2021 RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE
RESUMO

Exploração mineira
responsável, para
contribuir para um mundo
mais sustentável

MENSAGEM DO
PRESIDENTE E CEO
A Lundin Mining Corporation é uma
empresa canadiana diversificada de
prospeção mineira de metais comuns
com sede em Toronto, no Canadá, e
operações no Brasil, Chile, Portugal,
Suécia e Estados Unidos da América.

O NOSSO COMPROMISSO COM O PACTO GLOBAL
DAS NAÇÕES UNIDAS
A Lundin Mining Corporation subscreve o Pacto Global
das Nações Unidas desde 2016, os dez princípios de
direitos humanos, as normas laborais, de ambiente
e de anti-corrupção e promove os 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável. Os nossos resultados
de 2021 estão apresentados na nossa comunicação de
progresso disponível online.

É

essencial para o sucesso das operações da
Lundin Mining que a nossa abordagem à
Exploração Mineira Responsável acompanhe
de perto as alterações climáticas, as exigências da
economia verde para os metais que produzimos,
e as crescentes expectativas dos nossos
colaboradores e stakeholders. Em finais de 2020,
iniciámos o trabalho de atualização da nossa
abordagem à sustentabilidade e de desenvolvimento
de uma nova estratégia de longo prazo. Em 2021
foi criado um grupo de trabalho multifuncional
e internacional dedicado à sustentabilidade, o
qual, com o meu apoio executivo e do Conselho
de Administração, levou a cabo um projeto
aprofundado de mapeamento com o objetivo
de identificar os temas ambientais, sociais e de
governança centrais para as nossas operações.
Em conversa com os colaboradores de todas as
operações e níveis da nossa organização, o grupo
de trabalho empreendeu meses de pesquisa, que
incluiu, uma análise comparativa dos stakeholders
e da indústria mineira, uma avaliação da relevância
e um trabalho de mapeamento detalhado dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) aplicados a cada operação. Definimos
o enquadramento que nos permitirá integrar,
incorporar e melhorar a sustentabilidade em toda a
organização e aumentar a nossa consciência coletiva
para os principais desafios de sustentabilidade que a
indústria mineira tem pela frente.

Foco no
Futuro
ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
DA LUNDIN MINING
Focused on the Future é constituída por uma
promessa, um propósito e cinco pilares. Este
trabalho fundacional integra as iniciativas já
em curso, bem como as novas iniciativas. Está
alinhado com enquadramentos conceituados para
os negócios sustentáveis que incluem a Global
Reporting Initiative (GRI) e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (ODS).
Em 2021 reafirmámos o nosso compromisso
com a iniciativa “Global Compact” das Nações
Unidas, documentando o nosso apoio aos 10
Princípios sobre direitos humanos, normas laborais,
ambiente e anticorrupção, e aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, através do relatório
anual de Comunicação sobre os Progressos
efetuados (COP), disponível online.
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O nosso Enquadramento Estratégico de
Sustentabilidade irá guiar-nos à medida que
continuamos a desenvolver indicadores-chave de
desempenho (KPI) significativos que acompanham
e medem os nossos esforços no âmbito dos nossos
cinco pilares estratégicos.
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Esta estratégia é, sobretudo, um documento
dinâmico que continuará a evoluir a par das
nossas operações. O Comité de Segurança e
Sustentabilidade do Conselho de Administração
(SSC) monitoriza o seu progresso e desempenho.

Em 2021 celebrámos muitos sucessos, conseguimos
os melhores resultados de sempre em matéria de
segurança, aumentámos a produção de metais e
cumprimos as nossas orientações de custos. Os
nossos destaques de sustentabilidade incluem:
Alcançámos o melhor resultado de sempre com
uma taxa de frequência de acidentes (TRIF) de
0,54, mantivemos uma abordagem adaptativa
à prevenção da COVID-19 e a resiliência das
nossas operações sem perturbações ou impactes
relevantes operacionais. Apesar de não se terem
registado fatalidades em 2021, em março de
2022 temos a lamentar o acidente mortal com o
nosso colega em Neves-Corvo. As autoridades
regulamentadoras foram notificadas e o incidente
constará dos nossos dados de 2022.
Prosseguimos com os nossos projetos de
crescimento, iniciámos o furo de prospeção de
Saúva em Chapada, e anunciámos a aquisição de
Josemaria Resources Inc.
Alterámos a nossa Política de Diversidade e Inclusão.

