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ECONOMIA
Avaliação  da Viabilidade Económica da Exploração de 

um Depósito Mineral na Fase de Prospecção



Conceitos Gerais



Recursos e Reservas

1.Recursos

� Inferidos

� Indicados

� Medidos

2.Reservas

� Prováveis

� Provadas

Conceitos Gerais



Recursos

Conceitos Gerais



Recursos e Reservas

Principais Parâmetros de Caracterização

dos  Recursos e Reservas

Tonelagem – Volume e Densidade

Teores – Análises Químicas (QC/ QA)

Conceitos Básicos



Recursos e Reservas

RECURSOS RESERVAS

Factores Modificadores

Factores mineiros – Diluição, Taxa de Recuperação do depósito, etc.

Factores metalúrgicos – Teor e Recuperação dos concentrados, 

Factores económicos – Teor de Corte (2 conceitos actuais)

Factores comerciais (elementos ou características de rejeição do conc.)

Factores ambientais, sociais e governamentais.

Conceitos Básicos



Análise da 
Viabilidade Económica de Exploração de um 

Depósito Mineral



O “Cash Flow”

ou “Business Plan”

do Projecto

Aspectos Económicos a ter em Conta na
Análise da Pré Viabilidade e Viabilidade Económica de 

Exploração de um Depósito Mineral



�Tempo de Vida da Mina, face aos Recursos e Reservas 
existentes – Procurar uma vida útil ideal da mina de cerca de 15 anos

�Investimento. O Factor de escala do custo dos equipamentos.

�Custos Operatórios. Custos fixos e custos variáveis.

�Custos Comerciais (exemplos de Contratos de venda de concentrados)

�“Net Smelter Return”

�Impostos e Royalties 
�Taxa de desconto (função dos riscos inerentes. Os riscos Políticos dos Países)

�Amortização

Aspectos Económicos a ter em Conta na
Análise da Pré Viabilidade e Viabilidade Económica de 

Exploração de um Depósito Mineral



Parâmetros do resultado do cálculo do “Cash Flow”

“Net Present Value” (NPV)

Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)

Período de Reembolso do Capital Investido “Pay-Back”

Análises de Sensibilidade

“Breakeven Conditions”

Avaliação Económica da Exploração



Análise da 
Sustentabilidade  Ambiental e Social da Exploração de 

um Depósito Mineral



Os Factores e Custos 

Ambientais e Sociais da Sustentabilidade da Exploração de 
um Depósito Mineral

�Custos Ambientais e de Responsabilidade Social, durante a exploração.

�Custos Ambientais e Sociais após o Fecho da Mina e dele resultantes 
(mining legacy).

Aspectos Ambientais e Sociais a ter em Conta na
Análise da Pré Viabilidade e Viabilidade Económica de 

Exploração de um Depósito Mineral



Exemplos Práticos de “Cash Flow”
Depósito de Sulfuretos e Depósito de Estanho



MACRO ECONOMIA
O Debate do Conceito da

ESCASSEZ dos Recursos Minerais
(escassez física versus escassez económica)



A Origem do Debate:

�O Livro “Limites ao Crescimento “ de Meadows e outros de 1972.

�A subida abrupta dos preços do petróleo em 1973.

O foco do debate alterou-se ligeiramente ao longo do tempo. 
Os pessimistas (normalmente os Geólogos e os Eng.os de Minas), 
realçam, cada vez mais, os custos ambientais e outros custos externos
associados com a produção de matérias-primas minerais e centra-se 
menos, agora, na disponibilidade física. 
Sugerem que os custos sociais, limitarão, provavelmente, a utilização 
das matérias-primas minerais, mesmo que a sua disponibilidade física 
não seja um problema.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica



O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica
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O Aumento e os Motivos do Aumento da Preocupação da disponibilidade de Rec. Min.

(de acordo com D. Shields & S Solar - 2010)
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Escolha de Paradigma

O paradigma do stock fixo

Baseia-se na observação de que a terra é finita. Em resultado 
disso, o abastecimento de petróleo ou qualquer outra matéria-
prima mineral tem também que ser finito e daí o stock fixo.

