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PARTE I 

Classificação Quadro dos Recursos das Nações 
Unidas (UNFC) 
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INTRODUÇÃO 

Esta atualização de 2019 da Classificação Quadro dos Recursos das Nações Unidas (UNFC) é uma 
atualização da Classificação Quadro das Nações Unidas para a Energia Fóssil e Reservas e Recursos 
Minerais 2009, que incorpora especificações para a sua aplicação (ECE Serie Energia 42 e 
ECE/ENERGY/94), publicada no final de 2013.  

Em setembro de 2017, o Comité da Energia Sustentável da Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas, na sua vigésima sexta sessão, aprovou a alteração do nome da Classificação Quadro 
das Nações Unidas para a Classificação de Energia Fóssil e Reservas e Recursos Minerais de 2009 
para a Classificação Quadro dos Recursos das Nações Unidas (UNFC). 

O Grupo de Peritos em Gestão de Recursos na sua décima sessão (Genebra, Suíça, 29 de abril a 3 de 
maio de 2019; relatório da sessão: ECE/ENERGY/GE.3/2019/2) recomendou que a linguagem na 
UNFC fosse revista para incluir todo o espetro dos vários produtos e partes interessadas da UNFC.  

Esta versão atualizada do UNFC destina-se a satisfazer os requisitos dos diferentes setores e 
aplicações de recursos, bem como a alinhá-la plenamente com a gestão sustentável dos recursos 
exigida pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. As principais alterações, incluindo a 
normalização do texto, tornam a UNFC aplicável a todos os tipos de recursos. Esta atualização não 
altera o sistema de classificação e, por conseguinte, não afeta os atuais utilizadores da UNFC. O 
texto atualizado destina-se a facilitar a aplicação para os utilizadores da UNFC. 

I. APLICAÇÃO 

A Classificação Quadro dos Recursos das Nações Unidas (UNFC) é um sistema de classificação 
baseado1 em projetos de recursos e baseado em princípios para definir a viabilidade ambiental e 
socioeconómica e a viabilidade técnica dos projetos de desenvolvimento de recursos.1 O UNFC 
proporciona um quadro coerente para descrever o nível de confiança das futuras quantidades 
produzidas pelo projeto. 

Fontes como a energia solar, eólica, geotérmica, hidro-marinha, bioenergia, injeção para 
armazenamento, hidrocarbonetos, minerais, combustíveis nucleares e água são a matéria-prima 
para projetos de recursos a partir dos quais podem ser desenvolvidos produtos. As fontes podem 
estar no seu estado natural ou secundário (fontes antropogénicas, rejeitos, etc.). 

Os produtos do projeto podem ser comprados, vendidos ou utilizados, incluindo eletricidade, calor, 
hidrocarbonetos, hidrogénio, minerais e água. Note-se que, com alguns projetos, como as energias 
renováveis, os produtos (eletricidade, calor, hidrogénio, etc.) são diferentes das fontes (energia 
eólica, irradiação solar, etc.). Noutros projetos, os produtos e fontes podem ser semelhantes, por 
exemplo, em projetos petrolíferos, tanto as fontes como os produtos são petróleo e/ou gás, 
embora o estado de fluido e as propriedades possam mudar de reservatório para condições de 
superfície. 

Um projeto é um desenvolvimento ou operação definido que constitui a base para a avaliação 
ambiental, social, económica e técnica e para a tomada de decisões. O plano do projeto pode ser 
pormenorizado ou conceptual (no caso do planeamento nacional de recursos a longo prazo). O 

 
 1 os termos «recurso» e «recursos» não são definidos no UNFC, uma vez que têm definições 
específicas, mas diferentes, em diferentes setores. Os termos são aqui utilizados apenas em termos 
genéricos. 
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plano do projeto deve ser suficientemente pormenorizado para permitir uma avaliação adequada 
das necessidades das partes interessadas ao nível de maturidade definido. 

O UNFC foi concebido para satisfazer, na medida do possível, as necessidades das aplicações 
relativas.a: 

 formulação de políticas com base em estudos de recursos; 
 funções de gestão dos recursos; 
 processos empresariais; e  
 afetação de capital financeiro. 

 

II. CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

O UNFC é um sistema baseado em princípios em que os produtos de um projeto de recursos são 
classificados com base nos três critérios fundamentais: viabilidade ambiental e socioeconómica (E), 
viabilidade técnica (F) e grau de confiança na estimativa (G), utilizando um sistema de codificação 
numérica. As combinações destes critérios criam um sistema tridimensional (figura 1). As 
categorias (por exemplo, E1, E2, E3) e, em alguns casos, subcategorias (por exemplo, E1.1) são 
definidas para cada um dos três critérios estabelecidos e definidos nos anexos I e II. 

O primeiro conjunto de categorias (o eixo E) designa o grau de favorecimento das condições 
ambientais e socioeconómicas para estabelecer a viabilidade do projeto, incluindo a consideração 
dos preços de mercado e das condições jurídicas, regulamentares, sociais, ambientais e contratuais 
relevantes. O segundo conjunto (eixo F) designa a maturidade da tecnologia, dos estudos e dos 
compromissos necessários para a execução do projeto. Estes projetos vão desde os primeiros 
estudos conceptuais até um projeto plenamente desenvolvido que está a produzir e reflete 
princípios normalizados de gestão da cadeia de valor. O terceiro conjunto de categorias (o eixo G) 
designa o grau de confiança na estimativa das quantidades de produtos do projeto. 

As categorias e subcategorias são os elementos constitutivos do sistema e são combinadas sob a 
forma de «classes». A UNFC pode ser visualizada em três dimensões, como ilustrado na figura 1, ou 
representada numa versão abreviada bidimensional prática, como ilustrado na figura 2. 

III. CLASSES 

Uma classe é definida de forma única selecionando, a partir de cada um dos três critérios, uma 
combinação específica de uma categoria ou subcategoria (ou grupos de categorias/subcategorias). 
Uma vez que os códigos são sempre citados na mesma sequência (ou seja, E; F; G), as letras podem 
ser retiradas e apenas os números retidos. O código numérico que define uma classe é então 
idêntico em todas as línguas, utilizando algarismos Hindu-Árabes. 
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Figura 1 
Categorias e exemplos de classes da UNFC 

 
 

Embora não existam restrições explícitas às possíveis combinações de categorias ou subcategorias 
E, F e G, algumas podem ser mais úteis do que outras. Para as combinações mais importantes 
(classes e subclasses), são fornecidos rótulos específicos em apoio do código numérico, tal como 
ilustrado na figura 2. 

Como mostra a figura 2, o produto total disponível para desenvolvimento, ou em produção, é 
classificado numa determinada data. A quantificação do produto pode exigir a tomada em 
consideração do período de vida/limite do projeto (por exemplo, no caso de projetos de energias 
renováveis). A classificação é feita do seguinte modo: 

(a) Quantidades produzidas que foram vendidas ou utilizadas. Tal incluiria a utilização interna 
direta de uma instalação solar doméstica ou o fornecimento de um produto no mercado 
interno não vendido a um mercado local. 

(b) Quantidades produzidas não utilizadas ou consumidas em operações 

(c) Quantidades de um produto conhecido que podem ser produzidas no futuro. Os estudos de 
avaliação técnica e ambiental-socioeconómica baseados em projetos constituem a base para a 
classificação.  

(d) Quantidades remanescentes de produtos não desenvolvidas por nenhum projeto. 

(e) Quantidades de um produto que podem ser produzidas no futuro a partir de projetos 
prospetivos. Os estudos de avaliação técnica e ambiental-socioeconómica baseados em 
projetos prospetivos constituem a base para a classificação. 

