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Ferramentas de aprendizagem no RMI 
Report 2022 
Os resultados completos do RMI Report 2022 estão disponíveis online no site: 
https://2022.responsibleminingindex.org/. O site contém muito mais informações do que este 
relatório resumido, incluindo páginas de resultados individuais para as 40 empresas e 250 
canteiros avaliados. O site também tem uma série de recursos adicionais, incluindo 
ferramentas de aprendizagem que apresentamos aqui. Encorajamos as empresas a fazer uso 
dessas ferramentas de aprendizagem incorporadas na versão digital do RMI Report 2022 
para ajudar a informar e orientar suas estratégias e ações em questões de ESG. 

 

Quais empresas mostram 
melhores práticas? 

Os resultados gerais de cada 
indicador destacam a pontuação 
máxima atingida e o nome da 
empresa ou empresas que 
alcançaram esta pontuação. Ao 
clicar no nome de cada empresa, 
é possível acessar diretamente 
sua página de resultados para 
conferir informações mais 
detalhadas. 

 
 
 
Que práticas modelo 
foram identificadas? 

Oferecemos também descrições 
resumidas de quase 100 
exemplos de práticas modelo 
identificadas nos três RMI 
Reports publicados até o 
momento. Os resumos explicam 
o problema tratado, o contexto, 
as principais ações tomadas e, 
sempre que possível, os 
resultados alcançados.  Ir para 
as Práticas Modelo. 

 
 
 

https://2022.responsibleminingindex.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/en/leading-practices
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Quais são os dados 
brutos por trás dos 
resultados? 

 
Disponibilizamos arquivos 
com os dados brutos usados 
como base para todas as 
pontuações por indicador 
para as 40 empresas e 250 
canteiros avaliados, bem 
como para as pontuações 
das áreas temáticas e das 
áreas de medição de cada 
empresa. Também 
disponibilizamos a 
pontuação média geral e as 
Melhores Pontuações 
Coletivas de cada área 
temática e aspecto 
transversal, e os dados 
contextuais relativos a todas 
as empresas e canteiros 
avaliados. Ir para os Dados 
Brutos. 
 

Como as empresas são 
avaliadas em cada 
questão? 
 
Como parte da natureza 
aberta e robusta desta 
avaliação, incluímos um 
Sistema de Pontuação com 
os critérios específicos 
usados para avaliar as 
respostas a cada questão de 
definição de métrica, 
permitindo que as empresas 
tenham acesso à memória 
de cálculo detalhada de suas 
pontuações. Ir para o 
Sistema de Pontuação. 
 

Que evidências 
documentais foram 
utilizadas na 
avaliação? 

Disponibilizamos uma 
biblioteca interativa das 
6.550 evidências 
documentais utilizadas na 
avaliação, oferecendo um 
rico recurso para que as 
empresas possam conferir, 
por exemplo, o que levou 
um encerramento de mina 
ou um relatório de due 
diligence de direitos 
humanos a receber a maior 
pontuação. Os documentos 
estão disponíveis em vários 
idiomas e podem ser 
baixados diretamente do 
site do RMI Report. Ir para 
a Biblioteca de 
Documentos. 
 

 
 
  

https://2022.responsibleminingindex.org/en/raw-data
https://2022.responsibleminingindex.org/en/raw-data
https://2022.responsibleminingindex.org/en/scoring-framework
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library


 

 
 
Isenção de responsabilidade  
 
As ilações, conclusões e interpretações do presente Relatório RMI Report 2022 não representam necessariamente os 
pontos de vista dos financiadores, dos administradores e dos trabalhadores da Responsible Mining Foundation (RMF) 
nem de outros que participaram em consultas e como consultores do relatório. 

O presente relatório 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 fim de compreender plenamente a metodologia do RMI Report 2022, devem ser consultadas as secções 
respetivas do sítio web. 

O RMI Report 2022 visa obter dados concretos sobre as políticas e práticas das empresas em matéria de questões 
económicas, ambientais, sociais e governativas (EASG), mas não procura medir os efeitos reais alcançados nas 
questões EASG. Os resultados baseiam-se apenas em dados concretos extraídos do domínio público ou fornecidos 
por empresas como dados abertos. Embora estas informações sejam consideradas fiáveis, não é possível garantir que 
sejam exatas ou completas, nem está excluída a possibilidade de existirem políticas e práticas, mas que o RMI Report 
2022 não as tenha conseguido analisar para efeitos de avaliação. A este respeito, os resultados das empresas com 
pontuação baixa não refletem necessariamente a carência de políticas e práticas relevantes, uma vez que tal pode 
dever-se à falta de relato público das empresas, a limitações de acesso à informação e/ou a quaisquer dificuldades no 
acesso ao portal de empresas do RMI. 

Note-se que, antes da publicação, todas as empresas do RMI foram convidadas a verificar a exatidão factual dos 
dados contextuais e elementos comprovativos em que o RMI se baseia e a analisar as informações das empresas na 
biblioteca de documentos do RMI.  

As fronteiras ou os nomes dos países nos mapas não refletem uma posição oficial da RMF ou de qualquer pessoa 
envolvida na sua administração, na sua equipa ou nos seus prestadores de serviços. Os mapas utilizados têm 
finalidades meramente ilustrativas e não pressupõem a expressão de qualquer opinião por parte da RMF sobre o 
estatuto jurídico de qualquer país ou território ou sobre a delimitação de fronteiras ou confinamentos. Sempre que 
necessário, foram seguidas as abordagens adotadas pela ONU para a apresentação de fronteiras. 

Embora tenham sido envidados todos os esforços para verificar a exatidão das traduções, a versão em língua inglesa 
deve ser tomada como versão definitiva. O RMI reserva-se o direito de publicar erratas na sua página web, e os 
leitores do Relatório RMI Report 2022 devem consultar a página web para correções ou esclarecimentos 
www.responsibleminingindex.org. 
 
 
 
Aviso sobre direitos autorais  
 
Todos os dados e o conteúdo escrito estão licenciados nos termos da Licença Internacional Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Os utilizadores são livres de partilhar e adaptar o material, mas têm de dar o devido crédito, facultar uma ligação à 
licença e indicar se foram feitas alterações. O material licenciado não pode ser utilizado para fins comerciais, nem de 
forma discriminatória, degradante ou deturpada. Quando citado, atribuir a: “Responsible Mining Foundation (RMF), RMI 
Report 2022”. O conteúdo de imagens, fotos e vídeos dos sítios web da RMF está excluído desta licença, exceto onde 
indicado. 
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