O paradigma do custo de oportunidade

Baseia-se no esgotamento económico, quando os custos de 
produção e utilização dos recursos minerais aumentam ao ponto 
de não ser possível utilizá-los em certas aplicações específicas.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica



O Andamento da Oferta e Procura das Matérias-Primas Minerais

A curva da disponibilidade acumulada proporciona um via 
conveniente para agrupar ou categorizar os numerosos factores 
da oferta e da procura que determinarão o andamento futuro dos 
preços das matérias-primas. 

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica

a)                                           b)                                       c) 

 
 

Figura 1.  Curvas que ilustram a disponibilidade acumulada. Fonte: Tilton e Skinner (1987) e Tilton 
(2003b) 



Custos Ambientais e Sociais



Custos Ambientais e Sociais

Muitos pessimistas estão agora menos preocupados com a 
disponibilidade física a longo prazo de matérias-primas minerais, do que 
com os custos ambientais e outros custos sociais associados com a sua 
produção e o seu uso. Mesmo que as matérias-primas minerais estejam 
amplamente disponíveis no futuro, eles antecipam uma sociedade que 
proíbe ou restringe o seu uso devido aos estragos que a sua produção e 
utilização infligem às culturas indígenas, à biodiversidade, a uma 
natureza em estado selvagem impecável e a outros bens sociais.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
Escassez Física versus Escassez económica



Custos Ambientais e Sociais

Esse problema potencial surge porque os custos sociais da produção e 
uso das matérias-primas minerais só são parcialmente internalizados e 
consequentemente os produtores e, em última instância, os utilizadores 
finais não pagam todos os custos que a sua actividade gera. Quando 
uma central eléctrica a carvão dispersa partículas e outros poluentes no 
ar, por exemplo, estes custos são suportados pelas pessoas que habitam 
nos arredores, na direcção do vento.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
Escassez Física versus Escassez económica



O Futuro



O Futuro

O discutido anteriormente, tem bastantes implicações importantes. Por 
exemplo, a escassez de minerais, se ocorrer durante um longo período, 
será o resultado de um esgotamento económico (custos mais elevados e 
preços que tornam as matérias primas demasiado caras) e não de um 
esgotamento físico. 
Em resultado disso, se a escassez se verificar, ocorrerá gradualmente, ao 
mesmo tempo que os preços sobem persistentemente durante décadas. 
Não será uma surpresa. Além disso, o que é de grande importância para 
a humanidade, é que a escassez não é inevitável. As novas tecnologias 
podem compensar a tendência que o esgotamento terá na subida dos 
preços no futuro, como o fez durante o último século.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica



Conclusões



Conclusões

O debate sobre o esgotamento e a disponibilidade no longo prazo de 
matérias-primas minerais, continua, hoje, tão polarizado, como há 35 
anos. Este facto reflecte, em larga medida, as incertezas em relação ao 
andamento futuro do mercado de oferta e procura e as incertezas 
relacionadas com os custos ambientais e outros custos sociais 
associados com a indústria extractiva. 

Sabemos agora que a escassez das matérias-primas não é inevitável. As 
mudanças tecnológicas podem alterar os efeitos do esgotamento e, em 
resultado disso, as matérias-primas podem, até, tornar-se mais 
abundantes no futuro. De facto, isso foi o que aconteceu com muitas 
matérias-primas no último século.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica



Conclusões 

É sobretudo o esgotamento “económico” e não o esgotamento 
físico que nos deve preocupar o que significa que se a escassez 
ocorrer isso não será de surpresa, mas manifestar-se-á antes 
lentamente através de um aumento persistente dos preços reais 
dessas matérias-primas minerais ao longo de anos e de décadas.

Finalmente, sabemos que o conjunto de matérias-primas a utilizar 
no futuro, será diferente e o que é importante para o futuro da 
humanidade é que a sociedade possa satisfazer as suas 
necessidades de recursos minerais a custos reais não 
substancialmente superiores aos de hoje.