A atualização levada a cabo em 2022 da nossa
Política de Exploração Mineira Responsável reflete
a nossa abordagem de uma - “Exploração mineira
responsável, para contribuir para um mundo mais
sustentável”. Embora o espírito desse documento
fundamental permaneça inalterado, a atualização
da política aborda os elementos chave que incluem
a saúde e segurança no trabalho, gestão ambiental,
desempenho social, contribuição económica,
conformidade e governança ao longo de todo o
ciclo de vida da mina. Em 2022, implementámos
o nosso plano de trabalho para integrar a
Estratégia de Sustentabilidade. Orientados pela
nossa avaliação da relevância, iremos selecionar
áreas prioritárias importantes para os nossos
stakeholders internos e externos.

“O cobre é vital para a sociedade e, do nosso
ponto de vista, o seu papel na transição
para uma economia de baixo carbono é
inegável. A participação da Lundin Mining
no Copper Mark constitui uma garantia extra
aos nossos stakeholders de que vivemos
verdadeiramente os nossos Valores de
Exploração Mineira Responsável.”

Aprovámos a nossa nova Política de Direitos
Humanos e implementámos o índice de Licença
Social para Operar (SLO) em todas as minas.

Prosseguimos com a implementação das Normas
Globais de Gestão de Rejeitados da indústria
mineira (GISTM).
Foi relatado um incidente ambiental de Nível
3 em 31 de dezembro e os incidentes de Nível 2
foram significativamente reduzidos em comparação
com 2020.
Concentrámos esforços para lidar com as emissões
de gases de efeito de estufa (GEE) de âmbito 1 e 2,
identificando fontes de energia de baixo carbono e
alargando a avaliação das emissões de âmbito 3.
Desenvolvemos a nossa ambição interina de
descarbonização para reduzir os valores absolutos
das emissões de Âmbito 1 + Âmbito 2 (baseados
no mercado) em 35% até 2030 em todo o nosso
portefólio de operações registadas no final de 2019,
em comparação com as emissões ajustadas no ano
de referência de 2019.
Orgulho-me de apresentar o meu primeiro
Relatório de Sustentabilidade como Presidente
e CEO que testemunha o trabalho realizado no
âmbito dos nossos pilares de sustentabilidade.
O nosso compromisso permanente com a
Exploração Mineira Responsável reflete-se no
nosso desempenho passado, nas nossas ações
diárias e na nossa Estratégia de Sustentabilidade
para o futuro e encontra-se resumido no nosso
Relatório de Sustentabilidade de 2021.

Peter Rockandel
President and CEO

O NOSSO COMPROMISSO COM A EXPLORAÇÃO
MINEIRA RESPONSÁVEL E A SUSTENTABILIDADE

AS NOSSAS OPERAÇÕES

Na Lundin Mining, a nossa Missão e Valores
formam a base da nossa abordagem de
sustentabilidade e são vitais para o sucesso
económico e a sustentabilidade a longo prazo das
nossas operações.

Eagle,
Michigan,
EUA

Zinkgruvan,
Örebro, Suécia

Lundin Mining,
Sede (Toronto,
Canadá)

Neves-Corvo,
Alentejo, Portugal

Procuramos criar e fomentar relações duradouras
e a partilha de valor significativo com as nossas
comunidades locais e os nossos stakeholders
através dos nossos Valores de Segurança, Respeito,
Integridade e Excelência - Exploração mineira
responsável, para contribuir para um mundo
mais sustentável.

A NOSSA MISSÃO

Extrair e produzir metais comuns essenciais à
sociedade de forma socialmente responsável e
criando valor para os nossos stakeholders.

OS NOSSOS VALORES
SEGURANÇA

Temos a saúde e segurança no
trabalho como prioridade máxima
em tudo o que fazemos.

Candelaria,
Atacama, Chile

Chapada,
Goiás, Brasil

RESPEITO

Abraçamos a diversidade, a inclusão,
o diálogo e a colaboração.

INTEGRIDADE
Operações

Fazemos o que é correcto e
honramos os nossos compromissos.

