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Aumentar a participação do setor em Editais da Empresa Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e demais 
agências de fomento, bem como incentivar a realização de chamadas específicas que 
promovam o apoio às micro, pequenas e médias empresas do setor mineral organizadas em 
APLs e o acesso dos APLs de Base Mineral ao fomento, à assistência e extensionismo 
tecnológico mineral e à inovação;  

Realização do 3º INOVAMIN em dez/2016 e previsão do 4º INOVAMIN no segundo 
semestre de 2019 pelo MCTIC. 
Foi escolhido como temática dos eventos de APL de Base Mineral, edição 2018, a 
assistência e o extensionismo tecnológico e mineral, que deverão subsidiar a proposta de 
instituição de um programa de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para 
MPE de mineração e transformação mineral.  
Aprovado pelo Fundo Setorial Mineral em sua 31ª Reunião Ordinária (23/out/2018), o 
apoio a ação de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para empresas e 
cooperativas de mineração e transformação mineral organizadas em APL. 
O Plano de CT&I para minerais estratégicos 2018-2022 estabeleceu como uma de suas:  
Articular a formulação de programa de PDI para o desenvolvimento, melhoria da 
competitividade e sustentabilidade de micro e pequenas empresas e cooperativas de 
transformação mineral. 
  
  

Promover ações que possibilitem a formação e a extensão tecnológica, contemplando o 
planejamento de longo prazo para o setor mineral;  

Apresentado projeto de planejamento de longo prazo para APL de base mineral na nona 
convocatória de diálogos setoriais união europeia-brasil, em 2015 e 2016, mas não foram 
aprovados. 
Projeto de desenvolvimento de metodologia de planejamento de longo prazo pelo 
processo prospectivo para o desenvolvimento sustentável do Arranjo Produtivo de 
Gemas, Joias e Artesanato Mineral de Cristalina de GO. (Em Execução) 
Adoção do planejamento de longo prazo pelo processo prospectivo para o 
desenvolvimento dos APL de Base Mineral visando evitar a descontinuidade das políticas 
públicas para esses APL, no âmbito local e regional. 
Foi escolhido como temática dos eventos de APL de Base Mineral, edição 2018, a 
assistência e o extensionismo tecnológico e mineral, que deverão subsidiar a proposta de 
instituição de um programa de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para 
MPE de mineração e transformação mineral.  
Aprovado pelo Fundo Setorial Mineral em sua 31ª Reunião Ordinária (23/out/2018), o 
apoio a ação de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para empresas e 
cooperativas de mineração e transformação mineral organizadas em APL. 
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Atuar no sentido de concretizar o APL como política de Estado para o desenvolvimento 
local e regional: 
• Planejamento, coordenação e integração de programas e ações dos órgãos 

públicos.; 
• Elaboração e implantação de política e programa nacional para desenvolvimento 

sustentável de APL Base Mineral; 
• Elaboração, proposição e implantação da política e do programa nacional para  

Assistência e Extensionismo Tecnológico e Mineral – CETEM; 
• Inserção nos PPA Federais, Estaduais e Municipais.; 
• Orçamento e instrumentos de fomentos dedicados aos APL Base Mineral – 

constância e ampliação – competência dos Ministérios e Secretarias – Estados – 
Inova mineral para Cooperativas e MPE da mineração e transformação mineral. 
 

 

- Participação nas Plenárias do GTP APL e dos Núcleos Estaduais de APL com o 
GTP APL e na 8ª Conferência Brasileira de APL (2016-2017); 

- Articulações no âmbito do GTPAPL para concretizar o APL como política de 
estado. 

- Instituição do CT RedeAPLmineral, no ãmbito do GTPAPL (02 Fev 2018); 
- Projeto para implementação do Modelo Conceitual desenvolvido no Estudo 

com atualização e adequação com base na instituição do CT RedeAPLmineral , 
pelo IBICT (2019 EM EXECUÇÃO). 