(f) Quantidades remanescentes de produtos não desenvolvidas por qualquer projeto prospetivo. 
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Figura 2 
Versão abreviada da UNFC, mostrando classes primárias 
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Produzido 

Produção vendida ou utilizada 

Produção não utilizada ou  
consumido em operaçõesa

 

  
Classe 

Categorias mínimas 

E F Gb 

A viabilidade ambiental e 
socioeconómica e a 

viabilidade técnica do 
projeto foram confirmadas 

Projetos viáveisc
 1 1 1, 2, 3 

A viabilidade ambiental e 
socioeconómica e/ou a 
viabilidade técnica do 

projeto ainda não foram 
confirmadas. 

Projetos potencialmente 
viáveisd

 2e 2 1, 2, 3 

Projetos não viáveisf
 3 2 1, 2, 3 

Produtos restantes não desenvolvidos a partir de 
projetos identificados g 3 4 1, 2, 3 

Não existem informações 
suficientes sobre a fonte 
para avaliar a viabilidade 

ambiental e 
socioeconómica do projeto 

e a viabilidade técnica 

Projetos prospetivos 3 3 4 

Produtos restantes não desenvolvidos a partir de 
projetos prospetivos g 

3 4 4 

 

a A produção futura não utilizada ou consumida nas operações do projeto é classificada como E3.1. Estas 
podem existir para todas as categorias de quantidades recuperáveis.  

b As categorias G podem ser utilizadas de forma discreta ou em cenários cumulativos (por exemplo, G1 + G2). 
c As estimativas associadas a projetos viáveis são definidas em muitos sistemas de classificação como 

reservas, mas existem algumas diferenças significativas entre as definições específicas que são aplicadas em 
diferentes setores e, por conseguinte, o termo não é aqui utilizado. 

d Nem todos os projetos potencialmente viáveis serão desenvolvidos. 
e Os projetos potencialmente viáveis podem satisfazer os requisitos para E1. 
f Os projetos não viáveis incluem os que se encontram numa fase inicial da avaliação, para além dos que são 

considerados pouco suscetíveis de se tornarem viáveis num futuro previsível. 
g Os restantes produtos não desenvolvidos a partir de projetos identificados ou de projetos prospetivos 

poderão vir a ser desenvolvidos no futuro à medida que as condições tecnológicas ou ambientais e 
socioeconómicas mudam. Algumas ou todas estas estimativas podem nunca ser desenvolvidas devido a 
condicionalismos físicos e/ou ambientais e socioeconómicos. Esta classificação pode ser de menor valor 
para os projetos de recursos renováveis, mas pode ainda ser utilizada para indicar a quantidade de 
potencial não realizado. Salienta-se que os restantes produtos são quantidades que, se produzidas, 
poderiam ser compradas, vendidas ou utilizadas (ou seja, eletricidade, calor, etc., e não energia eólica, 
irradiaçãosolar,etc.).
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A descrição do produto total pode ser mantida mediante a plena aplicação da classificação para 
todos os projetos na fonte. Para o efeito, é estabelecido um ponto de referência para determinar a 
quantidade, a qualidade e o preço de venda (ou transferência2) do produto. 

Com exceção da produção anterior que pode ter sido medida, as quantidades são sempre 
estimadas. Haverá um certo grau de incerteza associado às estimativas. A incerteza é comunicada 
citando quantidades discretas de níveis de confiança decrescentes (elevados, moderados, baixos) 
ou gerando três cenários ou resultados específicos (estimativas baixas, melhores e elevadas). Um 
cenário de estimativa baixa é diretamente equivalente a uma estimativa de confiança elevada (ou 
seja, G1), enquanto um cenário de melhor estimativa é equivalente à combinação das estimativas 
de confiança elevada e de confiança moderada (G1 + G2). Um cenário de estimativa elevada é 
equivalente à combinação de estimativas de confiança elevadas, moderadas e baixas (G1 + G2 + 
G3). As quantidades podem ser estimadas por métodos determinísticos ou probabilísticos. 

Os projetos que não satisfazem os requisitos de um projeto viável dependem de uma ou mais 
condições ainda por cumprir. Estes projetos contingentes estão subdivididos: projetos para os quais 
se espera que as condições ambientais e socioeconómicas sejam aceitáveis para execução e 
projetos em que não existam.  

IV. SUBCLASSES 

Para maior clareza nas comunicações globais, são definidas subclasses adicionais da UNFC com 
base na granularidade total fornecida pelas subcategorias incluídas no anexo II. Estas categorias são 
ilustradas na figura 3. 

V. HARMONIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DE RECURSOS 

Outras classificações que não as indicadas na figura 2 podem ser geradas escolhendo combinações 
adequadas de categorias, ou agrupando ou subdividindo as categorias. Tal permite a harmonização 
de inventários que são desenvolvidos com base em diferentes sistemas de classificação. 

Inversamente, quando a UNFC não abreviada é utilizada para elaborar um inventário, este pode ser 
convertido em inventários desenvolvidos a partir de outras classificações harmonizadas sem voltar 
à informação de base. 

VI. ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES NACIONAIS OU LOCAIS 

As classificações têm frequentemente de ser adaptadas às necessidades nacionais ou locais. As 
alterações desta natureza devem ser verificadas quanto à coerência com a UNFC não abreviada e 
outras aplicações utilizadas. Por razões de transparência, as diferenças em relação à UNFC devem 
ser documentadas aquando da adaptação. 

 

2 em grandes projetos integrados, pode ser necessário determinar um preço interno de «transferência» entre 
operações «a montante» e operações «intermédias» ou «a jusante» com base num cálculo de compensação. 
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VII. CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS 

As questões ambientais e sociais, incluindo as especificadas na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que possam 
afetar o desenvolvimento de um projeto, são incluídas na classificação de um projeto no âmbito da 
UNFC. Ao classificar um projeto, as categorias de Eixos E são explicitamente definidas de modo a 
incluir tanto questões ambientais como sociais que possam ser relevantes para a viabilidade do 
projeto, para além de fatores económicos, jurídicos e outros fatores não técnicos. 

A identificação e consideração, no momento da estimativa, de todos os aspetos sociais ou 
ambientais conhecidos que possam ter impacto no projeto durante o seu ciclo de vida são 
reconhecidas como parte integrante da avaliação. A presença de fatores sociais ou ambientais 
pode impedir a realização de um projeto ou levar à suspensão ou cessação das atividades de um 
projeto de produção. Em alguns casos, a presença de externalidades ambientais ou sociais positivas 
pode ser um motor essencial para o arranque de um projeto. A classificação registará a maturidade 
dos aspetos ambientais e sociais e o seu impacto no desenvolvimento do projeto.
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Figura 3 
Classes e subclasses da UNFC definidas pelas subcategoriasa

 

Classes da UNFC definidas por categorias e subcategorias 
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o Produção vendida ou utilizada 

Produção não utilizada ou consumida em operações 

Classe Subclasse 
Categorias 

E F G 

Fo
nt
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 c

on
he

ci
da

s 

 
Projetos viáveis 

Sobre a produção 1 1.1 1, 2, 3 

Aprovado 
para desenvolvimento 1 1.2 1, 2, 3 

Justificado 
para desenvolvimento 1 1.3 1, 2, 3 

Projetos 
potencialmente viáveis 

Desenvolvimento pendente 
2b 2.1 1, 2, 3 

Desenvolvimento suspenso 2 2.2 1, 2, 3 

 
Não viável 
Projetos 

Desenvolvimento não 
clarificado 

3.2 2.2 1, 2, 3 

Desenvolvimento não viável 3.3 2.3 1, 2, 3 

Produtos restantes não desenvolvidos a partir de 
projetos identificados 

3.3 4 1, 2, 3 

Fo
nt

es
 p

ot
en

ci
ai

s 

Projetos prospetivos [Não foram definidas 
subclasses] 

 
 

3.2 

 
 

3 

 
 

4 

Produtos restantes não desenvolvidos a partir de 
projetos prospetivos 

3.3 4 4 

 
a Consultar igualmente as notas da figura 2. 
b Os projetos em fase de desenvolvimento podem satisfazer os requisitos para E1.
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ANEXO Ia 

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS  
E EXPLICAÇÕES DE APOIO 

Eixo E — Viabilidade Ambiental e Socioeconómica 
Categoria Definição Explicação de apoio 

E1 

Confirma-se que o 
desenvolvimento e a 
exploração são 
economicamente viáveis do 
ponto de vista ambiental e 
social. 