O Debate do Conceito da ESCASSEZ dos Recursos Minerais
escassez física versus escassez económica



MACRO ECONOMIA
Impostos e Taxas na Indústria Extractiva



Geral

�Os assuntos mais discutidos actualmente no seio da Indústria 
Extractiva, a nível Internacional, são os Impostos, as Taxas e os 
Encargos de Exploração ou as chamadas  “Royalties “.
�Mesmo nos Países com uma grande tradição Mineira, a percepção 
do público, nestes tempos de lucros absolutamente excepcionais das 
Empresas Mineiras (windfall profits), é de que é necessária: 

�ou a renegociação dos contratos de concessão; 
�ou da revisão da legislação dos impostos e taxas da Indústria Extractiva.

Estas novas exigências baseiam-se no conceito de 
“renda económica”:

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
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Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
Base Geral da Discussão deste Tema



Base Geral da Discussão deste Tema

�Os governos quase nunca acreditam que as Empresas 
pagam demasiados Impostos,

�As Empresas quase nunca acreditam que pagam poucos 
Impostos,

�Os cidadãos raramente acreditam de que beneficiam de 
benefícios tangíveis dos Impostos e Royalties pagos pelas 
Empresas.

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva



MACRO  ECONOMIA
Impostos e Taxas na Indústria Extractiva

“Rendas Económicas”



Uma “renda económica” é uma pagamento ou um retorno 
monetário ao proprietário de um factor de produção ou a uma 
Empresa (que controla um conjunto de factores de produção) 
que não altera o comportamento económico do pagador.

De acordo com Joseph E. Stiglitz:

Economic rent is the difference between the price that is 

actually paid and the price that would have to be paid in 

order for the good or service to be produced . . . Anyone who 

is in the position to receive economic rents is fortunate 

indeed, because these “rents” are unrelated to effort . . .

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva

“Rendas Económicas”



De acordo com John Cordes:

Economic rent can be defined as the difference between existing market price 
for a commodity or input factor and its opportunity cost. Opportunity cost is 
the reservation price or minimum amount owners of the goods or service 
would be willing to accept . . .

Thus, economic rent is a surplus—a financial return not required to motivate 
desired economic behavior. Its existence implies predominantly distributional 
rather than resource allocation consequences. From a public policy viewpoint all 
rents could be taxed without altering current decisions on production and 
consumption. Resource owners would still earn acceptable or needed returns on 
their investment so output would remain the same. Consumption levels would 
not change because under competitive conditions producers cannot shift the tax 
burden to raising prices. As a result, economic rent could be redefined as the 
magnitude of returns which could be taxed away without causing the pattern of 
resource use to be altered.

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Os dois conceitos de “rendas económicas” que podem ser mais relacionados 
com a Indústria extractiva são:

�A  “Ricardian rent” many mines fail to earn a competitive rate of return
on their capital or are, at best, just marginally profitable, a few are true
bonanzas. e; 

�A“ Hotelling rent” ou a renda da escassez.   Mineral resources are 
nonrenewable on any time scale of relevance to the human race. As a 
result, an opportunity cost is incurred in consuming mineral resources 
today, since once exploited they are no longer available for use in the 
future. This means that future production will have to rely on poorer 
quality resources and, consequently, more expensive resources, or use 
alternative materials.

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Outros tipos de

RENDAS ECONÓMICAS

�A exploração dos jazigos minerais, com extracção do 
minério com teor acima do teor de corte calculado – lavra 
ambiciosa;

�Uma subida das cotações das “commodities” sem relação 
com o custo de produção. É o caso actual do cobre, do 
carvão e do ferro.

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva
“Rendas Económicas”



Nível óptimo dos Impostos e Taxas sobre as 
Indústrias Extractivas.



Nível óptimo dos Impostos e Taxas sobre as 
Indústrias Extractivas.

�Existe com certeza um nível óptimo de repartição dos lucros de 
uma exploração mineira. Só que, infelizmente, o mesmo não é
fácil de determinar.

