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ASSUNTO: MATÉRIAS-PRIMAS MINERAIS DA UE - A BASE PARA O FUTURO DA UE 

 

 
Bruxelas, 5 outubro 2020 

Caro Vice-Presidente Maroš Šefčovič, 

Caros Comissários Thierry Breton and Virginijus Sinkevičius, 
 
 
As associações europeias Cerame-Unie, Eurogypsum, Euromines, Euroroc, EUSALT, EXCA European 
Expanded Clay Association, IMA-Europe, UEPG dão as boas-vindas à Comunicação da Comissão “Resiliência 
de Matérias-Primas Críticas: Traçando um Caminho para uma Maior Segurança e Sustentabilidade”. Este 
documento confirma os princípios da Raw Materials Initiative, lançada em 2008 com o principal objetivo de 
assegurar um abastecimento sustentável e seguro de matérias-primas minerais à indústria e à sociedade 
europeias, através de 3 pilares equilibrados. Saudamos também sinceramente o lançamento da European 
Raw Materials Alliance (ERMA), que visa tornar a Europa economicamente mais resiliente, diversificando as 
suas cadeias de abastecimento, criando empregos, atraindo investimentos para a cadeia de valor das 
matérias-primas, promovendo a inovação, formação de jovens talentos e contribuição para o melhor 
enquadramento capacitador das matérias-primas e da Economia Circular a nível mundial. 
Devemos perceber que a população global deve chegar a 9 mil milhões até 2030, incluindo 3 mil milhões de 
novos consumidores de classe média. Todos eles têm o direito de garantir seu sustento e, se possível, 
aumentar seus padrões de vida, como sempre ocorreu na civilização humana. Isso aumentará a demanda 
por produtos e suas matérias-primas relacionadas. Para enfrentar este desafio e realizá-lo com matérias-
primas de origem sustentável, uma mudança para uma produção mais eficiente em termos de recursos, 
maior recuperação e reprocessamento ao longo das cadeias de valor e o fim da vida útil dos produtos 
também serão importantes. As matérias-primas minerais serão decisivas para uma transição para uma 



2 | P a g e  

sociedade de Baixo Carbono. 

 
MAIOR NECESSIDADE DE TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS 

 
Um novo relatório do Banco Mundial revela previsões significativas para a indústria europeia de matérias-
primas minerais. O relatório demonstra claramente aumentos consideráveis na produção de minerais 
necessários para tecnologias de energia limpa. O crescimento previsto para minerais como grafite, lítio e 
cobalto chega a 500% até 2050. Também explica a necessidade absoluta de uma ampla gama de minerais e 
metais para a implementação de estratégias de energia renovável e sua infraestrutura relacionada, 
fornecendo também uma explicação esclarecida sobre por que a reciclagem e a reutilização não atenderão 
suficientemente a demanda, mesmo quando suas taxas forem dramaticamente aumentadas. O relatório 
revela que alguns minerais, como cobre e molibdênio, serão usados em uma série de tecnologias, enquanto 
outros, como grafite e lítio, podem ser necessários para apenas uma tecnologia: armazenamento em 
bateria. Isso significa que quaisquer mudanças nas implantações de tecnologias de energia limpa podem ter 
consequências significativas no cenário de demanda por determinados minerais. Além disso, a crise de saúde 
COVID-19 sublinhou o papel crucial dos setores químico e farmacêutico, que dependem fortemente de 
matérias-primas. Vale ressaltar também que a importância económica do setor de matérias-primas vai muito 
além das próprias atividades económicas do setor. Embora envolva cerca de 350.000 empregos na UE, 
existem mais de 24,6 milhões de empregos nas indústrias transformadoras a jusante que dependem do 
abastecimento seguro de matérias-primas. As matérias-primas dependentes das indústrias na EU 
forneceram 206 bilhões de euros de valor agregado. 

 

ECONOMIA CIRCULAR COMO UMA DAS PRINCIPAIS PRIORIDADES 

 

A indústria europeia de matérias-primas minerais tem feito da Economia Circular uma das suas principais 

prioridades, trabalhando para reduzir e reutilizar resíduos, transformando resíduos em recursos, 

melhorando a eficiência da utilização de matérias-primas e a reciclabilidade dos produtos feitos de 

minerais e metais primários. Os processos e produtos ecoeficientes também continuarão a ser um motor 

fundamental para o setor, melhorando a eficiência energética, hídrica e de materiais. 

 

NO CAMINHO PARA A INOVAÇÃO 
 
As empresas europeias são líderes globais em inovação e fornecedoras de matérias-primas utilizadas para o 
desenvolvimento de infraestruturas e uma vasta gama de indústrias a jusante. O setor está constantemente 
desenvolvendo materiais / procedimentos / máquinas mais resistentes, duráveis e mais eficientes para estas 
finalidades. A inovação europeia e o desenvolvimento de alta tecnologia também contribuem para impactos 
positivos significativos, tanto na UE como a nível mundial. 
 

COMPREENDER AS COMUNIDADES 

 
É impossível realocar qualquer depósito mineral. Esse fato determina o perfil de cidadania corporativa de 
muitas empresas de mineração e minerais em todo o mundo. Desde o início de um projeto, as empresas na 
Europa trabalham com as comunidades locais que serão diretamente afetadas pelo empreendimento e se 
esforçam para trabalhar em conjunto com os membros da comunidade para desenvolver estratégias de 
sustentabilidade a longo prazo. O objetivo é sempre promover níveis adequados de confiança e uma relação 
de trabalho frutuosa e mutuamente benéfica tanto para as pessoas que vivem no local como para a empresa 
produtora de matérias-primas. 
A responsabilidade social tem sido e faz parte de qualquer programa de operação sustentável de todas as 
nossas empresas associadas. Hoje, as empresas têm papel ativo e investem fortemente na melhoria do meio 
ambiente e da qualidade de vida, preservando tradições e também prestando assistência em casos de 
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desastres naturais. Em algumas regiões da UE, são a única fonte de emprego e riqueza. Os profissionais que 
gerenciam esses projetos são os embaixadores da empresa nessas comunidades locais. 
 

COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
 
A indústria contribui para cidades sustentáveis apoiando o desenvolvimento de infraestruturas, envolvendo 
todas as partes interessadas no planeamento do uso do solo, recuperando solos afetados, por exemplo, em 
espaços verdes ou patrimónios, e produzindo produtos inovadores como betão com maior captura de CO2 
ou aço mais resistente. Como no passado, é impossível hoje e, no futuro, ter cidades sustentáveis e 
comunidades ricas sem matérias-primas minerais. 

 

MAIS ALTOS PADRÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS 
 
A indústria de matérias-primas minerais da UE está empenhada em melhorar continuamente o seu 
desempenho, seguindo os mais elevados padrões ambientais e sociais.  O setor europeu da indústria de 
matérias-primas minerais está a trabalhar para melhorar as operações de modo que o território seja o 
menos afetado possível. 
Legalmente, antes de qualquer mina ou pedreira ser aberta na UE, o operador deve ter um plano de 
recuperação das áreas impactadas pelas suas atividades. Muitos desses planos incluem compensar ou 
mesmo mais do que compensar quaisquer perdas residuais de biodiversidade. As estratégias de reabilitação 
estão centradas em transformar a área em volta ao seu estado original ou em oportunidades 
completamente novas. Os usos inovadores de antigas minas e pedreiras em toda a Europa ocorrem de 
forma surpreendente e com uma vasta gama de finalidades. Muitos lugares oferecem várias funções em 
seus novos designs, oferecendo novos modelos de negócios para circularidade terrestre e 
multifuncionalidade (por exemplo, Eden Project em Cornwall, Reino Unido; lagos artificiais com painéis 
solares flutuantes que geram energia verde. 
 
A produção primária de matérias-primas minerais é uma utilização temporária do solo e apenas ocupa 0,5% 
da área terrestre da UE. No entanto, os benefícios dos setores são de longo alcance para a sociedade. Além 
dos legados da história, cada país europeu tem histórias de regeneração da biodiversidade pós-
encerramento que incluem ecoturismo, instalações recreativas e uma variedade de pequenas empresas. 
Condições de trabalho seguras e saudáveis são uma das principais prioridades das indústrias europeias de 
fornecimento de matérias-primas. As empresas também estendem frequentemente os programas de saúde 
e bem-estar da força de trabalho às comunidades locais e empreiteiros, garantindo efeitos positivos nas 
pessoas do entorno. As matérias-primas minerais sempre contribuíram de forma decisiva para a evolução e 
o bem-estar humanos e continuarão a contribuir no futuro. 
 

 

A INDÚSTRIA EUROPEIA DE MATÉRIAS-PRIMAS MINERAIS POSSIBILITANDO ODSS  
 

A indústria europeia de matérias-primas minerais contribui para o desenvolvimento sustentável, integrando 

o crescimento económico com a proteção ambiental, o progresso social e uma governança eficaz. A indústria 

europeia de matérias-primas minerais apoia os 17 objetivos estabelecidos pelas Nações Unidas em sua 

agenda de desenvolvimento sustentável para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a 

prosperidade para todos, e está comprometida com seu cumprimento. 

O setor europeu da indústria de matérias-primas minerais está entre os mais sofisticados parceiros na 

abordagem de uma série de desafios de desenvolvimento sustentável. As empresas de mineração estão a 

trabalhar na partilha das suas experiências de forma mais ampla e incentivar um maior envolvimento em 

parcerias para alcançar o progresso colaborativo nos ODS. 

A indústria europeia de matérias-primas minerais contribui para a SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA ao: 

• Permanecer forte financeiramente e ser um setor inovador e responsável, contribuindo para a 
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prosperidade. 

• Manter altos retornos sobre o património líquido. 

• Ter uma boa relação dívida líquida / património líquido. 

• Reportar constantemente resultados. 

• Manter dividendos ordinários elevados. 

 

A indústria europeia de matérias-primas minerais contribui para a SUSTENTABILIDADE SOCIAL ao: 

• Manter locais de trabalho seguros e atraentes e exercer influências positivas sobre nossos parceiros de 

negócios e no ambiente próximo. 

• Reduzir acidentes. 

• Trabalhar para melhorar a igualdade de gênero. 

• Trabalhar para aumentar a diversidade. 

 

A indústria europeia de matérias-primas minerais contribui para a SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ao: 

• Ser eficiente em termos de recursos ambientalmente eficientes. 

• Reduzir as emissões de carbono. 

• Reduzir a intensidade energética. 

• Reduzir descargas na água. 

• Reduzir as emissões para a atmosfera. 

 

Estas são as razões e os verdadeiros argumentos que nos levam a saudar a recente Comunicação da 

Comissão e, como sempre, colocar-nos à sua disposição para apoiar o desenvolvimento do respetivo Plano 

de Acão no âmbito das nossas competências. 
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Your sincerely, 
 
 

 

 

Renaud Batier, Cerame-Unie Tristan Suffys, Eurogypsum Dr. Corina Hebestriet, Euromines 
 
 
 

 

 
 
 

Gerd Merke, Euroroc Adriana Nosewicz, EUSALT Dr. Roger Groome, IMA Europe 
 
 
 
 

 

Mara Caboara, EXCA European Expanded Clay Association Dirk Fincke, UEPG 