O desenvolvimento e a exploração são economicamente viáveis do 
ponto de vista ambiental, com base nas condições atuais e em hipóteses 
realistas de condições futuras. Foram cumpridas todas as condições 
necessárias (incluindo licenças e contratos relevantes) ou existem 
expectativas razoáveis de que todas as condições necessárias serão 
cumpridas dentro de um prazo razoável e não existem impedimentos à 
entrega do produto ao utilizador ou ao mercado. A viabilidade ambiental 
e socioeconómica não é afetada por condições adversas a curto prazo, 
desde que as previsões a mais longo prazo permaneçam positivas. 

E2 

Prevê-se que o 
desenvolvimento e a 
exploração se tornem viáveis 
do ponto de vista social e 
ambiental num futuro 
previsível. 

O desenvolvimento e a exploração ainda não foram confirmados como 
sendo viáveis do ponto de vista social e económico do ponto de vista 
ambiental, mas, com base em hipóteses realistas de condições futuras, 
existem perspetivas razoáveis de viabilidade ambiental e 
socioeconómica num futuro previsível. 

E3 

Não se prevê que o 
desenvolvimento e a 
exploração se tornem viáveis 
do ponto de vista ambiental 
e económico num futuro 
previsível ou a avaliação 
encontra-se numa fase 
demasiado precoce para 
determinar a viabilidade 
ambiental e socioeconómica. 

Com base em hipóteses realistas de condições futuras, considera-se 
atualmente que não existem perspetivas razoáveis de viabilidade 
ambiental e socioeconómica num futuro previsível; ou a viabilidade 
ambiental e socioeconómica ainda não pode ser determinada devido a 
informações insuficientes. 
Incluem-se igualmente as estimativas associadas a projetos que se prevê 
venham a ser desenvolvidos, mas que serão não utilizados ou consumidos 
em operações. 

 

a
O anexo I faz parte integrante da UNFC. 
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Eixo F — viabilidade técnica e maturidade 
 

  

Categoria Definição Explicação de apoio 

 
 

F1 

Foi confirmada a 
viabilidade técnica de 
um projeto de 
desenvolvimento. 

O desenvolvimento ou a operação estão atualmente 
em curso ou foram concluídos estudos 
suficientemente pormenorizados para demonstrar a 
viabilidade técnica do desenvolvimento e da operação. 
Todas as partes associadas ao projeto, incluindo as 
governamentais, deveriam ou terão assumido um 
compromisso de desenvolvimento. 

 
 

F2 

A viabilidade técnica de 
um projeto de 
desenvolvimento está 
sujeita a uma avaliação 
mais aprofundada. 

Os estudos preliminares de um projeto definido 
fornecem provas suficientes do potencial de 
desenvolvimento e que se justifica um estudo mais 
aprofundado. Poderão ser necessários mais estudos 
e/ou aquisição de dados para confirmar a viabilidade 
do desenvolvimento. 

 
 
 

F3 

A viabilidade técnica de 
um projeto de 
desenvolvimento não 
pode ser avaliada 
devido à limitação de 
dados. 

Estudos muito preliminares de um projeto indicam a 
necessidade de mais aquisição ou estudo de dados 
para avaliar a viabilidade potencial do 
desenvolvimento. 

 

F4 

Não foi 
identificado 
qualquer projeto 
de 
desenvolvimento. 

Quantidades remanescentes de produtos não 
desenvolvidas por nenhum projeto. Trata-se de 
quantidades que, se produzidas, poderiam ser 
compradas, vendidas ou utilizadas (ou seja, 
eletricidade, calor, etc., e não energia eólica, irradiação 
solar, etc.). 
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Eixo G — Grau de confiança 

 

 
  3 Em que P90 significa que existe uma probabilidade de 90 % de o resultado real ser igual ou superior 

a esta estimativa. Do mesmo modo, P50 e P10 refletem respetivamente 50 % e 10 % de probabilidade de 
o resultado real ser igual ou superior à estimativa. 

Categoria Definição Explicação de apoio 

G1 

 
 
Quantidade de 
produto associada a 
um projeto que pode 
ser estimada com um 
elevado nível de 
confiança. 

 
As estimativas da quantidade do produto podem ser 
categorizadas discretamente como G1, G2 e/ou G3 

(juntamente com as categorias E e F adequadas), com 
base no grau de confiança nas estimativas (confiança 

elevada, moderada e baixa, respetivamente) com base 
em provas diretas.Em alternativa, as estimativas da 

quantidade do produto podem ser classificadas como 
uma gama de incerteza refletida quer i) em três cenários 

determinísticos específicos (casos baixos, melhores e 
elevados) quer ii) numa análise probabilística a partir da 
qual3 são selecionados três resultados (P90, P50 e P10). 
Em ambas as metodologias (as abordagens «cenário» e 
«probabilística»), as estimativas são então classificadas 

no eixo G como G1, G1 + G2 e G1 + G2 + G3, 
respetivamente.Em todos os casos, as estimativas da 

quantidade de produto são as associadas a um 
projeto.Observações adicionais: 

As categorias de eixos G destinam-se a refletir todas as 
incertezas significativas (por exemplo, incerteza na fonte, 
incerteza geológica, incerteza da eficiência da instalação, 

etc.) com impacto na previsão de estimativas para o 
projeto. As incertezas incluem a variabilidade, a 

intermitência e a eficiência do desenvolvimento e do 
funcionamento (se for caso disso). Normalmente, as 

várias incertezas combinam-se para proporcionar uma 
gama completa de resultados. Nesses casos, a 

categorização deve refletir três cenários ou resultados 
equivalentes a G1, G1 + G2 e G1 + G2 + G3. 

G2 

Quantidade de 
produto associada a 
um projeto que pode 
ser estimada com um 
nível de confiança 
moderado. 

 
G3 

Quantidade de 
produto associada a 
um projeto que pode 
ser estimada com um 
baixo nível de 
confiança. 
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Categoria Definição Explicação de apoio 

 
 
 
 
 
 

G4 

Quantidade de produto 
associada a um projeto 
prospetivo, estimada 
principalmente com 
base em provas 
indiretas. 

Um projeto prospetivo é um projeto em que a existência 
de um produto que pode ser desenvolvido se baseia 
principalmente em provas indiretas e ainda não foi 
confirmado. Para confirmação, será necessário proceder 
a uma nova aquisição e avaliação de dados. 
 
Quando for apresentada uma única estimativa, esta 
deve ser o resultado esperado, mas, sempre que 
possível, deve ser calculada uma gama completa de 
incerteza para o projeto prospetivo.  
 
Além disso, recomenda-se que seja avaliada e 
documentada a possibilidade de êxito (probabilidade) 
de o projeto prospetivo avançar para um projeto 
viável. 
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ANEXO IIa 

DEFINIÇÃO DAS SUBCATEGORIAS 

Categoria Subcategoria Definição da subcategoria 
 
 
 

E1 

E1.1 O desenvolvimento é viável dos pontos de vista social, e 
ambiental, com base nas condições atuais e em hipóteses 
realistas de condições futuras. 