�O nível óptimo é aquele que maximiza os benefícios do jazigo a 
explorar (tendo em conta os aspectos económicos, ambientais e 
sociais), não pondo em risco a operação de exploração desse 
jazigo, maximizando o seu aproveitamento (menor teor de corte 
possível) e não incapacitando as Empresas para continuarem a 
fazer prospecção e desenvolverem novas minas,

Impostos e Taxas na Indústria Extractiva



Royalties na Indústria Extractiva



Geral

�Uma das formas principais e típicas de receitas dos Governos 
proveniente da exploração dos recursos minerais são as 
Royalties ou Encargos de Exploração.

�As Royalties caracterizam-se por serem uma compensação ao 
proprietário dos recursos, devida pela exploração e 
aproveitamento das substâncias minerais concessionadas que, 
não sendo renováveis, se esgotam. Caracteriza-se por ser  uma 
taxa  que se aplica unicamente aos recursos minerais. 

Royalties na Indústria Extractiva



Geral

�São sobretudo essas duas grandes diferenças relativamente às 
outras Indústrias (exploração de um recurso que é propriedade 
do Estado e que é não renovável) que são a base da existência 
das Royalties.

�O facto de os recursos serem não renováveis implica que ao 
explorá-los se incorre num custo de oportunidade, ao consumi-
los hoje. Uma vez explorados, não estarão disponíveis no futuro. 
Isso significa que no futuro a produção e consumo desses 
recursos têm que se socorrer em depósitos de menor qualidade 
e com maiores custos de prospecção, pesquisa e produção.

Royalties na Indústria Extractiva



Geral

�Mais recentemente, a generalizada aceitação do conceito 
da inquestionável soberania dos Estados sobre os recursos 
minerais e, ao mesmo tempo, uma melhor compreensão 
dos mecanismos necessários para o desenvolvimento 
sustentável das indústrias extractivas, têm contribuída para 
que se considerem as “Royalties” como um instrumento 
para a mudança socioeconómica dos Países onde se 
localizam.

Royalties na Indústria Extractiva



Tipos de Royalties:

�Com base em unidades (volume ou peso) de produção ex 
– M3 extraídos, toneladas tal-qual extraídas, toneladas da 
substância concessionada produzidas;

�Com base no valor das vendas.

� Com base nos lucros líquidos
1. Simples

2. Tabelas progressivas

� Sistemas Híbridos

Royalties na Indústria Extractiva



MACRO ECONOMIA

A Indústria Extractiva (recursos minerais não renováveis) 
e o 

Desenvolvimento Sustentável



1.Caracteriza-se, no geral, por uma má imagem.
2.A Percepção da Sociedade em Geral é que é contra o 
D.S. devido ao legado ambiental e aos problemas sociais 
que criou.
3.Há um aumento muito grande de escrutínio pela 
Sociedade.
4.A contribuição para o desenvolvimento não é bem 
compreendida.
5.É necessário instituir a Boa Governança do sector.

A Indústria Extractiva no Contexto Actual do
Desenvolvimento Sustentável



Boa Governança



Define-se como as tradições, as instituições e os 
processos que determinam como:

� O poder é exercido;

�Como é dada voz aos cidadãos;

�Como são tomadas as decisões de interesse público.

Boa Governança



Boa Governança na Indústria Extractiva



Relativamente à Indústria Extractiva  a boa governança requer que haja 
capacidade para desenvolver, implementar e monitorizar políticas e 
estratégias, para gerir os custos económicos, sociais e ambientais, repartir 
os benefícios e, ainda;
Que haja:

�Avaliações  e Estudos de Impacte Ambiental e Social, Licenças, 
Certificados , Monitorização, Planos de Remediação, Plano de Fecho 
Completo e Garantias Financeiras para os custos de fecho e após-fecho;
�Planos de relacionamento com as comunidades, emprego local, compra 
de serviços locais;
�Cumprimento dos regulamentos, pagamento dos Impostos  e royalties e 
contribuições para a comunidade  ao abrigo da responsabilidade social da 
Empresa.