Sede
	Actividades de
Prospecção e Pesquisa
Os principais produtos e fontes de venda da companhia são
concentrados de cobre, zinco e níquel, contendo os concentrados de
cobre de Candelaria e Chapada um conteúdo significativo de ouro. A
Lundin Mining chegou a acordo sobre a aquisição do projeto de cobreouro Josemaria localizado na província de San Juan, Argentina, em
Dezembro de 2021 (a aquisição foi concretizada em abril de 2022).

EXCELÊNCIA

Estabelecemos elevados padrões de
desempenho e aspiramos sempre a
fazer melhor.

Concluímos o desenvolvimento do nosso Quadro
Estratégico de Sustentabilidade em 2021 com a
criação de um grupo de trabalho multidisciplinar
dedicado à sustentabilidade com representantes
das nossas operações e áreas funcionais essenciais,
transversais a toda a organização. Foi realizada
uma análise de dados abrangente e fundamentada
para apoiar o desenvolvimento de estratégias.
Este processo colaborativo, ancorado na nossa
avaliação atualizada da relevância e na análise de
dados, permitiu-nos rever e afinar a nossa visão
de sustentabilidade de longo prazo. O nosso
propósito de sustentabilidade – Exploração mineira
responsável, para contribuir para um mundo mais
sustentável – constitui a base do nosso trabalho,
permitindo-nos identificar temas bem definidos,
pilares estratégicos, e princípios orientadores
para apoiar a nossa Estratégia de Sustentabilidade
plurianual em 2021.
A nossa missão e valores e a nossa política
de Mineração Responsável estão alinhados
com os princípios UNGC e com os SDGs e nós
empreendemos programas nas nossas operações
e a nível corporativo para um avanço numa
mudança positiva nestas áreas prioritárias.

DESTAQUES – DESEMPENHO 2021

AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA 2021
E ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS
identificar tópicos de sustentabilidade relevantes
em termos dos potenciais impactes económicos,
ambientais e sociais das atividades da Lundin
Mining (LMC), com base na sua importância para
os stakeholders, bem como para o setor dos
minérios em geral.

O nosso Relatório de Sustentabilidade de
2021 centra-se nos temas mais relevantes – do
maior interesse – para as nossas operações e
stakeholders. Na nossa mais recente avaliação da
relevância, realizámos um extenso programa de
auscultação interno e externo de stakeholders para
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IMPORTÂNCIA
PARA
AS PARTES
INTERESSADAS
IMPORTÂNCIA
PARA
AS PARTES
INTERESSADAS

IMPORTANTE

RELEVANTE

IMPORTANTE

ALTAMENTE RELEVANTE

RELEVANTE

ALTAMENTE RELEVANTE
Integridade e transparência
nos negócios

Biodiversidade
Biodiversidade

Gestão
de crises
&
Direitos
Humanos
Preparação para situações
de emergência

Encerramento
de eminas
Recuperação

Populações indígenas/
Grupos vulneráveis

Saúde PúblicaQualidade
e Segurança
do ar

Eficiência na
utilização da água

de exploração mineira

Inovação no modelo de negócio
de exploração mineira

Diversidade
e inclusão
Diversidade
Práticas responsáveis
e inclusão
de aprovisionamento
Práticas responsáveis
de produtos
Atração de talentos

Resiliência às alterações climáticas

Composição do Conselho de
Administração
e monitorização ESG
Composição do Conselho de

de aprovisionamento
de produtos

Administração e monitorização ESG

Práticas de
segurança
Práticas
de
segurança

Saúde e segurança no trabalho

Eficiência na
utilização da água

Saúde Pública e Segurança

Encerramento
Inovação no
demodelo
minas de negócio

Resiliência às alterações climáticas

Relações com as comunidades
e o seu desenvolvimento

e segurança no trabalho
Relações comSaúde
as comunidades
e odo
seu
Qualidade
ardesenvolvimento

Emissão de gases com
efeito de estufa (GEE)

Gestão de crises &
Preparação para situações
Recuperação e
de emergência

Populações indígenas/
Grupos vulneráveis

Gestão de
rejeitados e resíduos

Direitos Humanos Integridade e transparênciaEmissão de
Gestão
decom
gases
nos negócios
rejeitados
e resíduos
efeito
de estufa
(GEE)

Descoberta da mineralização
superficial de cobre-ouro de alta
qualidade em Saúva, Chapada.

