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RESUMO - Todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Setor
Mineral, ao longo dos últimos 14 meses, incluiu, além da elaboração de propostas para a modernização
institucional e da legislação de regência do setor, a definição de políticas para a ampliação de ofertas de
área com reconhecido potencial mineral ao mercado, por meio do Programa de Revitalização da
Indústria Mineral Brasileira. Como primeiros resultados foram assinadas pelo Presidente da República,
Michel Temer, três Medidas Provisórias relativas à criação da Agência Nacional de Mineração, a
Modernização do Código de Mineração e a alteração da legislação que trata da CFEM – Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Em continuidade, pretende-se, a partir do próximo
ano, apresentar propostas que visem a incentivar e ampliar a atração de investimentos nacionais e
estrangeiros, ampliando, dentre outras atratividades, a oferta de áreas para o desenvolvimento de
pesquisa mineral e de novos projetos. Levar avante o compromisso do Ministério de Minas e Energia
com o desenvolvimento sustentável da mineração, assentado em boas práticas sociais e ambientais,
além de aprimorar cada vez mais o trabalho para a segurança de barragens de rejeitos de mineração.
Além disso, continuar incrementando o nível do conhecimento geológico do país, incentivar o
investimento em pesquisa e inovação, promover o desenvolvimento da pequena e média mineração por
meio de ações de formalização e promover maior interação das comunidades com os projetos mineiros.
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