Boa Governança na Indústria Extractiva



Que haja:

�Leis , normas e regulamentos de higiene e segurança; Inspectores 
devidamente preparados e treinados, limites de exposição a factores 
físicos e substâncias químicas, sistemas de declaração de acidentes, 
planos de emergência e serviços de saúde.

�Estatísticas económicas. Políticas fiscais e sistemas de verificação dos 
fluxos financeiros relativos aos benefícios. Reinvestimento dos lucros 
líquidos no próprio País.

Boa Governança na Indústria Extractiva



Análise da 
Sustentabilidade  Ambiental e Social da Exploração de 

um Depósito Mineral



Os Factores e Custos 

Ambientais e Sociais da Sustentabilidade da Exploração de 
um Depósito Mineral

(aspectos macro económicos)

�Custos Ambientais e de Responsabilidade Social, durante a exploração.

�Custos Ambientais e Sociais após o Fecho da Mina e dele resultantes 
(mining legacy).

Aspectos Ambientais e Sociais a ter em Conta na
Análise da Pré Viabilidade e Viabilidade Económica de 

Exploração de um Depósito Mineral



Dois conceitos de ajuda à compreensão da Sustentabilidade 
da Indústria Extractiva



Externalities (Externalidades)
The indirect threats to nature are pervasive, often unintended, and usually 
avoidable. In economic analysis, these impacts are called 'externalities,' that is, since 
a pollutant is discharged for free into a river where it is diluted and its injury difficult 
to trace, it is deemed 'external' to the market economy. Similarly assertions of an 
environmental right to be free from poisoning pollutants are not often given serious 
focus.
"To redress these blind spots, where society finds it convenient to ignore the 
environmental harm it induces, [International] Environmental Law increasingly 
constructs rules to overcome or compensate for such human omissions" (Agenda 
21/Robinson xxix).

This paper explores this dimension - the international rules designed to control 
mining in order to promote the new paradigm of sustainability - and explores ways in 
which countries with resource-based economies can use these international legal 
authorities to promote and protect their own sustainable development.

Dois conceitos de ajuda à compreensão da Sustentabilidade 
da Indústria Extractiva



What is mining legacy? 

Mining is an extractive industry, based on the removal of valuable constituents of the 
earth’s crust and the provision of these commodities to downstream markets and 
ultimately to consumers and society as a whole. The commodities produced are not 
renewable, at least in human time scales, and the process can be thought of as the 
conversion of natural geological capital into other forms of capital, principally 
economic and social. The concept of sustainable development as it applies to mining 
requires the socio-economic benefits of the mining process to outweigh any costs 
and to be sustainable. This package of costs and benefits, losses and gains in capital 
is, in the broadest sense, mining’s legacy. The background for the delivery of 
sustainable development outcomes by the mining industry was provided by the 
Mining, Minerals and Sustainable Development project, which reported in 2002. This 
project also drew attention to the need to address mining legacy as one of the most 
important barriers to the development of trust between mining and society.

Dois conceitos de ajuda à compreensão da Sustentabilidade 
da Indústria Extractiva



The distribution of costs and benefits from mining is never equal across different social and political 
scales.

�At the global level, because mined commodities possess unique properties that have enabled most 
of the technologies of modern life to be developed, society has benefited greatly from mining, and 
legacy is mostly positive.

�At the national level, the picture is more mixed: revenue from mining has contributed to the 
development of infrastructure, social and economic capacity and a platform for the growth of 
industrial and other activities. On the negative side, mining’s economic power has produced 
distortions in economic social and political aspects of some countries, creating the conditions in which 
corruption and a culture of dependence may take root.

�At a local level, the outcomes are more likely to be negative. When mining departed it often left 
behind polluted sites, communities shrunk by emigration, infrastructure absent or degraded through 
lack of investment, economic contraction, and a lack of capacity to switch to other activities. This story 
is not universally true but it resonates because of common experience, and it constitutes what is 
usually designated ‘the problem of mining legacy’.