- Programas previstos no âmbito do Projeto CT RedeAPLmineral: 
-  Programa Nacional de APL de Base Mineral e  
- Programa de Extensionismo Tecnológico e Mineral; 

- Elaboração do Projeto Apoio às iniciativas e projetos e assistência e extensão 
tecnológica de MPME organizadas em APL de Base Mineral, para as cartilhas 
do MCTIC para emendas parlamentares 2019-2020; 
 

- O CT RedeAPLMineral articulará parcerias para apoiar a realização até 2020 de 
um estudo para elaboração de programa de formação de quadros para atuação 
em APL, considerando as propostas descritas acima. 

Defender a sustentabilidade e continuidade das políticas públicas (mínimo de 8 anos);  Foram realizadas reuniões em 2017  e 2018 com SDR/MI visando a integração de 
ações de PDI nos diferentes APL de base mineral e a inserção dos APL de Gemas, 
Joias, Metais preciosos e afins e Rochas Ornamentais com o programa de Rotas 
de Integração Nacional;  

Realização do Estudo de Sustentabilidade e Transferência de Tecnologia no 
âmbito da RedeAPLmineral pelo IBICT (Concluído em 2017). Originou  a 
fundamentação do projeto do instituição e implementação do CT 
RedeAPLmineral, atualmente em execução pelo IBICT; 
Elaboração e implementação dos objetivos, metas e iniciativas das ações de 
apoio aos APL de base mineral, no âmbito do PPA nos Programas Temáticos 2041 
de Geologia Mineração e Transformação Mineral e 2021 de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (2015-2017) 
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Fortalecercer e  ampliar a atuação do Comitê Temático RedeAPLMineral: 
Elaborar e implantar Programa para o desenvolvimento sustentável de APL de Base 
Mineral; 
Criar Grupo de Trabalho para Programa de desenvolvimento sustentável dos APL de 
Base Mineral do Brasil; 
Realização de Planejamento de Longo Prazo por processo prospectivo para o 
Desenvolvimento de APL de Gemas, Joias e artesanato mineral de Cristalina/GO – em 
execução (IBICT – SETEC); 
Projeto de Implantação do Modelo Conceitual do CT RedeAPLmineral, incluindo 
atualização do banco de dados e estabelecimento de indicadores de desempenho de 
APL e de Sinopse estatística de APL de base mineral -IBICT; 
Criar Grupo de Trabalho para elaborar proposta de política, plano e programa de 
Assistência e Extensionismo Tecnológico e Mineral para APL de base Mineral: 
 
Estabelecimento de metodologia e indicadores – caracterização, planejamento, 
desempenho, acompanhamento, avaliação e sustentabilidade de APLs de Base 
Mineral. 

- Instituição do CT RedeAPLmineral, no ãmbito do GTPAPL (02 Fev 2018); 
- Projeto para implementação do Modelo Conceitual desenvolvido no Estudo 

com atualização e adequação com base na instituição do CT RedeAPLmineral , 
pelo IBICT (2019 EM EXECUÇÃO). 

- Elaboração do Projeto Apoio às iniciativas e projetos e assistência e extensão 
tecnológica de MPME organizadas em APL de Base Mineral, para as cartilhas 
do MCTIC para emendas parlamentares 2019-2020; 

- - O CT RedeAPLMineral articulará parcerias para apoiar a realização até 2020 
de um estudo para elaboração de programa de formação de quadros para 
atuação em APL, considerando as propostas descritas acima. 
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Elaborar e implantar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de APLs de 
Base Mineral;  

Realização do Estudo de Sustentabilidade e Transferência de Tecnologia no âmbito 
da RedeAPLmineral pelo IBICT; 

Apresentação de proposta de projeto para implementação do Modelo Conceitual 
desenvolvido no Estudo com atualização e adequação com base na instituição do 
CT RedeAPLmineral (Apresentado em 2018; Aprovação e Execução a partir de 
outubro de 2019, com vigência até novembro de 2021). 

Apresentação de proposta de estudo prospectivo para elaboração do Programa, no 
âmbito do Contrato de Gestão MCTIC-CGEE (2018 Não aprovado). 

Estruturar uma política para formação de quadros capazes de operar a política de APLs;  Proposta contida no estudo prospectivo para elaboração do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável de APLs de Base Mineral, no âmbito do Contrato de 
Gestão MCTIC-CGEE (2018 Não aprovado). 

