Versão em português

Os indicadores relacionados a Mudanças Climáticas avaliam em que medida as empresas de
mineração estão trabalhando para reduzir seu impacto geral sobre as mudanças climáticas
(incluindo as emissões de Escopos 1, 2 e 3), e abordam questões relacionadas ao clima como
recursos hídricos, biodiversidade, saúde, e segurança dos rejeitos. Outro tópico importante
avaliado é a medida em que as empresas estão lidando com as mudanças climáticas e seu
potencial de exacerbar os impactos negativos de suas atividades sobre comunidades locais,
trabalhadores/as e ambientes.
Os resultados da avaliação mostram que a adoção de ações de amplo escopo para enfrentar as
questões climáticas não é, de forma alguma, a norma. A média de desempenho geral é de apenas
20%, e os resultados de muitas de muitas empresas revelam que, em termos de clima, o máximo que
fazem é monitorar e divulgar os dados de suas emissões. Em geral, temos uma escassez de
evidências de ações tomadas em outras questões relacionadas ao clima, como água, segurança dos
rejeitos, saúde e biodiversidade. Ao mesmo tempo, as empresas demonstraram coletivamente que
melhorias significativas estão a seu alcance caso adotem as boas práticas demonstradas por seus
pares (como mostrado pela Melhor Pontuação Coletiva de 68%).

EXEMPLOS DE RESULTADOS DETALHADOS

Apesar das fortes evidências de que as mudanças climáticas estão aumentando o risco de falhas nas barragens de rejeitos,
as empresas mostram resultados muito contraditórios em seus esforços para assegurar uma gestão eficaz de seus riscos
nessa área. Apenas um punhado de empresas mostrou qualquer evidência de que realiza auditorias e/ou revisões externas
da eficácia de suas medidas tomadas para enfrentar riscos potenciais relacionados a suas instalações de rejeitos, incluindo
infiltrações e rupturas de barragens.

Preparar divulgações públicas de emissões de gases de efeito estufa tornou-se uma prática padrão. Quase todas as
empresas avaliadas divulgam publicamente pelo menos alguns dados sobre suas emissões, e 14 empresas monitoram e
divulgam suas emissões de Escopo 1, 2 e 3 em comparação com metas de redução (ver espectro de pontuações abaixo).
Isto posto, as empresas mostram muito menos evidências de que estão analisando a eficácia de suas medidas de redução
de emissões e de que tomaram medidas para melhorar seu desempenho nesta área, obtendo uma pontuação média de 7%
para seus esforços de melhoria contínua.

TENDÊNCIAS

Embora mais empresas estejam monitorando e divulgando suas emissões de gases de efeito estufa – incluindo, mais
recentemente, emissões de Escopo 3 – as evidências de que há outras medidas para tratar de questões relacionadas ao
clima ainda são muito fracas. Por exemplo: embora muitas empresas estejam avaliando os riscos das mudanças climáticas
para suas operações, não houve melhoria em termos dos esforços das empresas para avaliar e tratar como as mudanças
climáticas podem exacerbar os impactos de suas operações sobre comunidades, trabalhadores/as ou o meio ambiente. De
fato, não há praticamente nenhuma evidência de que esta avaliação de risco esteja ocorrendo; as empresas obtiveram uma
média de apenas 5% neste quesito.
EXEMPLO DE PRÁCTICA MODELO

A Gold Fields é uma das poucas empresas que demonstra uma perspectiva mais ampla em sua análise de riscos climáticos.
O Relatório de Mudanças Climáticas de 2020 da empresa menciona riscos não apenas para seus negócios, mas também
para comunidades e trabalhadores/as locais, citando, por exemplo, o aumento da vulnerabilidade a doenças e a insegurança
hídrica. O CEO declarou publicamente que "Uma consideração chave para todas as nossas estratégias futuras será abordar
o impacto das mudanças climáticas em rápida aceleração em nossos negócios, nossa equipe, nossas comunidades e o
ambiente natural no qual operamos".
REFLEXOS NOS CANTEIROS

Mais de 60% dos 250 canteiros avaliados produzem minerais essenciais para a transição energética. Estes canteiros críticos
para a ação climática, no entanto, não apresentam melhor desempenho que os outros canteiros avaliados, que, em geral,
não demonstraram respeito pelas partes interessadas locais. No quesito de divulgação de informações e envolvimento com
comunidades e trabalhadores/as em questões básicas como impactos ambientais, conteúdo local, segurança e recepção de
queixas, a média geral dos canteiros foi de apenas 9%. Isto suscita sérias preocupações sobre como a tão necessária
transição para as energias renováveis pode não estar à altura de seu rótulo "verde". É essencial que o aumento da demanda
por minerais de transição não se traduza em danos ainda maiores às pessoas e ambientes afetados pela mineração.

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.

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.