 

E1.2 

O desenvolvimento não é viável dos pontos de vista 
ambiental, social e económico, com base nas condições atuais 
e em hipóteses realistas de condições futuras, mas é tornado 
viável através de subvenções estatais e/ou de outras 
considerações. 

E2 

Não foram 
definidas 
subcategorias 

 

 
 
 
 

E3 

E3.1 
Estimativa do produto que se prevê venha a ser desenvolvido, 
mas que será não utilizado ou consumido durante as 
operações. 

 
E3.2 

A viabilidade ambiental e socioeconómica ainda não pode ser 
determinada devido a informações insuficientes. 

 

E3.3 

Com base em hipóteses realistas de condições futuras, 
considera-se atualmente que não existem perspetivas 
razoáveis de viabilidade ambiental e socioeconómica num 
futuro previsível. 

 
o anexo II faz parte integrante da UNFC. 
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Categoria Subcategoria Definição da subcategoria 

 
 
 

F1 

F1.1 A produção está atualmente em curso. 

F1.2 Foram autorizados fundos de capital e está em curso a 
execução do desenvolvimento. 

 
F1.3 

Foram concluídos estudos para demonstrar a viabilidade 
técnica do desenvolvimento e do funcionamento. Deve 
haver uma expectativa razoável de que estarão disponíveis 
todas as aprovações/contratos necessários para que o projeto 
possa avançar. 

 
 

 
F2 

F2.1 As atividades do projeto estão em curso para justificar o 
desenvolvimento num futuro previsível. 

 
F2.2 

As atividades do projeto estão suspensas e/ou em que a 
justificação como desenvolvimento pode ser objeto de 
atrasos significativos. 

F2.3 Não existem planos para desenvolver ou adquirir 
dados adicionais no momento atual devido a um 
potencial limitado. 

F3 

F3.1 Estudos específicos do local identificaram um 
desenvolvimento potencial com confiança suficiente para 
justificar a realização de novos testes. 

F3.2 Os estudos locais indicam o potencial de desenvolvimento 
numa área específica, mas exigem mais aquisição e/ou 
avaliação de dados, a fim de ter confiança suficiente para 
justificar a realização de novos ensaios. 
 F3.3 

 
Na fase inicial dos estudos, quando os estudos 
regionais permitem inferir condições favoráveis 
ao desenvolvimento potencial de uma 
determinada zona. 

F4 

F4.1 A tecnologia necessária está em desenvolvimento 
ativo, na sequência de estudos-piloto bem 
sucedidos, mas ainda não foi demonstrado que é 
tecnicamente viável para este projeto. 
 F4.2 A tecnologia necessária está a ser investigada, 
mas ainda não foram concluídos estudos-piloto 
bem sucedidos. 

F4.3 A tecnologia não está atualmente em fase de 
investigação ou desenvolvimento. 
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G — Grau de confiança 

Categoria Subcategoria Definição da subcategoria 

G4 

G4.1 Estimativa reduzida das quantidades. 
 

G4.2 

Montante incremental a G4.1 de modo a que G4.1 + 
G4.2 corresponda a uma melhor estimativa das 
quantidades. 
 

G4.3 
Montante incremental G4.1 + G4.2, de modo a que 
G4.1 + G4.2 + G4.3 corresponda a uma estimativa 
elevada das quantidades. 
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PARTE II* 

Especificações para a aplicação da 
Classificação Quadro dos Recursos das Nações 

Unidas (UNFC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* 
Salvo indicação em contrário, todas as secções e anexos enumerados e referenciados na parte II dizem respeito 
apenas à parte II. 
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I. INTRODUÇÃO 

A Classificação Quadro dos Recursos das Nações Unidas (UNFC) é um sistema de classificação1  
baseado em projetos de recursos e em princípios universalmente aceitáveis e aplicáveis a nível 
internacional para definir a viabilidade ambiental e socioeconómica, técnica e a maturidade dos 
projetos de desenvolvimento de recursos.1 O UNFC proporciona um quadro coerente para 
descrever o nível de confiança das futuras quantidades produzidas pelo projeto. 

Fontes como a energia solar, eólica, geotérmica, hidro-marinha, bioenergia, injeção para 
armazenamento, hidrocarbonetos, minerais, combustíveis nucleares e água são a matéria-prima 
para projetos de recursos a partir dos quais podem ser desenvolvidos produtos. As fontes podem 
estar no seu estado natural ou secundário (fontes antropogénicas, rejeitos, etc.). 

Esta atualização de 2019 do UNFC é uma atualização da Classificação Quadro das Nações Unidas 
para a Energia Fóssil e Reservas e Recursos Minerais 2009, que incorpora especificações para a sua 
aplicação (ECE Energy Series 42 e ECE/ENERGY/94), publicada no final de 2013. O nome da 
Classificação Quadro das Nações Unidas para a Energia Fóssil e Reservas e Recursos Minerais 2009 
(UNFC-2009) foi alterado para Classificação Quadro dos Recursos das Nações Unidas em 2017. O 
texto da UNFC-2009 [tal como consta das partes I e III dessa publicação (ECE Series Energia 42)] foi 
anteriormente publicado em 2010 (ECE Series Energia 39 e ECE/ENERGY/85). 

A importância das questões ambientais e sociais no contexto da classificação dos recursos é 
devidamente reconhecida nesta versão atualizada do UNFC. 

Na primeira sessão do grupo de peritos em gestão dos recursos (anteriormente conhecido como 
grupo de peritos sobre a classificação dos recursos até ao final de 2018), em abril de 2010, foi 
acordado que seriam elaboradas especificações genéricas para o UNFC, mas apenas na medida 
considerada necessária para alcançar um nível adequado de coerência na comunicação das 
quantidades estimadas no âmbito do UNFC. O UNFC está alinhado com alguns outros sistemas de 
classificação através de um documento de transição. Um documento de transição explica a relação 
entre a UNFC e outro sistema de classificação, incluindo instruções sobre como classificar as 
estimativas geradas pela aplicação desse sistema utilizando os códigos numéricos da UNFC.  

Em dezembro de 2019, foram publicados os seguintes documentos de transição: 

(a) Documento de ligação entre o Modelo de Normas Internacionais de Relato do Comité das 
Reservas Minerais (CRIRSCO) e o UNFC. 

(b) Documento de ligação entre o sistema de gestão dos recursos petrolíferos da SPE (PRMS) e o 
UNFC. 

(c) Documento de ligação entre a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos e a Agência da Energia Nuclear (AEN)/Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA) Classificação do Urânio e UNFC. 

(d) Documento de ligação entre a Classificação de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás 
Combustível da Federação da Rússia de 2013 e a UNFC. 

(e) Documento de transição entre a norma nacional da República Popular da China 
«Classificação dos Recursos/Reservas de Combustíveis Sólidos e Produtos de Base Minerais 

 
 1 Os termos «recurso» e «recursos» não estão definidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Recursos, uma 
vez que têm definições específicas, mas diferentes, em diferentes setores. Os termos são aqui utilizados apenas em 
termos genéricos. 
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(GB/T 17766-1999)» e a UNFC. 
f) Documento de ligação entre a norma nacional da República Popular da China «Classification 

for Petroleum Resources/Reserves (GB/T 19492-2004)» e a UNFC. 

A versão mais recente de todos os documentos de transição está disponível no sítio Web da UNFC 
no seguinte endereço: https://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 

Reconhece-se que podem existir diferenças entre o reporte a nível empresarial e o reporte por 
entidades públicas a nível nacional, em que as estimativas foram agregadas e/ou calculadas 
utilizando diferentes informações e procedimentos. Esta questão é abordada mais 
aprofundadamente na secção II «Relatórios nacionais sobre os recursos». 