Realizar diagnóstico das causas do insucesso das iniciativas anteriores (GTPAPL – 
Curso de capacitação de gestores, Edital CNPq – Formação de gestores de APL, etc). 
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Apoiar a reestruturação, atualização, alimentação e manutenção de banco de dados de APL 
de Base Mineral, de forma descentralizada e com a participação e colaboração dos APLs de 
Base Mineral e de instituições que atuam no apoio destes APLs;  

Contido na proposta do Estudo da implantação do modelo de atuação do CT 
RedeAPLmineral. (2018 Em análise). 
Proposta de avaliação da aplicabilidade dos dados do Observatório Brasileiro de APL 
para o banco de dados de APL de Base Mineral.  
Realização pelo IBICT de revisão metodológica do Observatório Brasileiro de APL, 
para o GTP APL (banco de dados de base secundária realizados pela RedeSist e 
integrados ao Observatório). (2016-2017) 

Promover a elaboração e implementação de Planejamento de Longo Prazo para o 
desenvolvimento de APLs de Base Mineral;  

Apresentado projeto de planejamento de longo prazo para APL de base mineral na 
nona convocatória de diálogos setoriais união europeia-brasil, em 2015 e 2016, mas 
não foram aprovados. 

Projeto de desenvolvimento de metodologia de planejamento de longo prazo pelo 
processo prospectivo para o desenvolvimento sustentável do Arranjo Produtivo de 
Gemas, Joias e Artesanato Mineral de Cristalina de GO. (Em Execução).  Previsão de 
conclusão em julho de 2020. (Em Execução pelo IBICT) 
Adoção do planejamento de longo prazo pelo processo prospectivo para o 
desenvolvimento dos APL de Base Mineral visando evitar a descontinuidade das 
políticas públicas para esses APL, no âmbito local e regional. 

Foi escolhido como temática dos eventos de APL de Base Mineral, edição 2018, a 
assistência e o extensionismo tecnológico e mineral, que deverão subsidiar a 
proposta de instituição de um programa de assistência e extensionismo tecnológico e 
mineral para MPE de mineração e transformação mineral.  

Aprovado pelo Fundo Setorial Mineral em sua 31ª Reunião Ordinária (23/out/2018), 
o apoio a ação de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para empresas e 
cooperativas de mineração e transformação mineral organizadas em APL. 

Proposta contida no estudo prospectivo para elaboração do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável de APLs de Base Mineral, no âmbito do Contrato de 
Gestão MCTIC-CGEE (2018 Não aprovado). 
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Avaliar formas e procedimentos para acelerar o ordenamento territorial, a fim 
de promover mudanças na demora do licenciamento ambiental;  

Sugestão ao GTPAPL de uma consultoria para avaliar as seguintes iniciativas voltadas 
para melhoria na efetividade do licenciamento ambiental:  
- Estudos de Zonas Especiais de Extração Mineral envolvendo formas e 
procedimentos de ordenamento territorial considerando atividades de mineração 
(CT Mineral 2005-2007); 
- Estudo piloto de Zoneamento Agrogeológico (2018) (Embrapa e CPRM), com vistas 
a subsidiar a criação do Programa de Zoneamento Agrogeológico do Brasil e inserção 
no PPA 2020-2023; 
- Plano Diretor de Mineração – Caso Santa Gertrudes – SP (2010-2012) (ASPACER – 
IPT); 
- Plano Diretor de Mineração – Caso Mineropar - PR; 
- Ordenamento Territorial Geomineiro (2008-2010). (OTGM/SGM/MME e CPRM); 
- Legislação sobre Plano Diretor de Mineração (ANM) 

ENCAMINHAMENTOS AÇÕES REALIZADAS 



Promover a integração de políticas e atuação do setor junto aos Institutos de 
Pesquisa e a Academia;  