Foram atingidos os melhores resultados de sempre
da Lundin Mining em diversos aspetos financeiros,
incluindo receitas geradas de 3,3 mil milhões de
dólares, lucros líquidos de 879 milhões de dólares
e cash flow operacional de 1,5 mil milhões de dólares.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA GLOBAL
BUSINESS PARTNER ONBOARDING PARA
PROMOVER O PROCESSO DO DEVER DE
DILIGÊNCIA JUNTO DOS NOSSOS PARCEIROS
EM RELAÇÃO AO NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA,
VALORES ÉTICOS E ANTI-CORRUPÇÃO.
Continuação do
apoio aos programas
de resposta à
COVID-19 nas
comunidades locais.

Transporte responsável

5%

produtos
Transportede
responsável
de produtos

Implementação do Índice Licença
Social para Operar (SLO) em todas
as minas para aumentar o nosso
conhecimento do nível de confiança
e de aceitação das nossas operações.
Desenvolvimento de uma
Estratégia de Desempenho
Social Corporativo a cinco
anos para apoiar a nossa visão
de Comunidades Prósperas
(Thriving Communities).

MELHORIA DA CIBERSEGURANÇA
INFORMÁTICA EM 20% ATRAVÉS
DA IMPLEMENTAÇÃO DE
TECNOLOGIA CHAVE E
PROJETOS DE SEGURANÇA.

Revenue Breakdown, by Metal 2021
Distribuição das Receitas por Metal 2021

Atração de talentos

Revenue Breakdown, by Mine 2021
Distribuição das Receitas Por Mina 2021
7%

1%

7%

14%

Cibersegurança e

Propriedade Intelectual

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
GLOBAL SUCCESS FACTORS PARA
IMPULSIONAR OS PROCESSOS DE
GESTÃO DE TALENTOS.
Início do projeto Operations
Business Intelligence à escala
corporativa como base para a
transformação digital do negócio.

2021 Materiality Matrix

Aprovação do Quadro
de referência da
Estratégia de
Sustentabilidade.

APROVAÇÃO
DA POLÍTICA
DE DIREITOS
HUMANOS.

O ano mais seguro de sempre
relativamente ao TRIF com
uma taxa de TRIF de 0,54
para uma meta de 0,55.
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17%

Cobre

Ouro

Zinco

Outro

Níquel

Prata

1

Candelaria

Neves-Corvo

Chapada

Zinkgruvan

Eagle
As receitas do cobre de Candelaria foram
consideradas em 100%.

1

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE 2022
GESTÃO
AMBIENTAL
GESTÃO
AMBIENTAL

Ambiente:

Zero incidentes
ambientais de Nível
3 ou superior.

Resiliência
Climática:

Dar continuidade à
integração da nossa
meta interina de
descarbonização
(redução de 35%
nas emissões de
Âmbito 1 & 2 até
2030 em todo o
nosso portefólio
de operações
registadas no final
de 2019, contra o
ano de referência
ajustado de 2019.

Gestão De
Rejeitados:

Continuar a
implementar as
normas GISTM com
o desenvolvimento
de planos de ação
quer nas nossas
operações quer a
nível corporativo.

ENVOLVIMENTO
DAS COMUNIDADES

Desempenho
Social:

Definir metas
para 2030 nas
áreas prioritárias
para orientar os
programas de
Desempenho Social.

Desenvolvimento
Económico Local:
Implementar o
Quadro de Impacte
do Investimento
Social e medir o
efeito dos principais
projetos em todas
as operações.

CAPACITAÇÃO
DA EQUIPA

Zero Lesões:

Zero acidentes
fatais. Manter o
valor do índice
de frequência de
acidentes (TRIF) em
0,55 ou inferior.

Atração E
Retenção
De Talentos:

Dar continuidade
ao planeamento da
força de trabalho
estratégica,
garantindo a
sucessão nos postos
fundamentais e
assegurando uma
reserva de talentos
para as necessidades
futuras.

BOA
GOVERNANÇA

RESILIÊNCIA
DA ATIVIDADE

Estamos comprometidos com a ação
climática, reforçando a gestão da água
e resíduos, além da conservação da
biodiversidade, contribuindo para um
ambiente mais sustentável para todos.

Ética No Negócio: Inovação Na
Alcançar a
Mineração:
meta de ter
permanentemente
pelo menos 30%
de participação
feminina em
cargos executivos
e no Conselho de
Administração.

Direitos
Humanos:

Elaborar um
Quadro de
Direitos Humanos
para orientar a
implementação
da Política.