Na secção III, a questão da divulgação é abordada, observando que a UNFC é um sistema voluntário 
que não obriga à divulgação de categorias específicas de projetos (classes ou subclasses). As 
especificações genéricas são apresentadas na secção IV. Estas são consideradas necessárias para 
assegurar que as quantidades de produtos (para qualquer produto) que são comunicadas como 
conformes com a Convenção das Nações Unidas sobre os Recursos Humanos são suficientemente 
comparáveis para fornecer informações úteis aos utilizadores desses dados. Os termos «reservas» 
e «recursos» não estão definidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Recursos, uma vez que 
ambos têm definições específicas, mas diferentes, consoante os diferentes setores. 

A governação da UNFC e as suas especificações são da responsabilidade do grupo de peritos da 
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas sobre a gestão dos recursos. 

O anexo I inclui um glossário de termos, mas limita-se aos termos específicos da UNFC para os 
quais as definições ainda não estão adequadamente fornecidas nos Sistemas Alinhados. Além 
disso, o anexo II contém orientações sobre a aplicação das instruções essenciais da UNFC. O 
anexo III contém orientações sobre a utilização da maturidade dos projetos para subclassificar 
projetos com recurso à UNFC. 
 

II. COMUNICAÇÃO DOS RECURSOS NACIONAIS 

A nível governamental, as estimativas nacionais de produtos podem basear-se numa agregação de 
estimativas empresariais comunicadas ou publicadas para projetos individuais.2 Contudo, essas 
estimativas podem não abranger todas as opções de desenvolvimento conhecidas ou potenciais. 
Além disso, nos casos em que as organizações governamentais têm a responsabilidade de elaborar 
estimativas a nível regional ou nacional, as estimativas podem ser diferentes das estimativas das 
empresas com base num projeto individual, independentemente do sistema de classificação 
utilizado. Nesses casos, as estimativas regionais ou nacionais utilizando a UNFC devem ser obtidas 
utilizando uma metodologia adequada, baseada na natureza e extensão dos dados disponíveis. Em 
conformidade com as especificações genéricas J, a metodologia de agregação deve ser divulgada. 
 

 

2 Note-se que as entidades reguladoras podem excluir explicitamente essa agregação na comunicação 
de informações empresariais em quaisquer circunstâncias.
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Ao comunicar estimativas agregadas utilizando a UNFC, é obrigatório divulgar os códigos numéricos 
relevantes para cada uma das classes. Por exemplo, pode ser útil a nível nacional determinar a 
soma das quantidades estimadas para projetos viáveis e projetos potencialmente viáveis ao nível 
da «melhor estimativa», embora seja preferível que a repartição por classe seja igualmente 
fornecida. 

III. DIVULGAÇÃO 
O UNFC é um sistema voluntário e não impõe quaisquer regras relativamente às categorias de 
projetos (classes ou subclasses) que devem ser divulgadas. A menos que seja mandatada ou 
limitada por um governo ou outro organismo regulador, a divulgação das quantidades de produtos 
ao abrigo da UNFC fica inteiramente ao critério do autor da comunicação. No entanto, a fim de 
assegurar que as quantidades divulgadas fornecerão informações úteis aos utilizadores de 
informações sobre o produto, são a seguir incluídas algumas especificações genéricas, a fim de 
assegurar a clareza e a comparabilidade. Em alguns casos, estas especificações podem ser 
abordadas de forma adequada através da utilização de notas de rodapé do relatório. 

IV. ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS 
Nestas especificações genéricas, as palavras seguintes têm significados específicos: 

 «Deve» é utilizado quando uma disposição é obrigatória; 
 «Deverá» é utilizado quando é dada preferência a uma disposição; e 
 «Pode» é utilizado quando as alternativas são igualmente aceitáveis. 

Quando se define a seguir uma especificação genérica, esta estabelece uma norma mínima para a 
comunicação de informações no âmbito da UNN.  

A. Utilização de códigos numéricos 
Embora as classes e subclasses definidas apresentadas nas figuras 2 e 3 (ver parte I) possam ser 
utilizadas como terminologia suplementar, o (s) código (s) numérico (s) pertinente (s) deve (m) ser 
sempre comunicado (s) em conjunto com a quantidade estimada. Por exemplo, podem ser 
documentados nos formulários 111, 111 +112 ou 1.1; 1.2; 1, consoante o caso. 

Note-se que algumas subcategorias são definidas no texto que se segue, para além das previstas no 
anexo II da Convenção das Nações Unidas sobre o Controlo das Nações Unidas. Estas subcategorias 
facultativas foram identificadas como potencialmente úteis em determinadas situações e definidas 
no presente regulamento, a fim de assegurar a coerência na sua aplicação. Nenhuma disposição do 
presente documento impede a utilização futura de subclasses adicionais que possam ser 
consideradas úteis em casos específicos, especialmente quando essas subclasses facilitem a ligação 
a outros sistemas e que possam ser definidas em documentos de transição. 

B. Documento de transição 
A UNFC pode ser alinhada com outros sistemas de classificação. Um documento de transição 
explica a relação entre a UNFC e outro sistema de classificação, incluindo instruções sobre como 
classificar as estimativas geradas pela aplicação desse sistema utilizando os códigos numéricos da 
UNFC. O documento de transição que foi utilizado como base para a avaliação deve ser divulgado 
juntamente com as quantidades comunicadas. 
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C. Data de entrada em vigor 
As estimativas das quantidades de produtos comunicadas correspondem à data de entrada em 
vigor da avaliação. A data de entrada em vigor deve ser claramente indicada em conjunto com a 
estimativa. A avaliação deve ter em conta todos os dados e informações de que o avaliador dispõe 
antes da data efetiva. Se estiverem disponíveis informações após a data de entrada em vigor, mas 
antes da comunicação, que possam ter alterado significativamente a estimativa à data de entrada 
em vigor, o efeito provável dessas informações deve ser incluído no relatório. 

D. Produto 
As estimativas devem ser classificadas separadamente para cada produto que será vendido, 
transferido, utilizado, não utilizado ou consumido em operações. Se as estimativas para diferentes 
produtos tiverem sido agregadas para efeitos de classificação e não forem fornecidas estimativas 
separadas, as estimativas agregadas devem ser acompanhadas de uma declaração que clarifique 
quais os produtos que foram agregados e quais os fatores de conversão utilizados para os tornar 
equivalentes para efeitos de agregação.3 

E. Base para a estimativa 
As estimativas podem ser atribuíveis ao projeto no seu todo ou podem refletir a proporção dessas 
estimativas atribuível ao interesse ambiental-socioeconómico da entidade que relata no projeto.4 A 
base de relato deve ser claramente indicada em conjunto com a estimativa. As obrigações de 
royalties das administrações públicas são frequentemente tratadas como um imposto a pagar em 
dinheiro e, por conseguinte, são geralmente classificadas como um custo das operações. Nesses 
casos, a estimativa comunicada pode incluir a proporção atribuível à obrigação de royalties. Se a 
estimativa comunicada excluir a proporção atribuível à obrigação de royalties, tal deve ser 
divulgado. 

F. Ponto de referência 
O ponto de referência é um local definido no âmbito de um desenvolvimento no qual é feita a 
estimativa ou medição comunicada. O ponto de referência pode ser o ponto de venda, de 
transferência ou de utilização a partir do desenvolvimento ou pode ser uma fase intermédia, caso 
em que as quantidades comunicadas contabilizam perdas antes, mas não depois, do ponto de 
entrega. O ponto de referência deve ser divulgado em conjunto com a classificação. Se o ponto de 
referência não for o ponto de venda a terceiros (ou se a custódia for transferida para outras 
operações da entidade) e essas quantidades forem classificadas como E1, devem também ser 
fornecidas as informações necessárias para calcular as vendas estimadas. 
 
