
 
 
 

MAPE ProgressApp: 

vencedor do Grande Desafio da Mineração Artesanal 

 

A plataforma digital MAPE ProgressApp, criada pela Aliança para a 

Mineração Responsável (ARM), recebeu um prêmio de US$ 50.000 ao ser 

eleita uma das inovações vencedoras do “Grande Desafio da Mineração 

Artesanal: Amazônia”, organizado pela Conservation X Labs. 

 

A cerimônia de premiação aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro de 2022 

em Lima, Peru. Com este prêmio, a ARM continuará trabalhando para a 

transformação positiva da Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) 

e tirará proveito desta inovação para a conversão da MAPE, e, particular a 

mineração de ouro, em um setor mais responsável a nível ambiental e 

socialmente justo. 

 

“Para a ARM, participar do desafio Conservation X Labs e ser finalista foi 

muito importante. De fato, isto permitiu-nos consolidar um instrumento do qual 

já tínhamos iniciado o desenvolvimento: o MAPE ProgressApp, uma 

ferramenta que permite aos compradores de ouro conhecer o progresso das 

organizações mineiras. 

 

Para nós, o MAPE ProgressApp corresponde à digitalização do nosso 

trabalho e da expertise que a ARM desenvolveu ao longo dos últimos 18 

anos. Conseguimos integrar nesta plataforma informações sobre as 

melhorias e as necessidades das minas da América Latina e da África, e o 

mercado pode acessar essas informações,” Víctor Pachas, Gerente Peru, 

Bolívia e Equador.  

 

MAPE ProgressApp 

O MAPE ProgressApp, desenvolvido em parceria com a Datastake, oferece 

aos diversos stakeholders do setor informação transparente e fiável, sobre 



 
seu impacto real na conservação dos ecossistemas e na proteção dos direitos 

humanos nas comunidades mineiras. Tudo isto, de acordo com os critérios 

de devida diligência da OCDE e outros padrões internacionais relacionados 

com o setor, bem como com os critérios ESG (indicadores organizacionais, 

ambientais, sociais e de governança) da MAPE. 

 

Dessa forma, a Aliança para a Mineração Responsável (ARM) promove 

cadeias de suprimentos responsáveis ao mesmo tempo em que transforma 

positivamente a MAPE por meio da adoção de práticas mais sustentáveis. 

 

As partes interessadas em usar o aplicativo MAPE ProgressApp podem 

entrar em contato com as equipes da Aliança para a Mineração Responsável 

aqui: arm@responsiblemines.org  

 

Sobre o Grande Desafio da Mineração Artesanal: a Amazônia 

A primeira rodada do “Grande Desafio da Mineração Artesanal” ocorreu entre 

2019 e 2020 e premiou soluções que pudessem ser aplicadas a qualquer 

metal ou mineral, em qualquer lugar do mundo. Os premiados receberam um 

total de US$ 750.000 em recursos, e seis equipes foram selecionadas para 

desenvolver e testar suas inovações com parceiros da região amazônica, 

através do Amazon CoLab. 

Aberto a uma comunidade global de inovadores, “O Grande Desafio da 

Mineração Artesanal: A Amazônia” foi lançado em 2021 e promoveu soluções 

que permitem a salvaguarda de ecossistemas, a proteção da saúde humana, 

a otimização de cadeias de suprimentos responsáveis e a promoção da 

formalização dos garimpeiros com o objetivo de proteção social e ambiental. 

“O Grande Desafio da Mineração Artesanal: A Amazônia” é implementado 

pelo Conversation X Labs em parceria com a Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a Fundação Gordon e Betty 

Moore, Microsoft e Esri. 
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