Dois conceitos de ajuda à compreensão da Sustentabilidade 
da Indústria Extractiva



Posição Europeia na Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável  das Nações Unidas



A EU considera que:

�Os minerais e metais são essenciais para a vida moderna. As matérias-primas 
são cruciais para o funcionamento sustentável das sociedades actuais. 
�O acesso sustentável e a acessibilidade dos preços das matérias-primas 
minerais são vitais para o bom funcionamento da economia mundial. 
�As explorações mineiras têm um enorme potencial para criar, contribuir e 
apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades onde se inserem. 
�A Indústria Extractiva pode criar oportunidades para o crescimento e o
desenvolvimento através do reforço de receitas derivadas dos impostos e das 
royalties, da criação de emprego, do maior conhecimento, das novas 
competências e da transferência de tecnologia, da criação de infra-estruturas e 
serviços sociais (incluindo a saúde, o abastecimento de água, e a educação), do 
fomento de clusters de indústrias laterais de apoio e indústrias de 
transformação a jusante e o desenvolvimento de PME locais para fornecer bens 
e serviços para a indústria extractiva.

Posição Europeia na Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável  das Nações Unidas



No entanto: 

As explorações mineiras produzem impactos negativos sobre o meio ambiente, o tecido 
social e a economia local. As Indústrias Extractivas criam, muitas vezes economias 
isoladas, que, frequentemente, têm pouca ou nenhuma ligação com a economia 
nacional. Um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável é o de se ser capaz 
de desenvolver uma indústria extractiva viável e diversificada e conseguir manter 
condições de criação de riqueza, muito para lá do momento em que os minerais se 
esgotem, sem comprometer, ao mesmo tempo, as condições ambientais, sociais e 
culturais e sem gerar consequências e impactos negativos de longa duração. 

A menos que a riqueza que gera a exploração dos recursos minerais seja efectivamente 
reinvestida local, regional e nacionalmente, o legado das minas pode ser questionável. 
Tendo em conta o actual paradigma de desenvolvimento orientado para a sociedade, a 
indústria mineira só ganhará a aceitação das populações envolvidas, se melhorar a sua 
contribuição económica, social e ambiental; 

Posição Europeia na Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável  das Nações Unidas



No entanto: 

Em alguns países em desenvolvimento, verifica-se falta de políticas 
adequadas e eficientes, falta de legislação e de instituições e, ainda, de 
capacidade técnica e tecnológica para lidar efectivamente com a 
indústria extractiva. Nesses países em desenvolvimento, nota-se, muitas 
vezes, falta de regulamentos e de normas ambientais adequadas; 

Existe um crescente problema da falta de competências e uma 
necessidade crescente de mais investigação sobre as e tecnologias de 
prospecção e de exploração, reciclagem, substituição de materiais e 
eficiência e eficácia dos recursos, que é essencial para o futuro da 
indústria extractiva.

Posição Europeia na Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável  das Nações Unidas



A EU considera que:

Os recursos minerais têm atributos que os tornam difíceis de gerir e colocam desafios às políticas 
públicas. Os recursos minerais são não-renováveis, finitos e geograficamente distribuídos de 
forma desigual. Eles são específicos dos locais em que se encontram e têm que ser explorados 
onde ocorrem, no momento certo, para que a sua exploração seja económica. Assim sendo, há
necessidade de uma posição internacional coordenada e imediata, com impacto no seu 
desenvolvimento global de longo prazo, em resposta aos desafios que a indústria extractiva 
enfrenta.

Ao mesmo tempo, no mundo actual, é de vital importância encontrar novas soluções para fazer 
mais com menos, aumentar a riqueza e o bem-estar das pessoas e colocar menos pressão sobre 
os ecossistemas. Uma vez que o acesso às matérias-primas pode vir a ser mais limitado no futuro 
é necessário minimizar os resíduos gerados; intensificar a reciclagem; aumentar a reutilização de 
água e de outros recursos; minimizar a energia utilizada para produzir matérias-primas e os 
produtos de consumo. É necessário aumentar a participação das várias partes interessadas na 
Indústria Extractiva, incluindo as comunidades locais, as comunidades indígenas e as mulheres, 
encorajando-as a desempenhar um papel mais activo no desenvolvimento da mesma, em todas 
as fases do ciclo de vida das operações mineiras, inclusive após o encerramento (as melhores 
práticas do berço ao caixão), tendo também em conta os impactos transfronteiriços.
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O que ainda falta ser feito? 