 

 

3 Por exemplo, os volumes de petróleo bruto podem ser comunicados incluindo líquidos de condensados 
e de gás natural, caso em que este facto deve ser divulgado. Além disso, se os volumes de gás forem 
convertidos em volumes «equivalentes de petróleo» e agregados com estimativas de petróleo bruto, tal deve 
ser divulgado. Além disso, se as estimativas do produto (por exemplo, eletricidade produzida a partir de 
energia solar ou eólica, petróleo, gás, carvão e urânio) forem convertidas numa medida de equivalência 
energética, devem ser divulgados os fatores de conversão pertinentes. 

4  A proporção das quantidades brutas atribuíveis a uma empresa dependerá das disposições contratuais 
específicas que regem o desenvolvimento e a exploração, podendo ser definida por regulamento. No que se 
refere à comunicação de informações pelas empresas, devem ser documentados os princípios gerais utilizados 
para determinar as quantidades líquidas. 
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G. Classificação dos projetos com base no nível de maturidade 
Sempre que se considere adequado ou útil subclassificar os projetos de modo a refletir diferentes 
níveis de maturidade do projeto, com base no estado atual do projeto, as subclasses facultativas 
indicadas na figura 3 da Convenção das Nações Unidas para o Controlo das Pescas (ver parte I) 
podem ser adotadas para efeitos de comunicação de informações. O anexo III fornece orientações 
adicionais sobre a distinção entre as subclasses da UNFC. 

H. Distinção entre E1, E2 e E3 
A distinção entre as quantidades classificadas no eixo ambiental-socioeconómico como E1, E2 ou 
E3 baseia-se na expressão «perspetivas razoáveis de desenvolvimento ambiental-socioeconómico 
viável num futuro previsível». A definição de «futuro previsível» pode variar em função da 
evolução, pelo que podem ser encontrados mais pormenores nas especificações pertinentes da 
UNFC. 

As categorias de eixos ambiental-socioeconómicos abrangem as questões não técnicas que têm um 
impacto direto na viabilidade de um projeto, incluindo os preços dos produtos, os custos, o quadro 
jurídico/fiscal, a regulamentação ambiental e os obstáculos, barreiras ou benefícios ambientais ou 
sociais conhecidos. Qualquer uma destas questões poderia impedir a realização de um novo 
projeto (e, por conseguinte, as quantidades seriam classificadas como E2 ou E3, consoante o caso), 
ou poderia levar à suspensão ou cessação das atividades de produção numa operação existente. Se 
as atividades de desenvolvimento ou de exploração forem suspensas, mas existirem «perspetivas 
razoáveis de produção viável do ponto de vista ambiental, social e económico num futuro 
previsível», o projeto será reclassificado de E1 para E2. Quando não for possível demonstrar 
«perspetivas razoáveis de produção viável do ponto de vista ambiental, social e económico num 
futuro previsível», o projeto deve ser reclassificado de E1 para E3. 

Em alguns casos, a presença de externalidades sociais ou ambientais positivas pode ser um motor 
essencial para o arranque de um projeto. A classificação registará a maturidade dos aspetos sociais 
ou ambientais e o seu impacto no projeto. 
 

I. Distinção entre quantidades potencialmente produzidas e 
quantidades não desenvolvidas 
As quantidades de produtos associados a projetos são classificadas como F1 a F3 como 
potencialmente passíveis de desenvolvimento utilizando tecnologia existente ou tecnologia 
atualmente em desenvolvimento ou em funcionamento. Pode haver quantidades remanescentes 
sem qualquer projeto de desenvolvimento. A quantidade de produto associada a estes produtos é 
classificada como F4. Trata-se de quantidades que, se produzidas, poderiam ser compradas, 
vendidas ou utilizadas (ou seja, eletricidade, calor, etc., e não energia eólica, irradiação solar, etc.). 
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J. Agregação das quantidades 
As estimativas associadas a projetos classificados em diferentes categorias nos eixos de viabilidade 
ambiental-socioeconómica ou técnica não devem ser agregadas entre si sem a devida justificação e 
divulgação da metodologia adotada.5 Em todos os casos, as classes específicas que foram agregadas 
devem ser divulgadas em conjunto com a quantidade classificada (por exemplo, 111 +112 +221 
+222) e uma nota de rodapé acrescentada. A nota de rodapé deve indicar a forma como os 
projetos com diferentes categorias E e F foram agregados, a fim de ter em conta a probabilidade de 
que nem todos atinjam a maturidade dos projetos viáveis. Deve também indicar, se for caso disso, 
a forma como as quantidades com diferentes categorias G foram agregadas (aritmética ou 
estocástica, e se é utilizada agregação estocástica, como). 

Sempre que as estimativas tenham sido agregadas a partir de vários projetos, deve ponderar-se a 
subdivisão dos totais agregados por tipo de produto e por localização (por exemplo, offshore versus 
terrestre). 

K. Pressupostos ambientais e socioeconómicos 
Em conformidade com as definições de E1, E2 e E3, os pressupostos ambientais-socioeconómicos 
devem basear-se nas condições atuais e em pressupostos realistas das condições futuras. Exceto 
quando condicionados pela regulamentação, os pressupostos das futuras condições de mercado 
devem refletir a perspetiva de: 

(a) A organização responsável pela avaliação; 

(b) O ponto de vista de uma pessoa competente6 ou de um avaliador independente; ou, 

(c) Uma visão independente publicada externamente, que é considerada uma 
previsão razoável das condições futuras. 

Deve ser divulgada a base para os pressupostos (por oposição à previsão efetiva). Caso sejam 
utilizados pressupostos alternativos, as estimativas alternativas devem ser identificadas e 
acompanhadas de uma explicação dos pressupostos utilizados. 

L. Qualificações do avaliador 
Os avaliadores devem possuir um nível adequado de conhecimentos especializados e experiência 
relevante na estimativa do projeto de recursos em avaliação.7 

 
 

5  Note-se que as entidades reguladoras podem excluir explicitamente essa agregação na comunicação 
de informações empresariais em quaisquer circunstâncias. 

6 Note-se que o termo «pessoa competente» pode ser definido por regulamento. 
 

7 Adicionalmente, as entidades reguladoras podem mandatar explicitamente a utilização de uma «pessoa 
competente», tal como definida no regulamento, no que diz respeito à comunicação de informações pelas empresas. 
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M. Unidades e fatores de conversão 
A fim de facilitar a comparabilidade global das estimativas dos produtos, recomenda-se que a 
Système International d’Unités (unidades SI) seja utilizada para a comunicação de estimativas. No 
entanto, reconhece-se que existem unidades de medida tradicionais que são amplamente 
utilizadas e aceites para determinados produtos; se essas unidades forem utilizadas para efeitos de 
comunicação de informações, devem ser fornecidos fatores de conversão para unidades SI. Do 
mesmo modo, se forem aplicadas quantidades convertidas de volume ou massa em equivalentes 
de energia ou outras conversões, devem ser divulgados os fatores de conversão. 

N. Documentação 
As estimativas devem ser documentadas com pormenor suficiente para permitir a um avaliador ou 
auditor independente compreender claramente a base da estimativa e a sua classificação. Note-se 
que se trata de uma obrigação de assegurar que a documentação interna adequada é gerada e 
conservada e não é uma obrigação de divulgação externa dessas informações. 
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ANEXO I 
GLOSSÁRIO DE TERMOS 

Termo Definição 

Sistema alinhado Um sistema de classificação que foi alinhado com o UNFC, tal como 
demonstrado pela existência de um documento de transição aprovado 
pelo grupo de peritos em gestão dos recursos. 