Continuar a
implementação do
quadro de referência
da inteligência
operacional
do negócio e
da tecnologia
operacional em apoio
à transformação
digital do negócio.

Produção
Responsável:

Continuar a produção
responsável através
do compromisso com
a Copper Mark em
Candelaria.

Desempenho
Económico:

Executar a estratégia
de crescimento
assegurando
financiamento para
apoiar a decisão
de construção do
projeto de cobreouro Josemaria e o
êxito da concessão
do projeto ZEP em
Neves-Corvo.

Desempenho de Gestão Ambiental – Principais
Realizações em 2021
ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
DA EMPRESA
Foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar
dedicado à sustentabilidade com representação
das nossas operações e áreas funcionais
principais para definir o nosso propósito de
sustentabilidade, identificar temas claros e
aprovar os pilares estratégicos e princípios
orientadores de apoio à nossa Estratégia de
Sustentabilidade.
ENCERRAMENTO DE MINAS
Prosseguimos o nosso programa de revisão por
terceiros dos planos de encerramento de minas
em todas as nossas operações. Os planos de
encerramento de Candelaria (incluindo Ojos del
Salado), Chapada e Eagle foram revistos em 2021.
No início de 2022 estarão concluídas as revisões
independentes, por terceiros, dos planos de
encerramento das minas em todas as operações.
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA
Foi implementado um grupo multifuncional
para desenvolver um objetivo interino de
descarbonização para toda a organização,
empenhado em reduzir as nossas emissões
absolutas de Âmbito 1 + Âmbito 2 (baseadas no
mercado) em 35% até 2030 em todo o nosso
portefólio de operações registadas no final
de 2019, em comparação com as emissões
ajustadas no ano de referência de 2019.
GESTÃO AVANÇADA DA ÁGUA
Foi desenvolvido o relatório interno corporativo
sobre a água que dota a empresa de uma visão
integrada da atual gestão da água, servindo de
base para a priorização de esforços futuros de
gestão da água.

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE POEIRAS
O trabalho centrou-se na avaliação de soluções
de supressão de poeiras, incluindo análises
quantitativas de eficácia e testes de adequação
em cada uma das nossas operações, tendo como
prioridade as nossas operações a céu aberto.

Todas as operações da Lundin Mining produzem
resíduos de acordo com as nossas Normas de
Gestão de Rejeitados, alinhadas em 2021 com
as Normas Globais de Gestão de Rejeitados da
indústria mineira (GISTM). Com o apoio do nosso
sistema de Gestão para uma Exploração Mineira
Responsável (RMMS, na sigla inglesa), o objetivo
é implementar as Normas GISTM nas nossas
instalações de processamento de rejeitados em
Candelaria, Chapada e Neves-Corvo até Agosto
de 2023, enquanto que nas minas Eagle e
Zinkgruvan, classificadas de menor risco e
consequência, serão implementadas em
conformidade até Agosto de 2025.
No ano de 2021 foram produzidas
aproximadamente 21.000 toneladas de resíduos
não minerais em toda a companhia, dos quais
aproximadamente 80% foram classificados
como resíduos não perigosos (GRI 306-3a).
Aproximadamente 76% dos resíduos não perigosos
e 63% dos resíduos perigosos foram desviados da
eliminação, tendo sido reutilizados ou reciclados.
Emissões de GEE de Âmbito 1 e Âmbito 2 da
Lundin Mining 2021
TONELADAS DE eCO2

Âmbito 1

478,253

Âmbito 2 (base local)

480,754

Âmbito 2 (base no mercado)

510,241

CAPACITAÇÃO
DA EQUIPA

ENVOLVIMENTO
DAS COMUNIDADES

Apoiamos e motivamos os(as) nossos
(as) colaboradores(as), proporcionando
ambientes de trabalho seguros, promovendo
uma comunicação aberta e promovendo a
inclusão , e investindo nas qualificações e
talentos para o futuro.

Cooperamos para melhorar a saúde e
o bem-estar das nossas comunidades,
gerindo os impactos e desenvolvendo
iniciativas que alcancem resultados sociais
e económicos positivos e duradouros.