A UE reconhece que, tanto a nível interno como a nível internacional, algumas questões 
continuam por resolver e / ou continuam sem ser implementadas. Algumas delas são:

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) é um instrumento de auto-regulação usado 
dentro e entre empresas, por exemplo, na gestão da cadeia de abastecimento. 
É fundamental que os governos reconheçam que têm um papel crucial na criação das leis e na 
elevação dos padrões de responsabilidade social, nas práticas e nos negócios da indústria 
extractiva, através de políticas informadas e de intervenções legislativas. É necessário 
melhorar a governação no sector mineiro para assegurar que os recursos naturais contribuem 
para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza, através de iniciativas 
como a Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI). 

É essencial que a indústria mineira contribua materialmente por meio de royalties e outras 
formas transparentes de pagamentos para uma distribuição equitativa das receitas entre as 
Empresas e os Estados.
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O que ainda falta ser feito? 

Para a reabilitação das minas abandonadas e órfãs (legado das minas) são necessárias orientações. 
Particularmente nos países em desenvolvimento, tanto os reguladores como as outras partes 
interessadas, solicitam mais orientação e capacitação para garantir que as boas práticas podem ser mais 
facilmente identificadas, compreendidas, reconhecidas e implementadas. As Empresas e Organizações 
europeias estão bem posicionadas para fornecer este tipo de orientação.

Em alguns países em desenvolvimento, é necessária nova legislação e devem ser estabelecidas e 
implementadas melhores práticas. 

Um documento de orientação sobre as indústrias extractivas e a Rede Natura 2000 está em 
desenvolvimento pela Comissão e incide sobre a aplicação das disposições da Directiva ”Habitats”; no 
desenvolvimento das actividades extractivas O objectivo do documento é o de fornecer orientações 
relativamente aos planos e projectos de exploração mineira e sobre uma série de questões relevantes que 
foram identificadas, a fim de garantir que a actividade extractiva é permitida, sempre que possível e de 
uma maneira que seja compatível com a conservação da biodiversidade e a implementação da Rede 
Natura 2000.
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Restrições  ao Desenvolvimento Sustentável na Indústria Extractiva

Há muitas restrições que impedem a rápida concretização destes objectivos, tais como: 

Os governos têm de desenvolver e promover a interacção com a indústria mineira, e a sua 
regulamentação. Mas, os governos dos países em desenvolvimento têm enfrentado escolhas 
injustas na forma como interagem com, e como regulamentam o sector mineiro. Por um lado 
querem estimular o desenvolvimento de recursos naturais para beneficiar das receitas que irá
gerar, mas, por outro lado, também querem proteger o meio ambiente e defender os seus cidadãos 
dos perigos que o mesmo origina. Estão relutantes em comprometer investimento estrangeiro 
directo ao colocar a fasquia demasiado alta, impondo exigências ambientais e sociais que sejam 
relativamente rigorosas e caras, em comparação com as condições de outros países. Onde a 
indústria está nacionalizada, é do interesse do próprio governo manter os custos baixos, muitas 
vezes, à custa os investimentos ambientais e sociais.
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Restrições  ao Desenvolvimento Sustentável na Indústria Extractiva

A existência de instituições nacionais fracas, com pouca capacidade técnica e financeira e, em 
alguns casos, com funções e acções fragmentadas ou sobrepostas, baixa capacidade científica e de 
investigação, pouco acesso a tecnologia adequada e eficiente, são as preocupações principais para 
o desenvolvimento sustentável da exploração dos recursos minerais a par de uma má compreensão 
e da não valorização dos problemas que condicionam a gestão sustentável desta base de recursos. 