Documento de ligação Um documento que explica a relação entre a UNFC e outro sistema de 
classificação, incluindo instruções e orientações sobre a forma de 
classificar as estimativas geradas pela aplicação desse sistema utilizando 
os códigos numéricos da UNFC. 

Categoria Base primária para a classificação utilizando cada um dos três critérios 
fundamentais de viabilidade ambiental e socioeconómica (categorias 
conexas E1, E2 e E3), viabilidade técnica (categorias conexas F1, F2, F3 e 
F4) e grau de confiança (categorias conexas G1, G2, G3 e G4). As 
definições das categorias constam do anexo I da parte I da UNFC. 

Classe (s) Nível primário de classificação dos recursos resultante da combinação de 
uma categoria de cada um dos três critérios (eixos).  

Critérios  A UNFC utiliza três critérios fundamentais para a classificação das 
reservas e dos recursos: favorecimento das condições ambientais e 
socioeconómicas no estabelecimento da viabilidade do projeto (eixo E); 
maturidade da tecnologia, estudos e compromissos necessários para a 
execução do projeto (eixo F); e o grau de confiança na estimativa das 
quantidades de produtos do projeto (eixo G). Estes critérios são 
subdivididos em categorias e subcategorias, que são depois combinadas 
sob a forma de classes ou subclasses. 

Avaliador Pessoa ou pessoas que efetuam estimativas e/ou classificações. 

Especificações genéricas Especificações (documentadas no presente documento de especificações) 
aplicáveis à classificação de produtos de um projeto de recursos 
utilizando a UNFC. 

Projeto identificado Um projeto identificado é um projeto associado a uma fonte conhecida.  

Fonte conhecida Uma fonte cuja existência tenha sido demonstrada através de elementos 
de prova diretos. As especificações mais pormenorizadas podem ser 
encontradas em Sistemas Alinhados pertinentes para cada fonte.  

Documento de 
mapeamento 

O resultado de uma comparação entre outro sistema de classificação de 
recursos e a UNFC, ou entre esse sistema e os Sistemas Alinhados 
existentes, o que evidencia as semelhanças e diferenças entre os 
sistemas. Um documento de cartografia pode servir de base para avaliar 
o potencial de o outro sistema se tornar um sistema de alinhamento 
através do desenvolvimento de um documento de transição.  

Código numérico Designação numérica de cada classe ou subclasse de quantidade de 
recursos definida pela UNFC. Os códigos numéricos são sempre citados na 
mesma sequência (ou seja, E; F; G). 
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Termo Definição 

Fonte potencial Uma fonte que ainda não foi demonstrada por elementos de prova 
diretos, mas que é avaliada como potencialmente existente com base 
principalmente em elementos de prova indiretos. As especificações mais 
pormenorizadas podem ser encontradas em Sistemas Alinhados 
pertinentes para cada fonte. 

Produto Os produtos do projeto podem ser comprados, vendidos ou utilizados, 
incluindo eletricidade, calor, hidrocarbonetos, hidrogénio, minerais e 
água. Note-se que, com alguns projetos, como as energias renováveis, os 
produtos (eletricidade, calor, etc.) são diferentes das fontes (energia 
eólica, irradiação solar, etc.). Noutros projetos, os produtos e fontes 
podem ser semelhantes, por exemplo, em projetos petrolíferos, tanto as 
fontes como os produtos são petróleo e/ou gás, embora o estado de 
fluido e as propriedades possam mudar de reservatório para condições de 
superfície. 

Projeto Um projeto é um desenvolvimento ou operação definido que constitui a 
base para a avaliação ambiental, social, económica e técnica e para a 
tomada de decisões. Nas fases iniciais da avaliação, incluindo a 
verificação, o projeto pode ser definido apenas em termos conceptuais, 
enquanto os projetos mais maduros serão definidos em pormenor. 
Quando não for possível definir atualmente qualquer desenvolvimento ou 
operação para a totalidade ou parte de uma fonte, com base na 
tecnologia existente ou na tecnologia atualmente em desenvolvimento, 
todas as quantidades associadas a essa fonte (ou parte dela) são 
classificadas na categoria F4. Trata-se de quantidades que, se produzidas, 
poderiam ser compradas, vendidas ou utilizadas. 

Fontes Fontes como a bioenergia, geotérmica, hidromarinha, solar, eólica, 
injetável para armazenamento, hidrocarbonetos, minerais, combustíveis 
nucleares e água são a matéria-prima para projetos de recursos a partir 
dos quais podem ser desenvolvidos produtos. As fontes podem estar no 
seu estado natural ou secundário (fontes antropogénicas, rejeitos, etc.). 

Especificações Pormenores adicionais (regras obrigatórias) sobre a forma como um 
sistema de classificação dos recursos deve ser aplicado, complementando 
as definições-quadro desse sistema. As especificações genéricas previstas 
para a UNFC no presente documento de especificações asseguram clareza 
e comparabilidade e complementam os requisitos específicos da fonte 
incluídos nos sistemas de alinhamento, tal como estabelecido no 
documento de transição pertinente.  

Documento do caderno 
de especificações 

Especificações para a aplicação da Classificação Quadro dos Recursos das 
Nações Unidas (UNFC).  

Subcategorias Critérios de viabilidade ambiental, social e económica, viabilidade técnica 
e grau de confiança. 

Subclasses Subdivisão facultativa da classificação dos recursos com base nos 
princípios de maturidade dos projetos resultantes da combinação de 
subcategorias. As subclasses de maturidade dos projetos são discutidas 
mais pormenorizadamente no anexo III do presente documento de 
especificações. 

Système International Sistema de medição internacionalmente reconhecido e a forma moderna 
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Termo Definição 

d’Unités do sistema métrico. Os prefixos e as unidades são criados e as definições 
de unidade são alteradas através de acordos internacionais à medida que 
a tecnologia de medição progride e à medida que a precisão das 
medições melhora. Abreviada para SI.  

UNFC Classificação Quadro das Nações Unidas para os Recursos. 
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ANEXO II 
ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES ESSENCIAIS 

NA UNFC 

Classificação (de acordo 
com a UNFC) 

Atribuir quantidades estimadas a uma classe (ou subclasse) específica 
da UNFC por referência às definições de categorias ou subcategorias 
para cada um dos três critérios e tendo em conta tanto as 
especificações genéricas como os requisitos específicos da fonte 
incluídos no sistema de alinhamento, tal como estabelecido no 
documento de transição pertinente. 

Harmonização dos 
sistemas de classificação 

Identificar diferenças significativas entre sistemas, se existirem, 
através de mapeamento e, se necessário, ajustar as definições e/ou 
especificações de um sistema, de modo a que conduzam a resultados 
comparáveis. Um sistema harmonizado com a UNFC pode tornar-se 
um sistema de alinhamento através da elaboração e aprovação (pelo 
grupo de peritos em gestão de recursos) de um documento de 
transição. 

Correspondência entre 
sistemas de classificação 

Gerar um documento de cartografia comparando as definições e 
especificações de cada categoria/classe de um sistema de 
classificação com as definições e a especificação de cada uma das 
categorias/classes de outro sistema, a fim de identificar as 
semelhanças e diferenças entre elas. 

Cartografia através de 
um sistema de 
alinhamento 

Efetuar o mapeamento de um terceiro sistema de classificação junto 
da UNFC, começando por o mapear para um sistema que já está 
cartografado e alinhado com a UNFC. 

Alinhar os sistemas Ver Harmonização dos Sistemas de Classificação. 

Aplicar diretamente a 
Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com 
Deficiência (UNFC) 

Classificar as quantidades sem gerar estimativas iniciais num sistema 
de alinhamento. Tal continua a exigir o cumprimento das 
especificações genéricas e dos requisitos específicos da fonte 
incluídos no sistema de alinhamento, tal como estabelecido no 
documento de transição pertinente. 