A MCTIC/SETEC atua de forma contínua para promover a integração de políticas e 
atuação por meio de apoio a projetos cooperativos envolvendo ICT, empresas e 
cooperativas vinculadas ao setor mineral, destacando-se as seguintes iniciativas: 
- Projetos cooperativos envolvendo o CETEM, empresas e cooperativas participantes 
de APL de Base Mineral; 
- Projetos de apoio à RedeAPLmineral envolvendo o IBICT, ABIPTI e órgãos de 
governo nas três esferas; 
- Programa Inova Mineral (BNDES e Finep); 
- EMBRAPI; 
- Evento sobre as políticas e instrumentos de inovação para o setor mineral - 
INOVAMIN 
- Projetos cooperativos apoiados pelo fundo setorial CT Mineral para disseminação 
e transferência de tecnologia para MPE de mineração e transformação mineral, 
organizados em APL envolvendo IPT e outros.  
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Propor maior atuação do fomento público para APL de Base Mineral;  Foi inserido no PPA 2016-2019 Objetivo 0481 do Programa Temático 2041 do MME 
referente a promoção do desenvolvimento da pequena e média mineração, por meio 
de ações de extensionismo mineral, formalização, cooperativismo e APL, com meta e 
iniciativas. 
No Programa Temático 2021 a inserção de meta 044U de apoio a projetos que 
promovam o desenvolvimento tecnológico e nas cadeias produtivas para a qual foram 
instituídos os Planos Orçamentários PO 0002 de apoio ao desenvolvimento tecnológico 
e inovação nos APL e o PO 000E de apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação 
nas cadeias produtivas do setor mineral. 
Apoio na realização anual de eventos de APL de Base Mineral 
Publicação do livro de gemas 
Além disso, destacam-se como importantes ações de fomento público aos APL de Base 
Mineral as ações descritas no item 13 do Painel I - Experiência e Perspectiva dos APL de 
Base Mineral no Brasil. 

Elaborar um programa de formação de quadros para atuação nos APLs de Base 
Mineral.  

Proposta contida no estudo prospectivo para elaboração do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável de APLs de Base Mineral, no âmbito do Contrato de 
Gestão MCTIC-CGEE (2018 Não aprovado). 
Realizar diagnóstico das causas do insucesso das iniciativas anteriores (GTPAPL – Curso 
de capacitação de gestores, Edital CNPq – Formação de gestores de APL, etc.); 
Inserção da temática na proposta de projeto para implementação do Modelo 
Conceitual desenvolvido no Estudo com atualização e adequação com base na 
instituição do CT RedeAPLmineral (2018 Em análise). 
O CT RedeAPLMineral articulará parcerias para apoiar a realização até 2020 de um 
estudo para elaboração de programa de formação de quadros para atuação em APL, 
considerando as propostas descritas acima. 
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Atuar para na implantação de planejamento, coordenação e integração de 
programas e ações, no âmbito de inserções nos PPA Federais, Estaduais e 
Municipais; 

Foi inserido no PPA 2016-2019 Objetivo 0481 do Programa Temático 2041 do MME referente 
a promoção do desenvolvimento da pequena e média mineração, por meio de ações de 
extensionismo mineral, formalização, cooperativismo e APL, com meta e iniciativas. 
No Programa Temático 2021 a inserção de meta 044U de apoio a projetos que promovam o 
desenvolvimento tecnológico e nas cadeias produtivas para a qual foram instituídos os 
Planos Orçamentários PO 0002 de apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nos APL 
e o PO 000E de apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas cadeias produtivas do 
setor mineral. 
- Inserção da temática na proposta de projeto para implementação do Modelo Conceitual 
desenvolvido no Estudo com atualização e adequação com base na instituição do CT 
RedeAPLmineral (2019 em articulação). 
Participação no GTPAPL e instituição do CT RedeAPLmineral no âmbito do GTPAPL (Fevereiro 
de 2018), com o objetivo de implantação de planejamento, coordenação e integração de 
programas e ações para o desenvolvimento dos APL de Base Mineral, incluindo ações de 
inserções nos PPA Federais, Estaduais e Municipais. 
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- O CT RedeAPLMineral articulará parcerias para apoiar a realização até 2020 de um estudo para elaboração de programa de desenvolvimento 
sustentável dos APLs de Base Mineral no Brasil, incluindo em seu escopo o subprograma de assistência e extensionismo mineral envolvendo 
como atores importantes o CETEM, MCTIC, MDIC, MI, BNB, etc. Por meio de um Grupo de Trabalho e/ou contratação de estudo, considerando 
subsídios fornecidos pelas seguintes ações: 

- Apresentação de proposta de projeto para implementação do Modelo Conceitual desenvolvido no Estudo com atualização e adequação com 
base na instituição do CT RedeAPLmineral (2019 em articulação).  