Desempenho Social – Principais Realizações
em 2021
DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA
DE DESEMPENHO SOCIAL CORPORATIVA
A 5 ANOS

Um passo dado em direção ao nosso objetivo de
incorporar o desempenho social na estratégia
global da empresa.
LANÇAMENTO DAS NORMAS DE
DESEMPENHO SOCIAL

Introduzimos normas corporativas atualizadas
em toda a organização para melhorar a gestão
de desempenho social, o envolvimento de
Stakeholders e o investimento comunitário.
IMPLEMENTAÇÃO DO ÍNDICE LICENÇA
SOCIAL PARA OPERAR (SLO)

Realizámos sondagens às comunidades de
referência em todas as minas para determinar os
seus índices SLO (níveis de confiança e aceitação
da comunidade). Analisámos os resultados para
informar o planeamento de cada operação
específica a fim de aumentar a confiança.
GESTÃO MELHORADA DA
INFORMAÇÃO SOCIAL

Completámos a primeira fase de implantação
de um Sistema de Gestão de Informação Social
Corporativa em todas as operações centrado
em permitir uma melhor gestão dos dados
sobre stakeholders e interações. Foi também
desenvolvida uma plataforma online para
relatórios mensais e gestão de reclamações.

IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO DE IMPACTE
DO INVESTIMENTO SOCIAL

Foi desenvolvido um quadro corporativo para
medir o impacte do investimento social e
testámos a metodologia no programa de Pesca
Artesanal de Candelaria.

As nossas decisões no que toca ao planeamento de
programas de investimento social são diretamente
orientadas pelas necessidades abrangentes
das nossas comunidades e pelo propósito da
nossa Estratégia de Sustentabilidade de alcançar
benefícios sociais e económicos positivos
que perdurem. A Lundin Mining reconhece a
importância de alcançar benefícios económicos
significativos para as comunidades, empresas
e governos das localidades e regiões onde
operamos. O investimento social direto, incluindo
aprovisionamento local e emprego de membros
da comunidade local, é o meio pelo qual a Lundin
Mining pode beneficiar a economia local.
As despesas totais do investimento social direto das
nossas operações e sedes corporativas em 2021
foi de aproximadamente 4,7 milhões de dólares.
Estas iniciativas de investimento social apoiaram
a educação, a saúde, a cultura, o desenvolvimento
comunitário e o estímulo económico às pequenas
empresas. Os impactes socioeconómicos dos
nossos programas encontram-se detalhados no
nosso Relatório de Sustentabilidade de 2021.

Mesmo com todos os constrangimentos
provocados pela evolução da pandemia de
COVID-19, os nossos trabalhadores mantiveramse ativamente envolvidos em projetos de saúde e
segurança no trabalho ao longo de 2021. Embora
tenhamos sofrido um recorde de 63 lesões
em 2021 para trabalhadores e empreiteiros
globalmente, conseguimos a melhor taxa de
sempre de TRIF de 0,54, versus a meta de 0,55.
Em 2021 perdemos 1178 dias de trabalho, com um
aumento de 11% no total de horas trabalhadas em
toda a empresa em comparação com 2020. Isto
devido ao aumento do trabalho de manutenção
e em projetos, e o regresso aos níveis normais
de trabalho após as interrupções em 2020
relacionadas com a COVID-19.
Lundin Mining – Tendências TRIF, LTIF e AIF,
2016
-2021
Lundin Mining – TRIF, LTIF and AIF Trends, 2016 – 2021
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Desenvolvemos estratégias competitivas de
retenção e atracão de talentos no mercado
para avançar no planeamento estratégico de
colaboradores, assegurando a sucessão para
posições fulcrais e o desenvolvimento de talentos
futuros. Investir nos nossos talentos internos
faz todo o sentido, pois não só assegura o nosso
banco de talentos, como também capacita os
colaboradores para prosseguirem com as suas
carreiras dentro da nossa organização. Em 31 de
Dezembro de 2021, a Lundin Mining empregava
globalmente 4607 colaboradores. Um número
significativo de empreiteiros também trabalha nas
nossas instalações, somando aproximadamente
7000 a nível mundial no final de 2021. A taxa
de rotação da Lundin Mining em 2021 foi de
aproximadamente 7,2%, um decréscimo em relação
aos 10,8% em 2020.
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Adotamos práticas comerciais
éticas baseadas na transparência e
responsabilidade para reforçar a relação
de confiança com todas as partes
interessadas em toda a nossa atividade
mineira e demais áreas.

