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Metais para a Mobilidade Elétrica na Europa
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS DA PROSPEÇÃO E ATIVIDADE MINEIRA
A atividade mineira é responsável por:
• componentes essenciais e insubstituíveis da vida quotidiana
• novas tecnologias
• inovação
Os benefícios da atividade mineira são geralmente negligenciados porque tomamos
como garantido o que temos sem pensar sobre isso.
• dispositivos médicos que salvam vidas
• tecnologias verdes que respeitam o planeta
• componentes fundamentais nas nossas casas
• comunicações
• transporte
• todas as redes operacionais
Os benefícios económicos abrangem todas as facetas da comunidade e a todos os
níveis - desde o supermercado local hotéis, reparador local, até os serviços jurídicos e
financeiros, até a indústria média e pesada. A atividade mineira traz crescimento
económico e prosperidade para as comunidades em todas as fases do desenvolvimento
do projeto:
Prospeção
• Empregos Diretos: geólogos, assistentes de campo, oficial da comunidade,
gestor de projeto
• Empregos indiretos: empresas de transporte, fornecedores
• Consultores: Engenharia de Minas, Meio Ambiente, Social, Comunitários
• Impostos sobre o rendimento: impostos pagos por colaboradores e consultores
• Investigação: aproveitando a experiência das Universidades, através de
financiamentos para o desenvolvimento de investigação
• Acordos de acesso a propriedades e compensações
Desenvolvimento e Atividade Mineira
• Empregos diretos: geólogos, engenheiros, metalúrgicos, equipa de apoio
• Empregos indiretos: fornecedores, operários de construção, professores,
trabalhadores da restauração, equipa de apoio
• Consultores: Engenharia de Minas, Processamento Mineral, Meio Ambiente
• Engenharia e Design
• Contratos para as operações mineiras: movimento e transporte de material,
detonação, equipa de apoio
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Construção: engenheiros, equipa de construção, equipa de apoio
Royalties: pagos pelo valor dos minerais produzidos
Impostos corporativos: impostos sobre lucros
Imposto sobre rendimentos
Financiamento à investigação

O sector mineiro tem um potencial excecional para contribuir para o desenvolvimento
económico continuo de Portugal. Boas políticas, legislação e apoio do governo a todos
os níveis atrairão novas empresas, indústrias a jusante, investimentos e atividades de
longo prazo.
Perceber todo o potencial para contribuir para o progresso económico e social
sustentável requere a colaboração do governo, das empresas, partes interessadas e da
sociedade.
Ao melhorar as condições de desenvolvimento e investimento da prospeção e da
atividade mineira em Portugal, iremos acelerar o progresso em direção à realização de
metas de desenvolvimento económico e social, alavancando a inovação e as vantagens
de liderança de Portugal.

