O Norte encontrou o Sul para uma Indústria de Recursos Minerais sustentável!!! Em Bruxelas

O Encontro “Regiões de Recursos Minerais encontram-se em Bruxelas” teve lugar no dia 16 de
junho com a representação das seguintes regiões: Alentejo e Região Centro (Portugal), Castilla
y Leon (Espanha), Lapland (Finlândia), Norrbotten (Suécia), Região Centro (Grécia).
A Região Alentejo foi representada pelo Cluster dos Recursos Minerais – Marta Peres, por
indicação da CCDR Alentejo e a Região Centro, pela Universidade de Coimbra – Paula Morais,
por indicação da CCDR Centro.
Numa iniciativa da parceria S3P Mining Industries e do Governo da Lapónia, durante o dia, os
representantes, das Regiões discutiram o desenvolvimento da indústria dos recursos minerais
nas regiões e na Europa, com representantes de alto nível da DG GROW, DG ENV, DG REGIO e
OCDE. O evento reforçou a colaboração entre estas 6 regiões e a CE, em torno dos grandes
desafios da Europa, onde as matérias-primas assumem uma importância acrescida para:
• Minimizar a dependência da oferta de países/regiões com alto risco geopolítico, como Rússia
e China.
• Contribuir para um abastecimento seguro e sustentável de matérias-primas na Europa.
• Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade das regiões de recursos minerais e
metalúrgicas.
• Atrair pessoas e competências para estas regiões.
• Liderar a transição digital e verde: sem recursos minerais não é possível.
• Incrementar a economia circular, promovendo metodologias inovadoras (por exemplo,
remineração).
• Promover o diálogo sobre a importância da indústria para a Europa.
As seis regiões estão empenhadas em melhorar a produção responsável de matérias-primas e
reforçaram a sua vontade de trabalhar em conjunto com a DG GROW, DG ENV, DG REGIO
(Comissão Europeia) e a OCDE.
Os altos representantes comprometeram-se a criar uma task force, continuar o mapeamento
dos recursos minerais e promover projetos baseados no conhecimento. Todos foram unânimes
www.clustermineralresources.pt

que a Indústria dos Recursos Minerais é hoje, mais do que nunca, vital para os desafios que a
Europa enfrenta, devendo estas regiões assumir uma importância e responsabilidade
acrescidas neste processo.
Em resumo, estas foram as principais mensagens da reunião:
- As Regiões de Recursos Minerais devem trabalhar mais estreitamente com a Comissão
Europeia, através da construção de uma plataforma para melhorar o diálogo e a cooperação
institucional.
- A Comissão deve criar instrumentos financeiros, específicos para estas regiões, através
programas europeus, como Horizonte Europa, Interreg, ERAMIN, etc. Desta forma, alguns dos
problemas regionais, como falta de infraestrutura e mão de obra, baixa capacidade de inovação
em temáticas como digitalização, automação, descarbonização, poderão ser resolvidos.
- A circularidade das matérias-primas minerais deve ser melhorada, em estreita colaboração
com os governos regionais, promovendo e incentivando a reminagem, reutilização, reciclagem,
sempre que tecnicamente possível e financeiramente viável.
- A comunicação sobre a utilização sustentável das matérias-primas minerais e a divulgação da
utilização das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTDs) devem ser apoiadas por uma estratégia
comum desenvolvida pelos Governos Central e Regional e pela CE, com o objetivo de melhorar
a aceitação social da indústria de recursos minerais.
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