A nossa Política de Recursos Humanos, aprovada
em 2021, foi elaborada para complementar e
potenciar o nosso compromisso preexistente para
com os direitos humanos conforme descrito na
nossa Política de Mineração Responsável atualizada,
Código de Conduta, Valores Éticos e Política Anticorrupção e demais princípios associados descritos
na nossa Política de Diversidade e Inclusão.
A Política de Diversidade e Inclusão foi atualizada
em fevereiro de 2021 para refletir o compromisso
constante da Lundin Mining em promover a
diversidade aos mais altos níveis e encorajar uma
cultura inclusiva baseada no mérito e livre de
preconceitos conscientes ou inconscientes.

Adaptamo-nos às mudanças e
aproveitamos as tecnologias comprovadas
e inovadoras, parcerias, e excelência
operacional para assegurar o crescimento
sustentado do nosso negócio no futuro.

As nossas Avaliações de Impactes e Riscos de
Direitos Humanos (HRRIAs) foram executadas por
consultores especialistas externos que avaliaram
as nossas políticas e normas em comparação com
as normas internacionais relevantes, realizaram um
levantamento do envolvimento de stakeholders
internos e externos e definiram questões
prioritárias que devem ser abordadas em todos
os locais de operação.

Implementação dos Planos de Ação para os Direitos Humanos (HRAPs)

2019

2020

2021

• Conclusão das
HRRIAs em Eagle,
Zinkgruvan e
Neves-Corvo

• Início das HRAPs
em Eagle,
Zinkgruvan e
Neves-Corvo

• Conclusão da HRRIA
em Chapada e início
da HRAP

• Início das HRRIAs
em Chapada e
Candelaria

• Continuação da HRRIA
em Candelaria
• Continuação das HRAPs
em Eagle, Zinkgruvan e
Neves-Corvo

Durante o ano que terminou em 31 de dezembro
de 2021, a Companhia alcançou em todas as
operações os objetivos do último plano de
produção para todos os metais e os custos de caixa
foram inferiores ao previsto, tendo sido possível
gerar 1,5 mil milhões de dólares de fluxo de caixa
provenientes das operações e lucros líquidos
de 780 milhões distribuídos aos shareholders.
Pudemos aumentar os nossos dividendos
regulares em efetivo e anunciar dividendos de
desempenho. Os estudos de expansão para avaliar
o crescimento futuro e as extensões da vida das
minas conheceram avanços nas minas subterrâneas
de Candelaria, Eagle East e Chapada. Em 2021
investimos no futuro das nossas operações e no
crescimento dos nossos negócios, com o aumento
das atividades de prospeção e pesquisa e a
aquisição de novas propriedades para exploração
na região de Chapada.
Em 2021 foi efetuada uma análise de divergências
em toda a organização para comparar a nossa
estratégia de aprovisionamento responsável
e administração de produtos com as normas
internacionais e assegurar a sua integração com
o nosso Sistema de Gestão para uma Exploração
Mineira Responsável (RMMS) em todas as
operações. No seguimento dessa avaliação foi
aprovada a decisão de assumir o compromisso com
o Copper MarkTM em Candelaria, que respondeu
por aproximadamente 58% da produção de cobre
da Companhia em 2021. O Copper MarkTM é um
sistema voluntário e credível de garantia que valida
práticas responsáveis de produção de cobre e a
sua contribuição para a consecução dos ODS das
Nações Unidas por parte da indústria mineira, e
concebido para incentivar a indústria de extração

do cobre a adotar práticas responsáveis em áreas
críticas como o ambiente, a comunidade, os direitos
humanos e questões de governança.
Em 2021, produzimos predominantemente
concentrado de cobre, zinco, ouro e níquel para
fornecer a crescente demanda para as tecnologias
de baixo
carbono.
Metal1 Production,
by Contained Metal 2021
Produção de Metal1, por Metal Contido 2021
262,884

143,797

167,000

18,353
Cobre
Zinco
Outro
Níquel
(Toneladas) (Toneladas) (Onças) (Toneladas)
A produção de cobre de Candelaria
foi considerada em 100%.
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Feedback Relatório de Sustentabilidade

Agradecemos a opinião e comentários de stakeholders ao nosso
Relatório de Sustentabilidade 2021.
Para mais informações ou comentários, por favor contactar:

Cora Devoy

(CSP) Certified Sustainability Practitioner
Director, Sustainability
cora.devoy@lundinmining.com