Embora as obrigações ambientais adequadas e completas façam parte e se tenham tornado 
comuns nas regulamentações mineiras dos Países desenvolvidos, nos Países em desenvolvimento, 
muito trabalho precisa ainda de ser feito para tornar a sua formulação mais precisa. Há uma falta 
de regras de projecto e de gestão para o tratamento de resíduos perigosos e para as instalações de 
armazenamento definitivo. Isso resulta na eliminação dos resíduos de maneira ambientalmente 
perigosa. Além disso, há uma falta de consciência dos efeitos de resíduos perigosos e outras 
emissões poluentes das actividades mineiras.
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Restrições  ao Desenvolvimento Sustentável na Indústria Extractiva

Há uma necessidade de desenvolvimento de abordagens eficazes e eficientes para o 
financiamento da fase de encerramento. A questão do desenvolvimento de uma eficaz 
e eficiente abordagem para o financiamento do encerramento, que permita a 
reabilitação das minas e o alcance de outros objectivos ambientais e sociais, continua 
ainda sem ser conseguido. Com excepção das “majors” as “juniores” e as pequenas 
empresas mineiras (a grande maioria) não apoia a introdução de leis que imponham 
essa obrigação. Em áreas remotas, economicamente subdesenvolvidas, as autoridades 
nacionais não estão interessadas ou não têm o poder de fazer mudanças significativas 
na maneira como os custos de encerramento são tradicionalmente adoptados e aplicados 
(normalmente nenhum).

Posição Europeia na Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável  das Nações Unidas



Restrições  ao Desenvolvimento Sustentável na Indústria Extractiva

Fazem falta políticas de distribuição de benefícios, de enquadramentos legais e de regulamentos que 
facilitem o envolvimento e a participação equitativa por parte das empresas locais, das comunidades, das 
mulheres e de outras partes interessadas nas actividades mineiras, bem como ferramentas para melhorar 
as receitas (provenientes de royalties, impostos sobre os lucros, impostos sobre a terra receitas de 
arrendamento, etc.) e para a sua distribuição equitativa, equilibrando interesses e receios em conflito, a 
nível local e nacional. No que diz respeito à repartição dos benefícios, é crucial garantir que uma parte 
razoável vai para as comunidades próximas e desproporcionadamente afectadas pelas operações 
mineiras. Isto, para lá do tradicional foco de atenção nesta matéria na defesa dos interesses dos 
patrocinadores do projecto, por um lado, e o país representado pelo governo central, por outro. A 
formação em gestão das receitas poderia ser parte da assistência prestada a essas comunidades. É
necessária uma mudança significativa na maneira como a RSE é adoptada, implementada e, no futuro, 
regulamentada nas jurisdições mineiras nacionais, tendo em conta a clara soberania dos Estados sobre os 
recursos minerais não renováveis. Após essa regulamentação, as empresas deixarão de utilizar o carácter 
voluntário como um argumento ou desculpa. A presença de comunidades locais (nomeadamente 
comunidades vulneráveis, incluindo as comunidades indígenas) na proximidade das minas, impõe a 
contribuição das empresas para o desenvolvimento sustentável a longo prazo, com benefícios claros e 
equitativos para ambas as partes e a construção de capital social. O desenvolvimento sustentável das 
Comunidades exige a identificação atempada dos controladores de desenvolvimento real de modo que 
sejam viáveis sistemas sociais e ambientais e uma próspera economia pós-encerramento. 
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Restrições  ao Desenvolvimento Sustentável na Indústria Extractiva

Falta construir a dimensão dos ecossistemas. As economias e as empresas 
dependem, directa ou indirectamente, da biodiversidade e dos serviços do 
ecossistema. Assim, a sua actividade económica depende do estado do 
ambiente natural em que operam. Contudo, a biodiversidade e os serviços 
dos ecossistemas continuam subavaliados ou sem qualquer valor. A Indústria 
mineira tem um impacto directo sobre a biodiversidade e os ecossistemas. 
Esses impactos devem ser avaliados e tidos em conta no planeamento das 
actividades mineiras (ter em conta os custos das externalidades).
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