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Comunicado de imprensa 
 
9 de junho de 2020. 
 
Ação limitada em questões ASG fundamentais por parte 
das empresas mineiras da América Latina 
 
Para ver o estudo completo: https://www.responsibleminingfoundation.org/lac-study2020.pdf 
 
As empresas mineiras com atividade na América Latina e nas Caraíbas não estão a 
conseguir converter os seus compromissos ASG empresariais em medidas 
responsáveis básicas ao nível dos sítios mineiros. 
 
Com base no Relatório RMI Report 2020, um novo estudo da Responsible Mining 
Foundation (RMF), sediada na Suíça, e do Centro Vincular-PUCV do Chile revela que vinte 
empresas mineiras com explorações na região ALC raramente implementam os seus 
compromissos e sistemas empresariais nos respetivos sítios mineiros. O estudo apresenta 
elementos comprovativos de que seis empresas sediadas na região ALC estão, em geral, a 
falhar na demonstração de liderança em questões de especial relevância para a região, 
como os defensores dos direitos humanos, os povos indígenas, o encerramento de minas, a 
reabilitação e a água. As seis empresas (registadas na região ALC ou com atividade 
exclusiva na mesma) são: Antofagasta, Buenaventura, CODELCO, Grupo México, 
Industrias Peñoles e Vale. 
 
O estudo sublinha que, embora tenha nesta região mineira fulcral um enorme potencial para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável, o sector também pode constituir uma 
ameaça para a vida e a subsistência das comunidades e dos trabalhadores e para o 
ambiente dos países produtores. 
 
Baseando-se em bons modelos e práticas proeminentes observadas na região, o estudo 
recomenda caminhos a seguir para que as empresas e os governos promovam a mineração 
responsável com base em normas reconhecidas internacionalmente. 
 
Um ponto de partida valioso para a ação das empresas seria a aplicação consistente dos 
seus sistemas empresariais em todas as suas unidades de exploração mineira e a partilha 
transparente de todas as informações de interesse público como prática normalizada. 
 
A indústria mineira está talvez a evoluir mais depressa do que nunca. As culturas 
empresariais estão a mudar e a região da América Latina e das Caraíbas tem um papel 
fundamental a desempenhar na prevenção dos impactos negativos e na demonstração de 
que a exploração mineira pode beneficiar as economias, melhorar a vida dos povos e 
respeitar o ambiente dos países produtores. 
 
 
 
 
 

Emitido por: Responsible Mining Foundation, Nyon, Suíça 
Endereço eletrónico: media@responsibleminingfoundation.org – Tel.: +41 22 361 14 18 

 
 

Descarregue o Estudo completo (pdf) 

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf
https://2020.responsibleminingindex.org/pt
mailto:media@responsibleminingfoundation.org
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-PT.pdf


 
 

 
Responsible Mining Foundation 
Rue Saint-Jean 4, 1260 Nyon, Switzerland   
www.responsibleminingfoundation.org 2 

Acerca da Responsible Mining Foundation 
 
A Responsible Mining Foundation (RMF) é uma organização de investigação independente 
que incentiva a melhoria contínua da mineração responsável em todo o sector através do 
desenvolvimento de ferramentas e estruturas, da partilha de dados de interesse público e 
da facilitação de um envolvimento informado e construtivo entre empresas mineiras e outras 
partes interessadas. A Fundação não aceita financiamento ou outras contribuições da 
indústria mineira. 
 
Acerca do Centro Vincular 
 
O Centro Vincular faz parte da Faculdade de Gestão e Economia da Pontifícia Universidade 
Católica de Valparaíso (PUCV) do Chile e está especializado no desenvolvimento de 
metodologias e ferramentas de implementação para uma gestão sustentável das 
organizações e empresas. 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
O Relatório RMI Report tem finalidades meramente informativas e não visa servir de 
material promocional sob nenhum ponto de vista. O relatório não se destina a facultar 
recomendações ou conselhos contabilísticos, jurídicos, fiscais ou de investimento, nem 
pretende constituir uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento 
financeiro. A isenção de responsabilidade completa está disponível no sítio web do 
Relatório RMI Report. 
 


