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Distribuição (real e projectada) da 
produção mineira global em várias 

regiões, %

Fonte: Raw Materials Group



Dependência da UE da importação de minérios 
metálicos (2003)

Minérios de Sb 100% Rútilo 100%

Minérios de Be 100% Minérios V 100%

Boro 100% Fosfatos 92%

Cobalto 100% Níquel 86%

Molibdénio 100% Minérios Fe 83%

Minérios de 
Nb

100% Bauxite 80%

Minérios PGM 100% Minérios Zn 80%

Minérios REE 100% Minérios W 76%

Minérios Re 100% Minérios Pb 76%

Minérios Ta 100% Minérios Cu 74%

Ilmenite 100% Minérios Cr 53%

Fonte: BGS (2005)

∼

... Economia da UE muito dependente da importação de elevada 
quantidade de diversos minerais e metais



Iniciativa Matérias-Primas Minerais
Estratégia integrada 
que se baseia em 
três pilares:

Condições de 
contexto adequadas

no seio da UE

de forma a fomentar o
abastecimento sustentável 

a partir de fontes 
europeias

Assegurar acesso
às matérias-primas nos 

Mercados Internacionais

sob condições
similares às de outros 

competidores industriais

Almejar a
eficiência e

e reciclagem

para reduzir o consumo 
na UE de matérias-

primas primárias



Matérias-primas minerais críticas
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As medidas preconizadas no 1º Pilar são sem dúvida muito 
importantes numa estratégia a curto prazo, mas não 
resolvem o problema, apenas o mitigam. É como tratar dos 
sintomas e não curar a doença…Temos que definitivamente 
decidir o que queremos para o futuro da UE. 
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É necessário pôr em prática as medidas preconizadas 
pelo 3º Pilar da IMP! A reciclagem é uma dupla 
necessidade da nossa sociedade; como uma fonte 
valiosa de matérias primas e uma forma de gerir as 
enormes quantidades de resíduos que produzimos.

X



Mas quando pensamos em transformar resíduos em recursos, 
devemos começar pela base do ciclo: os resíduos mineiros. A 
Europa tem séculos de produção e deposição destes resíduos, 
que têm um enorme potencial para serem valiosos recursos, 
mesmo os considerados críticos.



No entanto, o abastecimento seguro e sustentável à
Europa, deverá assentar, a médio e longo prazo no 2º
Pilar da IMP.

A baixa produção e o fluxo elevado de importações para 
a Europa de certas substâncias minerais, especialmente 
metais e alguns minerais industriais, não estão 
relacionados com um baixo potencial mineiro na UE.

Na realidade esse potencial existe…



…em terra...



…incluindo nos recursos considerados críticos pela CE…



… e também no off-shore!
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Existe potencial na Europa para  incrementar 
produção doméstica (abastecimento auto-
suficiente para materiais de construção e 
potencial para muitas outras matérias-primas), 
mas a prospecção e extracção enfrentam uma 
crescente competição por diferentes usos do 
território e regulação ambiental extremamente 
exigente ⇒ adopção de tecnologias inovadoras.



RECURSOS PRIMÁRIOS



Filipe & Parra (2002), IGM



Indústria Mineira em Portugal
Contratos e Candidaturas de Prospecção

Minérios e Rochas/minerais industriais Candidaturas – “Deep sea”

Evolução das concessões atribuídas (2004-2012)



EVOLUÇÃO DOS VALORES DE PRODUÇÃO

Principais commodities produzidas

Legend

Mining contract (Metallic 17, Industrial 96)

Mining contract application (Metallic 3, Industrial 75)

Experimental exploitation period (Metallic 6, Industrial 2)

Experimental exploitation application (Metallic 2, Industrial 1)

121 Contratos 
de exploração 

Indústria Mineira em Portugal
Contratos e Candidaturas de Prospecção

Minérios e Rochas/minerais industriais

2011



Indústria Mineira em Portugal

Estratégia e funcionamento em rede

O reconhecimento da importância dos Recursos Minerais e da Industria Mineira 
em Portugal reflecte-se também através:

- Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais, 
aprovada em Agosto 2012;

- Lançamento de uma Parceria Portuguesa para os Recursos Minerais (Dez. 
2012) envolvendo

- indústria, 
- serviços especializados e consultoria, 
- academia, 
- associações sectoriais
- entidades públicas

No sentido de aumentar a competitividade e a inovação no sector, para além de 
fomentar a transferência de conhecimento, (re)qualificação avançada e ID&T. 



