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Os pontos descritos neste documento foram partilhados com as partes interessadas em Maio
de 2013, durante a mesa redonda organizada pela Human Rights Watch, em Maputo, após o
lançamento do relatório.

Relatório da Human Rights Watch - Mesa Redonda
A Rio Tinto reconhece a importância deste relatório e o valor das suas recomendações no
sentido de melhorar a qualidade de reassentamento, em termos de respeito pelos direitos
humanos e de servir como um documento de lições aprendidas para reassentamentos futuros.
O mesmo levanta questões e desafios significativos e válidos, dos quais estamos cientes, e
estamos a trabalhar em conjunto com o governo e as comunidades para os superar.
A Rio Tinto reconhece que as melhores práticas de aquisição de terras e reassentamento são essenciais
para a construção, operação e garantia que as operações de mineração da Rio Tinto tenham um sucesso
continuado.Todos os programas de reassentamento deverão ser regidos pela

“Nossa Forma de

Trabalhar” que é o nosso código global de conduta, pela nossa “Política de Comunidades”, pela nossa
“Nota de Orientação sobre Reassentamentos”, e pelas directrizes de aquisição de terras e de
reassentamento da IFC que consideramos adequadas ao contexto jurisdicional. A nossa “Política de
Direitos Humanos” também substancia todos os programas de reassentamento.

Como tal, desde a aquisição da Riversdale Mining, em Abril de 2011, a Rio Tinto tem aplicado
recursos significativos e a nossa experiência e competência a nível do Grupo para que o
reassentamento associado ao projecto da Rio Tinto Coal Mozambique cumpra as normas.
Em particular, tendo em consideração os desafios existentes em matéria de reassentamento,
que são referidos neste relatório como a restauração dos meios de subsistência e o
desenvolvimento económico, foram realizadas uma série de avaliações, análises de lacunas e
diagnósticos para identificar as áreas que requerem atenção e melhorias.
Adicionalmente, a Rio Tinto gostaria de tranquilizar as comunidades e outras partes
interessadas que se mantém empenhada em estimular projectos económicos produtivos ena
comunidade reassentada, para garantir meios de subsistência sustentáveis para as pessoas.

Dado que reconhecemos as preocupações em torno da produção de alimentos e meios de subsistência
agrícola, estamos a proporcionar acesso a formação em novas técnicas agrícolas, de forma a melhorar a
fertilidade e eficiência da terra em Mualadzi. Actualmente estão a ser realizados estudos do solo e
foram estabelecidos programas de extensão agrícola, que oferecem assistência técnica. Com este
intuito, foi estabelecido uma unidade de extensão agrícola na zona de Mualadzi. Foram criados campos
agrícolas modelo para demonstração de tecnologias melhoradas e apropriadas. Estamos também a
trabalhar com a comunidade local e o governo local, bem como com outros parceiros, para introduzir
negócios geradores de rendimentos, tais como viveiros e programas de criação de galinhas, porcos e
cabras.

Algumas das questões levantadas pelo relatório já foram abordadas. As comunidades têm um
bom acesso a água potável, inclusive através de bombas manuais nas imediações das suas
casas. A infra-estrutura básica pública está totalmente operacional, incluindo uma escola
primária e um centro de saúde totalmente equipado e com pessoal, que é gerido pelo governo.
Estamos abertos a todas as contribuições e debates em torno de estratégias e mecanismos para
melhorar ainda mais o reassentamento, para que possamos garantir sustentabilidade a longo
prazo para as comunidades.
O relatório da HRW enumera pontos importantes sobre a comunicação e a necessidade de
maior clareza, e alinhamento entre expectativas e práticas. Gostaríamos de reafirmar o nosso
compromisso de continuar a trabalhar em estreita coordenação com o governo, comunidades,
sociedade civil e outras partes interessadas para melhorar a comunicação, incluindo processos
de reclamação adequados.
Gostaríamos de convidar a HRW e outras partes interessadas a visitar Mualadzi, dado que
estamos a finalizar o reassentamento.