Foi escolhido como temática dos eventos de APL de Base Mineral, edição 2018, a assistência e o extensionismo tecnológico e mineral, que 
deverão subsidiar a proposta de instituição de um programa de assistência e extensionismo tecnológico e mineral para MPE de mineração e 
transformação mineral.  

Aprovado pelo Fundo Setorial Mineral em sua 31ª Reunião Ordinária (23/out/2018), o apoio a ação de assistência e extensionismo tecnológico 
e mineral para empresas e cooperativas de mineração e transformação mineral organizadas em APL. 

O Plano de CT&I para minerais estratégicos 2018-2022 estabeleceu como uma de suas:  

Articular a formulação de programa de PDI para o desenvolvimento, melhoria da competitividade e sustentabilidade de micro e pequenas 
empresas e cooperativas de transformação mineral. 

- No âmbito do PPA 2016-2019 o Programa Temático 2041 de Geologia Mineração e Transformação Mineral tem como objetivo 0481 - Promover 
o desenvolvimento da pequena e média mineração por meio de ações de extensionismo mineral, formalização, cooperativismo e arranjos 
produtivos locais (MME) e meta vinculada 043S - Realizar ações de Extensionismo Mineral em 100 empreendimentos de pequena mineração 
(MME/DNPM) e iniciativas 04SI - Fomentar e apoiar a organização social e empresarial das pequenas unidades produtivas, com incentivo à 
formação de cooperativas (MME), bem como a iniciativa 01LQ - Apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação e sua transferência e difusão 
de informação e conhecimento para as empresas de mineração organizadas em APL, com  incentivo da RedeAPLmineral (MME/MCTIC/GTP 
APL/MDIC) 

Elaboração, proposição e 
implantação de Programa de 
Assistência e Extensionismo 
Mineral – CETEM, MCTIC, 
MDIC, MI, BNB, etc.; 

ENCAMINHAMENTOS AÇÕES REALIZADAS 



Estabelecimento de metodologia e indicadores – caracterização, planejamento, 
desempenho, acompanhamento, avaliação e sustentabilidade de APL de Base Mineral; 

Contido na proposta do Estudo da implantação do modelo de atuação do CT 
RedeAPLmineral. (Proposto em 2018 Em Execução pelo IBICT a partir de outubro de 
2019 até novembro de 2020) e avaliar estudos feitos anteriormente, verificando a 
possibilidade de adoção, adequação, ou atualização de metodologias e indicadores 
propostos (estudo de indicadores para caracterização e avaliação de APLs, realizado 
pela RedeSist para o GTPAPL (2015-2016) 
Indicadores de sustentabilidade de APL de Base Mineral realizado pelo CETEM 
(2009-2015) e Proposta de Indicadores de desempenho de APL de Base Mineral, 
realizada no âmbito do projeto Desenvolvimento em rede do APL de Rochas 
Ornamentais do Espírito Santo-ES, financiado pelo CT Mineral (2002-2005) 

Reestruturação, atualização, alimentação e manutenção de banco de dados de APL de 
Base Mineral aderentes ao Observatório Brasileiro de APL;  

- Realização do Estudo de Sustentabilidade e Transferência de Tecnologia no âmbito 
da RedeAPLmineral pelo IBICT; 
- Apresentação de proposta de projeto para implementação do Modelo Conceitual 
desenvolvido no Estudo com atualização e adequação com base na instituição do CT 
RedeAPLmineral (2018 Em análise).  
- Por parte do GTPAPL, foi realizada melhoria do banco de dados do Observatório 
por meio de projetos em parceria com o IBICT, possibilitando uma compatibilização 
do padrão de dados. (2017-2019) 
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