RECURSOS SECUNDÁRIOS 
E “TERCIÁRIOS”



Reciclagem

Principais fontes em Portugal

•Resíduos mineiros e metalúrgicos.
•Produtos (contendo metais) em fim-de-vida.
•Lamas/finos com conteúdo elevado em metais, provenientes de diferentes 
actividades industriais.
•Resíduos inorgânicos não-metálicos:

› lamas e finos resultantes do corte/polimento de rochas naturais;
› lamas geradas em operações de filtragem/tratamento de águas (residuais ou 

não);
› Pó de vidro;
› Incineração de resíduos sólidos municipais (MSWI) e cinzas de combustão de 

biomassa;
› Resíduos de construção e demolição (CDW).



Substituição

… de elementos críticos em materiais para tecnologias 
energéticas “verdes” e equipamentos electrónicos

• Área emergente do conhecimento
› Substituição ou diluição de Elementos de Terras Raras
› Substituição do índio 

• Estádios embrionários de I&DT

Experiência e capacidade existente

• Desenvolvimento de componentes para fotónica “verde”

• Desenvolvimento de materiais magnéticos e novas 
aplicações.

•Síntese e caracterização semi-conductores especiais



… no contexto da estratégia da UE 

e do quadro comunitário 2014-2020

Desafios emergentes eDesafios emergentes e
Prioridades paraPrioridades para
PortugalPortugal







H2020

2014 - 2020



DS5:  Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

CALL – WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

• WASTE 1 – 2014: Moving towards a circular economy through industrial symbiosis 
• WASTE 3 – 2014: Recycling of raw materials from products and buildings 
• WASTE 5 – 2014: Preparing and promoting innovation procurement for resource efficiency

CALL – GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A 
SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

• SC5-11 – 2014/2015: New solutions for sustainable production of raw materials
– a) Mining of small and complex deposits and alternative mining [2014] 
– b) Flexible processing technologies [2014] 
– c) Deep mining on continent and in sea-bed [2015] 
– d) New sustainable exploration technologies and geomodels [2015]
– e) New metallurgical systems [2015]

• SC5-12 – 2014/2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of 
raw materials

• SC5-13 – 2014/2015: Coordinating and supporting raw materials research and 
innovation



SubSub--Focus BG.3: Seabed miningFocus BG.3: Seabed mining

Topic BG.3.1: Seabed mining – preparing next steps

Focus Area “Blue Growth”



Agenda/Objectivos 
1º Promover a prospecção, a investigação e a inovação no sector 

industrial a fim de contribuir para um melhor conhecimento do 
potencial dos recursos minerais do País (onshore e offshore) e 
permitir uma exploração sustentável, melhorando a sua capacidade 
produtiva exportadora e o respectivo conteúdo de valor acrescentado 
nacional;

2º Reforçar a cooperação entre Universidades, Centros de 
Investigação, Associações Empresariais e Empresas no sentido de 
consolidar os sistemas de I&D e de Inovação nesta área e promover 
a excelência, a inovação, numa lógica de especialização inteligente, 
disseminando-as no tecido industrial, com especial foco nas PME’s;

3º Reforçar sinergias entre sectores de actividade complementares, 
tanto na perspectiva do reforço da integração vertical (da matéria-
prima ao produto acabado), como na perspectiva do reforço da 
complementaridade das fontes de matérias-primas (fontes primárias, 
reciclagem e substituição);



Agenda/Objectivos 
4º Contribuir para a consolidação de estratégias de inovação-

internacionalização no sector;
5º Contribuir para uma estratégia de atracção de IDE estruturante para 

a economia portuguesa, assegurando condições de transferência de 
conhecimento e tecnologia para a exploração de recursos minerais e 
potenciando a diversificação de potenciais de transformação desses 
recursos;

6º Contribuir para o Plano de Implementação de Estratégia Nacional 
para os Recursos Geológicos previsto no âmbito do Capitulo IV do 
RCM nº 78/2012. 

7º Promover a participação activa de Portugal nas iniciativas 
Europeias de apoio à investigação, desenvolvimento, inovação, 
empreendedorismo e transferência de tecnologia no sector dos 
recursos minerais, nomeadamente numa futura Comunidade de 
Conhecimento e Inovação em Matérias Primas (KIC Raw Materials).



Parceiros (17)

• APG                   • UE       
• ASSIMAGRA     • UP
• CEVALOR • UTAD
• DGEG                 • VALORPEDRA
• EDM                                             
• EMEPC
• FCUL
• ISEP                                       • 3 ASSOCIAÇÕES SECTORIAIS
• IPMA                                        • 1 CENTRO TECNOLÓGICO    
• IST                                           • 2 INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS
• LNEG                                       • 1 EMPRESA PÚBLICA
• UA                                            • 8 INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS
• UC                                           • 2 INSTITUTOS DE INVESTIGAÇÃO



MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO


