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Comunicado de imprensa 
 
22 de julho de 2020 
 
Defensores e defensoras dos direitos humanos: as 
empresas de mineração estão fazendo sua parte? 
 
Para o Artigo de Investigação completo: 
http://www.responsibleminingfoundation.org/pt/research/defenders2020 
 
O número de ameaças e assassinatos de defensores e defensoras dos direitos 
humanos e da terra está aumentando, principalmente em relação a operações de 
mineração e projetos extrativistas. São necessários esforços conjuntos de todas as 
partes interessadas para resolver o problema – uma vez que os governos, o setor 
privado e a sociedade em geral têm uma responsabilidade compartilhada – mas as 
empresas de mineração de grande porte podem ter um papel mais relevante. O 
relatório RMI Report 2020 revela que a maioria das empresas não demonstra nem 
mesmo o compromisso de respeitar os direitos e proteções internacionalmente 
aceitos concedidos aos defensores e defensoras dos direitos humanos. 
 
Os defensores e defensoras dos direitos humanos desempenham um papel de vital 
importância na defesa contra os abusos de direitos humanos que podem ser associados à 
presença de operações de mineração. Desde 2002, quando a Global Witness começou a 
monitorar os assassinatos de defensores e defensoras, a mineração sempre foi o setor mais 
perigoso para defensores e defensoras da terra e do meio ambiente – 43 dos 168 
assassinatos documentados para o ano de 2018. A pandemia de Covid-19 exacerbou os 
riscos enfrentados pelos defensores e defensoras dos direitos humanos, como apontado 
por recentemente nomeada Relatora Especial da ONU sobre a situação dos defensores e 
defensoras dos direitos humanos. Todas as empresas de mineração, independentemente 
de suas operações terem sido associadas a ataques a defensores e defensoras, sofrem os 
impactos que estes ataques geram sobre sua reputação, e podem passar anos enfrentando 
percepções negativas e respostas desfavoráveis de partes interessadas locais, investidores 
e financiadores. Como uma medida prática para apoiar o esforço global de proteger os 
defensores e defensoras, as empresas de mineração podem, no mínimo, formalizar seu 
compromisso de respeitar os direitos e proteções concedidos aos defensores e defensoras 
dos direitos humanos. 
 
Embora quase todas as empresas avaliadas no Relatório RMI Report 2020 façam 
referência aos direitos humanos em alguma medida em suas políticas corporativas, 85% 
delas (32 empresas) não assumiram nenhum tipo de compromisso de respeitar 
especificamente os direitos dos defensores e defensoras dos direitos humanos. E das seis 
empresas que assumiram algum nível de compromisso explícito, apenas uma (Newmont) se 
destaca por ter assumido um compromisso formal sobre esse aspecto endossado pela alta 
gestão. E das seis empresas que assumiram algum nível de compromisso explícito, apenas 
uma (Newmont) se destaca por ter assumido um compromisso formal sobre esse aspecto 
endossado pela alta gestão. 
 
E, como medida proativa, as empresas de mineração podem ajudar a combater uma das 
principais fontes de riscos ao garantir que as comunidades possam fazer escolhas livres e 
informadas sobre se e como suas terras e recursos serão usados. 
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Fazer isso da forma correta requer liderança corporativa articulada e evidências de que há 
respeito aos preceitos acordados internacionalmente nas operações, para assim garantir o 
exercício dos direitos humanos para todos e a legitimidade das operações de mineração. 
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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. 
 
 
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. 
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