Utilizar o UNFC como 
instrumento de 
harmonização 

Ver Harmonização dos Sistemas de Classificação. 
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ANEXO III 

ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA MATURIDADE DO 
PROJETO  

PARA PROJETOS SUB-CLASSIFY ATRAVÉS DA UNFC 

A UNFC prevê a possibilidade de subclassificar projetos mediante a aplicação de toda a gama de 
definições de subcategoria.8 A aplicação deste nível de granularidade do sistema é opcional, 
embora esteja a tornar-se amplamente reconhecida como um instrumento poderoso para efeitos 
de gestão de portefólio, tanto a nível empresarial como a nível nacional. As subclasses refletem o 
conceito de classificação com base na maturidade do projeto, que corresponde, de um modo geral, 
à probabilidade de o projeto vir a alcançar uma operação viável e a venda ou utilização do produto. 

As definições de categoria e subcategoria, bem como todas as especificações genéricas e 
especificações de recursos pertinentes necessárias para a classificação de alto nível em projetos 
viáveis, projetos potencialmente viáveis e projetos não viáveis, devem ser satisfeitas antes de se 
ponderar a atribuição à subclasse adequada. 

As subclasses de maturidade do projeto baseiam-se nas ações associadas (ou seja, decisões 
empresariais, autorizações governamentais, etc.) necessárias para orientar um projeto para uma 
produção viável. As fronteiras entre os diferentes níveis de maturidade dos projetos destinam-se a 
alinhar-se com as «portas de decisão» internas dos projetos (empresariais), proporcionando assim 
uma ligação direta entre a tomada de decisões e o processo de valor do capital dentro de uma 
empresa, bem como a caracterização da sua carteira de ativos através da classificação dos recursos. 

É importante notar que, embora o objetivo do promotor seja sempre deslocar os projetos para 
níveis mais elevados de maturidade e, eventualmente, para uma produção viável, uma alteração 
das circunstâncias (por exemplo, uma alteração de considerações ambientais, sociais ou de 
mercado locais, ou do regime fiscal aplicável, ou resultados dececionantes de novas aquisições de 
dados) pode levar a que os projetos sejam «desgraduados» para uma subclasse inferior. 

Se as subclasses da figura 3 da UNFC (ver parte I) forem adotadas, devem ser aplicadas as seguintes 
orientações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Ver figura 3 da UNFC (ver parte I). 
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(a) Projetos viáveis 

A produção é utilizada quando o projeto produz e vende efetivamente ou utiliza um ou mais 
produtos na data efetiva da avaliação. Embora a execução do projeto possa não estar concluída a 
100 % nessa data, o projeto completo deve dispor de todas as aprovações e contratos necessários, 
bem como de fundos de capital autorizados.9 Se uma parte do plano de desenvolvimento do 
projeto ainda estiver sujeita a aprovação e/ou autorização separada de fundos de capital de tal 
modo que não seja certo que se proceda, essa parte deve ser classificada como um projeto 
separado na subcategoria adequada. 

A aprovação para o desenvolvimento exige que todas as aprovações/contratos estejam em vigor e 
que tenham sido autorizados fundos de capital. A construção e instalação das instalações do 
projeto devem estar em curso ou estar prestes a arrancar em breve. Só uma alteração 
completamente imprevisível das circunstâncias que escapa ao controlo dos donos da obra seria 
uma razão aceitável para o insucesso do projeto num prazo razoável. 

A justificação para o desenvolvimento exige que o projeto tenha sido demonstrado ser 
tecnicamente viável e viável do ponto de vista ambiental e socioeconómico, e que haja uma 
expectativa razoável de que estarão disponíveis todas as aprovações/contratos necessários para o 
projeto avançar para o desenvolvimento e o funcionamento. 

(b) Projetos potencialmente viáveis 
Desenvolvimento Pendente está limitado aos projetos que estão ativamente sujeitos a atividades 
técnicas específicas do projeto, tais como a aquisição de dados adicionais (por exemplo, perfuração 
de avaliação) ou a conclusão de estudos de viabilidade do projeto e de análises socioeconómicas, 
ambientais e económicas conexas destinadas a confirmar a viabilidade do projeto e/ou a 
determinar o cenário de desenvolvimento ótimo. Além disso, pode incluir projetos com 
contingências não técnicas, desde que essas contingências estejam atualmente a ser ativamente 
prosseguidas pelos promotores e se preveja que sejam resolvidas positivamente num prazo 
razoável. Espera-se que esses projetos tenham uma elevada probabilidade de alcançar a 
viabilidade. 

O desenvolvimento pendente é utilizado quando se considera que um projeto tem, pelo menos, 
uma probabilidade razoável de alcançar a viabilidade (ou seja, existem perspetivas razoáveis para 
uma eventual produção económica), mas em que existem atualmente grandes contingências não 
técnicas (por exemplo, questões ambientais ou sociais) que têm de ser resolvidas antes de o 
projeto poder avançar para o desenvolvimento.10 A principal diferença entre o desenvolvimento 
pendente e o desenvolvimento pendente é que, no primeiro caso, as únicas contingências 
significativas são as que podem ser e estão a ser diretamente influenciadas pelos promotores (por 
exemplo, através de negociações), ao passo que, no segundo caso, as contingências primárias estão 
sujeitas às decisões de outros sobre os quais os promotores têm pouca ou nenhuma influência 
direta e tanto o resultado como a incerteza dessas decisões estão sujeitos a decisões significativas. 

 

9. Em alguns casos, um projeto pode dar início a operações e à venda ou utilização de produtos, apesar de partes do plano 
de desenvolvimento aprovado ainda não estarem concluídas (por exemplo, alguns poços de produção ainda não foram perfurados 
e/ou ligados). No entanto, é necessário distinguir esta situação de uma evolução faseada em que a execução das fases posteriores 
está sujeita a um processo de aprovação distinto, que pode mesmo depender dos resultados da primeira fase. 

10. A falta de procura suficiente num mercado existente e acessível e economicamente viável pode ser outra razão para que 
um projeto seja classificado como «Desenvolvimento pendente», mas é necessário ter cuidado para distinguir esta situação de uma 
situação em que não existe atualmente um mercado economicamente viável (Desenvolvimento não viável). 
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(c) Projetos não viáveis 
Desenvolvimento não clarificado é adequado para projetos que ainda se encontram nas fases 
iniciais de avaliação técnica e ambiental-socioeconómica (por exemplo, uma nova descoberta 
recente) e/ou em que será necessária uma aquisição adicional significativa de dados, a fim de fazer 
uma avaliação significativa do potencial de desenvolvimento viável, ou seja, não existe atualmente 
uma base suficiente para concluir que existem perspetivas razoáveis para uma produção viável. 

O desenvolvimento não viável é utilizado sempre que um projeto tecnicamente viável possa ser 
identificado, mas tenha sido avaliado como tendo um potencial insuficiente para justificar 
quaisquer outras atividades de aquisição de dados ou quaisquer esforços diretos para eliminar 
contingências. Nesses casos, pode ser útil identificar e registar essas quantidades, de modo que o 
potencial de uma oportunidade de desenvolvimento viável seja reconhecido em caso de mudança 
importante na tecnologia ou nas condições ambientais e socioeconómicas. 

(d) Produtos restantes não desenvolvidos a partir de projetos 

As quantidades só devem ser classificadas como produtos remanescentes não desenvolvidos a 
partir de projetos em que não tenham sido identificados projetos tecnicamente viáveis que possam 
conduzir à produção de qualquer dessas quantidades. Algumas destas quantidades poderão vir a 
ser produzidas no futuro devido ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


