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MINATURA2020 – Depósitos Minerais de Importância Pública  
 

COMUNICADO DE IMPRENSA|Bruxelas|26 Fevereiro de 2016 – O projecto 

MINATURA2020 finalizou recentemente a sua definição de trabalho sobre 

“Depósitos Minerais de Importância Pública” (DMIP), incrementou a sua 

abordagem pan-Europeia através de uma pesquisa “on-line”, promoveu a 

organização de vários encontros nacionais de partes interessadas e a publicação 

de material promocional em várias línguas. 

 

O projecto MINATURA2020 financiado pela UE foi iniciado em Fevereiro de 2015 

com o objectivo de desenvolver um conceito e metodologia para a salvaguarda 

de "Depósitos Minerais de Importância Pública" (abreviadamente DMIP) a fim de 

assegurar a sua melhor utilização no futuro. 

Membros do consórcio reuniram-se em Viena, Áustria, a 21 de Janeiro de 2016 a 

fim de discutir a definição sobre “Depósitos Minerais de Importância Pública”. A 

equipa de projecto acordou a definição de trabalho seguinte:  

“Um depósito mineral é de importância pública onde a informação 

demonstra que a sua exploração sustentável pode proporcionar benefício 

económico, social ou outro para a UE (ou Estados-Membros ou região/ 

município específico).”  

Esta definição será colocada à discussão, testada e melhorada durante as 

consultas nacionais às partes interessadas e outros encontros durante 2016.  

Mais, a equipa do projecto realiza actualmente um levantamento dos “Depósitos 

Minerais de Importância Pública”. O objectivo deste levantamento consiste na 

compilação de informação sobre a salvaguarda de minerais não-energéticos, 

auscultando partes interessadas que representam vários países europeus. 

O consórcio convida todos os interessados a aceder e preencher o inquérito de 

pesquisa através do “website” do projecto (aqui). 

Finalmente, o “website” MINATURA2020 faculta também informações e material 

promocional relativo ao projecto em todosos idiomas representados no consórcio. 

Estas páginas nacionais estão disponíveis em http://minatura2020.eu/national-

pages/. 

Tanto o inquérito de pesquisa como as páginas nacionais estão plenamente 

alinhados com o conceito pan-europeu do projecto. Neste sentido, vários 

encontros/seminários das partes interessadas serão organizados em diversos países 

europeus no decurso de 2016, a fim de recolher o mais amplo conjunto de 

informações sobre o tema de “Depósitos Minerais de Importância Pública”.  
 

Liderado pela MinPol, Agência Internacional para a Política Mineral (Áustria), o 

MINATURA2020 beneficia da vasta experiência e força 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 Estados não membros (Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Sérvia).  
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