse público, tal como
a sua salvaguarda futura (comparativamente a muitas outras opções internacionais
de acessibilidade). A decisão entre os diferentes usos do território requer ponderação
adequada sobre a correspondente exclusividade, reversibilidade e consequências
ambientais.
O objectivo geral do MINATURA2020 consiste no desenvolvimento de um conceito e
metodologia para a definição e subsequente salvaguarda de «depósitos minerais
de importância pública», 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 um projecto de três anos financiado pela UE que beneficia da vasta
experiência de um consórcio internacional de 24 parceiros. Todos os parceiros do
projecto envolveram-se anteriormente em projectos de nível nacional e internacional.
São igualmente participantes activos na comunidade internacional de matérias-primas,
parte de uma rede consolidada que cobre diferentes domínios de interesse temático
(autoridades públicas e regulatórias, indústria, academia, sociedade civil, etc.).

MINATURA2020 project
@minatura2020
MINATURA2020 project

http://minatura2020.eu

IMPACTO & RESULTADOS ESPERADOS
Suporte à política da UE:
>> “Europa 2020”, a nova estratégia de crescimento da União Europeia:
• Economia de baixo-carbono e usufruto eficiente de recursos
• Crescimento Inteligente – Inovação na União
• Política Industrial para o Crescimento Verde
• A Agenda Digital para a Europa
>> Comunicação ”Política Industrial Integrada para a Era da Globalização Colocando o Enfoque Central na
Competitividade e a Sustentabilidade”
>> Iniciativa Matérias-Primas:
• Assegurar abastecimentos justos e sustentáveis de matérias-primas a partir dos mercados internacionais,
promovendo a cooperação internacional com países produtores desenvolvidos e em vias de desenvolvimento;
• Garantir o abastecimento sustentável de matérias-primas a partir de fontes europeias, e
• Usar melhor as matérias-primas conforme preconizado pelos três pilares da Parceria Europeia de Inovação
sobre as Matérias-Primas e os princípios de eficiência dos recursos.

Compromissos do Projecto:
>> Articular/integrar resultados originados em projectos anteriores e em curso suportados pela UE;
>> Fornecer uma imagem actual do estado-da-arte;
>> Formular recomendações sobre a inclusão dos Depósitos Minerais de Importância Pública (DMIP) nos planos de
ordenamento do território através de um quadro legislativo apropriado.

Resultados esperados a longo-termo:
>> Abastecimento estável e competitivo de matérias-primas minerais primárias a partir de fontes europeias;
>> Melhoria das condições para o acesso e abastecimento sustentável de matérias-primas minerais primárias na
UE;
>> Aumento do conhecimento sobre matérias-primas europeias por parte das diferentes partes interessadas,
avaliando e fazendo uso dos inventários existentes sobre matérias-primas;
>> Simplificação dos processos de decisão ao nível local, regional, nacional e da EU, assistindo ainda a indústria
mineira;
>> Promoção do bom governo e facilitação da aceitação pública na UE;
>> Aumento da competitividade da indústria mineira na UE e do abastecimento de minerais primários a partir de
fontes europeias;
>> Incremento da transparência das políticas mineiras e correspondente legislação na UE.

CONSÓRCIO DO PROJECTO
MinPol (Áustria) - Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee/PERC (Bélgica) – IMAEurope
(Bélgica) – Federação Europeia de Geólogos/FEG (Bélgica) – Serviços Geológicos de Montenegro (Montenegro)
– Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cantão Herzegbosniano Canton (Bósnia e Herzegovina) – Instituto
de Pesquisa Mineral & Economia Energética da Academia de Ciências da Polónia /MEERI PAS (Polónia - UCL
ISR (Reino Unido) - La Palma Research S.L./LPRC (Espanha) - University College Cork/UCC/Centro de Pesquisa
Costeira e Marinha (Irlanda) - Alterra/Universidade e Centro de Investigação de Wageningen (Holanda) ISKRIVA/Instituto para o Desenvolvimento de Potenciais Locais (Eslovénia) – Instituto Geológico e Geofísico
da Hungria (Hungria) - Universidade de Bucareste/Faculdade de Geologia e Geofísica (Roménia) – Serviços
Geológicos da Eslovénia (Eslovénia) - Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
(Portugal) - Instituto para o Planeamento Espacial da Região Koprivnica-Križevci (Croácia) – Instituto do Estado
de Geologia Dionýz Štúr (Eslováquia) – Universidade de Tecnologia de Luleå (Suécia) – Associação Mineral da
Eslovénia/DTV PO (Eslovénia) – Instituto Nacional para a Pesquisa e Desenvolvimento no domínio da Geologia,
Geofísica, Geoquímica e Detecção Remota/Instituto Geológico da Roménia (Roménia) - Universidade de
Belgrado/Faculdade de Mineração e Geologia/UB-FMG (Sérvia) - Mineral & Resource Planning Associates Ltd.
(Reino Unido) – Região Emilia Romagna/Direcção Geral do Ambiente e Protecção do Solo e Costa (Itália)

Este projecto recebeu financiamento no âmbito do Programa da Comissão
Europeia para a Investigação e Inovação (I&I) Horizonte 2020 sob o contrato
nº 642139.
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