
 

 
O Grupo de diálogo: Mineração, Democracia e Desenvolvimento Sustentável (GDM) é um espaço de discussão 
e troca de experiências, produção de conhecimento, análise e promoção de boas práticas sobre: 
desenvolvimento sustentável em territórios com mineração. 
Diante deste propósito o GDM torna público, nessa declaração, seus princípios norteadores, na busca por 
um desenvolvimento sustentável e por mais democracia nos territórios onde a atividade minerária se faz 
presente. Tais princípios definem e determinam as práticas das organizações e profissionais que fazem parte 
do GDM, que ainda se comprometem a promovê-los e divulgá-los, a partir e em função das posições que 
ocupam.  
O Grupo de diálogo: Mineração, Democracia e Desenvolvimento Sustentável apoia e incentiva a inclusão dos 
princípios abaixo em qualquer marco legal futuro (código da mineração, leis e decretos afins), 
regulamentações, orientações e normas do setor, sem prejuízo para a atividade produtiva, mas privilegiando, 
sempre, o bem estar e o interesse público, notadamente junto às populações locais impactadas.  
Entende-se por atividade de mineração, ou atividade minerária, todo o processo de exploração minerária 
desde a prospecção até o descomissionamento da mina (fechamento com proposta de usos futuros 
sustentáveis), tendo por responsáveis, em diferentes formas e graus, a empresa mineradora, o poder público 
e a sociedade civil, empreendedores públicos e privados, responsáveis por pesquisas, órgão de 
licenciamento, órgãos de arrecadação de impostos, financiadores, fornecedores, enfim, todo e qualquer ator 
institucional ou pessoa física envolvidos no processo de exploração.  
O GDM entende que a atividade minerária é um dos fatores da garantia dos princípios abaixo enunciados, 
sendo necessários outros fatores e elementos para a plena realização e manutenção dos mesmos, numa 
perspectiva de longo prazo. Mas sem dúvida, nos territórios onde a mineração está presente, a atividade tem 
o potencial e a responsabilidade de promover tais princípios, em suas interações como os demais segmentos.  
 

Princípios interdependentes 
 
- Respeito e promoção dos direitos humanos e da justiça social: todo e qualquer empreendimento de 
mineração deve manter uma postura rigorosa em relação ao respeito dos direitos humanos nos territórios 
onde atua. A atividade de mineração deve promover a garantia dos direitos humanos e de justiça social e 
remediar, naquilo que lhe corresponde, toda e qualquer violação que possa ocorrer no âmbito ou como 
consequência de suas práticas.  O combate à desigualdade deve ser uma preocupação constante, tanto no 
que se refere ao impacto da atividade, quanto no que diz respeito às relações com as comunidades.  
 
- Ênfase no empoderamento das populações locais, na apropriação democrática e na participação: a atividade 
de mineração deve contribuir no processo de empoderamento, de participação inclusiva dos povos e na 
expansão da apropriação democrática, tanto na definição das políticas públicas quanto nas iniciativas de 
desenvolvimento (públicas e privadas). A riqueza gerada pela atividade mineira deve estar orientada para a 
promoção do bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável nos territórios, garantindo 
participação social nas decisões acerca da utilização da mesma e buscando, sempre, a redução da 
desigualdade.  
 
- Promoção da Sustentabilidade Ambiental: todos os atores (público, privado e sociedade) envolvidos no 
empreendimento de mineração devem zelar pela minimização do impacto ambiental da atividade no 
território, mantendo-o aquém dos limites de preservação do ecossistema, garantindo a utilização econômica 
sustentável deste território pelas gerações futuras. 
 
- Prática da transparência e prestação de contas: todas as instituições, públicas e privadas, envolvidas em 
empreendimentos devem ser absolutamente transparentes em relação às informações disponíveis, ao 
conhecimento sobre as reservas, às atividades desenvolvidas, às riquezas geradas e à criação e à distribuição 



  

de renda. A publicação de todos os dados deve ser ampla e acessível, feita de forma proativa, fazendo com 
que informação chegue de fato e de forma inteligível a seu público-alvo. Deve ser promovida a construção 
de conhecimento e a formação de gestores, agentes econômicos e cidadãos, acerca da atividade de 
mineração, para que todos possam tomar decisões esclarecidas acerca da mesma, entendo plenamente as 
informações disponíveis.  
 
- Promoção de um desenvolvimento sustentável não-dependente da atividade de mineração:  as ações de 
todos os envolvidos devem ter um caráter estruturante e sustentável, econômico, social e ambientalmente, 
criando capacidades e investindo em condições para um desenvolvimento não-dependente do ciclo mineral, 
que possa perdurar para além do mesmo.  
 
- Promoção da diversidade cultural e fortalecimento das tradições locais: a atividade de mineração deve 
reconhecer, respeitar e preservar o patrimônio cultural e as tradições locais, dentro do que compete a cada 
um dos atores envolvidos e de acordo com o impacto que cada um pode causar sobres os mesmos.  
Os modos de vida locais devem ser respeitados e valorizados, buscando, neste âmbito, o cumprimento de 
normas internacionais (OIT 169, entre outras).  
 
 
Participantes do Grupo de Diálogo  
 

1. Agenda Pública 
2. ANAMUP – Associação Nacional dos Municípios 

Produtores 
3. Anglo American 
4. CARE Brasil 
5. ECAM - Equipe de Conservação da Amazônia 
6. FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(MG) 
7. FNP - Frente Nacional de Prefeitos 
8. Fundação Avina 
9. Fundação Getúlio Vargas – GVCes 
10. Fundação Vale 
11. GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas  
12. IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração  
13. Instituto Acqua – Recursos Minerais, Água e 

Biodiversidade 

14. Instituto Votorantim  
15. Instituto Lina Galvani  
16. Fauna e Flora Internacional 
17. Ministério de Minas e Energia 
18. Ministério do Meio Ambiente 
19. Observatório da Mineração (Sindicatos dos 

Trabalhadores Mineiros)  
20. PNUD – Programas das Nações Unidas pelo 

Desenvolvimento 
21. Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
22. Prefeitura de Itabira 
23. Prefeitura de Nova Lima 
24. Rio Tinto 
25. Consultores, pesquisadores e profissionais 

independentes 

 
 
Princípios do diálogo  
 
- Escuta ativa 
- Empatia 
- Respeito 
- Tolerância 
- Participação livre e voluntária das partes 
- Reconhecimento da diferença 
- Equidade e inclusão 
- Gestão adequada da informação 

- Transparência 
- Não se sentir dono da verdade 
- Sempre atacar o problema e não a pessoa  
- Colaborar na formação de uma cultura de paz 
- Esforçar-se pela a primazia dos direitos 
humanos

 


