
Exploração Mineira
A indústria da exploração mineira tem demonstrado progressos significativos nos domínios da I&D e da 
Inovação. Neste âmbito, assiste-se a um contínuo esforço rumo ao desenvolvimento de novas tecnologias 
especificamente orientadas para o desenvolvimento e processamento de minérios de forma mais eficiente e 
com reduzido impacto ambiental. Neste setor verifica-se uma forte orientação para a eficiência do processo e 
do ciclo de vida das minas, procurando-se a comoditização e o alcance de processos ecológicos, bem como de 
processos inovadores para a obtenção de combustíveis. Neste contexto, os players desta indústria procuram 
investir no alcance de níveis de produtividade superiores e no desenvolvimento de tecnologias para aceder a 
minérios localizados em zonas mais exigentes. Os montantes investidos em novas tecnologias, processos 
produtivos e em iniciativas de melhoria evidenciam a dimensão desta indústria e o carácter diferenciador dos 
seus stakeholders, sendo que os principais fatores-chave de desenvolvimento estão relacionados com o ciclo 
de vida dos produtos e a implementação de soluções tecnológicas avançadas, mais eficientes em termos de 
custos, fiabilidade e segurança para realização de operações em ambientes extremamente exigentes.

Os investimentos necessários para criar novas ou melhoradas soluções, sejam estas de aplicação específica, 
infraestruturais ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos, 
na forma de subsídios ou benefícios fiscais à I&D.

Exemplos de iniciativas potencialmente enquadráveis e elegíveis em incentivos:

Desenho de abordagens sustentáveis e cíclicas 
(cradle to grave to cradle approach) para 
desenvolvimento de explorações mineiras e 
melhoria da gestão do ciclo de vida.

Desenvolvimento de ferramentas e meios de 
deteção in-situ de minérios.

Desenvolvimento e introdução de inovações no 
domínio do tratamento e da gestão de resíduos.

Automatização para melhoria significativa da 
produtividade e da segurança das operações 
mineiras.

Desenvolvimento de novos equipamentos eco 
eficientes destinados à realização de operações nos 
subsolos.

Iniciativas para reduzir impactos ambientais 
durante e após as operações de exploração 
mineira.

Desenvolvimento de novos métodos inovadores 
para a extração de minérios em profundidade.

Desenvolvimento de novas tecnologias que 
potenciem um elevado processamento de minério.
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