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COMUNICADO À IMPRENSA 
27 de julho de 2021 
 

Publicação do Relatório de Sustentabilidade 2020 
 
A Horizonte Minerals Plc, (AIM: HZM, TSX: HZM) (“Horizonte” ou “a Empresa”) empresa de níquel 
com foco no Brasil, tem a satisfação de comunicar que publicou hoje seu Relatório de Sustentabilidade 
de 2020. O relatório é uma visão geral do desempenho da Empresa em sustentabilidade durante o 
ano fiscal de 2020, focado principalmente no Projeto Araguaia de ferroníquel, mas também inclui 
dados do Projeto Vermelho de níquel-cobalto e da sede da empresa, em Londres, quando aplicável. 
 
O relatório em português será publicado em breve e a versão em inglês já está disponível no website 
da Empresa: 
https://horizonteminerals.com/uk/en/sustainability_report/ 
 
Este é o segundo relatório de sustentabilidade à parte do relatório anual que a Horizonte publica 
seguindo as diretrizes GRI (Global Reporting Initiative). O relatório abrange a estratégia da Empresa, 
seus resultados e metas para uma governança corporativa responsável e transparente, 
desenvolvendo uma equipe local, inclusiva e diversificada, mantendo um local de trabalho seguro, 
minimizando nossa pegada ecológica e gerando valor para os stakeholders. 
 
As principais realizações de 2020, listadas abaixo, são destacadas no Relatório de Sustentabilidade: 

• Zero transmissões de Covid-19 relacionadas ao trabalho 
• Zero incidentes ambientais 
• Zero acidente com afastamento ou perda de vida 
• Nomeação da primeira mulher como diretora do Conselho de Administração 
• Desenvolvimento de um Plano Integrado de Relacionamento com os Stakeholders 
• Obtenção das últimas licenças do Projeto Araguaia, incluindo referentes a energia e água para 

construção da infraestrutura de apoio. 
 

Katie Millar, Head de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) e Comunicação da Horizonte, 
comentou: “Nosso compromisso com os mais altos padrões de sustentabilidade e o relato 
transparente das nossas práticas de sustentabilidade posicionam a Horizonte como uma importante 
produtora de níquel em desenvolvimento. 
 
Evidentemente, a pandemia de Covid-19 marcou nossos engajamentos e nossas atividades este ano, 
além de mudar significativamente a forma como trabalhamos. A saúde e a segurança dos nossos 
empregados, contratados e comunidades locais são sempre nossa prioridade e, portanto, ficamos 
satisfeitos ao relatar zero transmissões de Covid-19 relacionadas ao trabalho. Embora a pandemia 
tenha apresentado desafios significativos, houve muitos resultados positivos e estamos muito 
orgulhosos por ter alcançado tanto em um ano difícil. 
 
À medida que o nosso Projeto Araguaia avança rumo ao início da construção, nosso foco em 2020 era 
garantir a construção de bases fortes relacionadas à sustentabilidade, sobre as quais apoiar a 
transição da Empresa para se tornar uma produtora de níquel bem-sucedida. Nossas prioridades para 
o ano incluíram: a criação de um Sistema de Gestão Integrada para uma gestão de riscos eficiente; a 
progressão do nosso programa de reassentamento, alinhado aos Padrões IFC (Corporação Financeira 
Internacional) e aos Princípios do Equador; o desenvolvimento de um Plano de Ação de Biodiversidade 
para atingir nosso objetivo de impacto positivo; e o início de um programa de redução de emissões de 
CO2 para o Projeto Araguaia. 

https://horizonteminerals.com/uk/en/sustainability_report/
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A sustentabilidade é fundamental na nossa estratégia de negócio. Incentivamos o diálogo proativo 
com todos os nossos stakeholders e estamos ansiosos para informar que continuamos a progredir à 
medida que trabalhamos para nos alinhar a padrões internacionais adicionais, incluindo os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.” 

 
Para mais informações, visite www.horizonteminerals.com ou entre em contato: 
 

Horizonte Minerals plc 
Jeremy Martin (CEO) 
Anna Legge (Comunicação Corporativa) 
 

info@horizonteminerals.com  
+44 (0) 203 356 2901 

 

Peel Hunt (NOMAD & Joint Broker) 
Ross Allister 
David McKeown  

+44 (0)20 7418 8900  

 
BMO (Joint Broker) 
Thomas Rider 
Pascal Lussier Duquette 
Andrew Cameron 

 
+44 (0) 20 7236 1010 

  
 
Sobre a Horizonte Minerals: 
A Horizonte Minerals plc é uma empresa de desenvolvimento de níquel focada no Brasil, listada nas 
bolsas de valores de Londres (AIM) e Toronto (TSX). A Empresa está desenvolvendo o Projeto Araguaia, 
como a próxima grande mina de ferroníquel no Brasil, e o Projeto Vermelho de níquel-cobalto, com o 
objetivo de fornecer níquel e cobalto ao mercado de baterias de veículos elétricos. Os dois projetos 
são 100% pertencentes à Empresa. 
 
DECLARAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS 
Exceto por declarações de fatos históricos relacionados à Empresa, determinadas informações contidas neste comunicado à imprensa 
constituem "informações prospectivas" sob a legislação canadense de valores mobiliários. As informações prospectivas incluem, mas não 
estão limitadas a, declarações relacionadas ao potencial dos projetos minerais atuais ou futuros da Empresa; o sucesso das atividades de 
exploração e mineração; custo e tempo de exploração, produção e desenvolvimento futuros; a estimativa dos recursos minerais e reservas 
e a capacidade da Empresa para atingir seus objetivos em relação ao crescimento de seus recursos minerais; e a realização de estimativas 
de reservas e recursos minerais. Geralmente, as informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, 
como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "projeta", "pretende", "prevê" ou "não 
prevê", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", 
"poderiam", "seriam", "serão considerados", "ocorrem" ou "são alcançados". As informações prospectivas são baseadas em premissas, 
estimativas, análises e pareceres razoáveis da administração, feitos à luz de sua experiência e sua percepção das tendências, condições 
atuais e desenvolvimentos esperados, bem como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e razoáveis nas 
circunstâncias presentes na data em que tais declarações são feitas, e estão inerentemente sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, 
incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa sejam 
substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo, entre outros, riscos relacionados 
a: riscos de exploração e mineração, competição de concorrentes com maior capital; a falta de experiência da Empresa em relação às 
operações de mineração em fase de desenvolvimento; flutuações nos preços dos metais; riscos não segurados; requisitos ambientais e 
outros requisitos regulatórios; exploração, mineração e outras licenças; as obrigações de pagamentos futuros da Empresa; potenciais 
disputas em relação ao título da Empresa a, e a área de, suas concessões de mineração; a dependência da Empresa de sua capacidade de 
obter financiamento suficiente no futuro; a dependência da Empresa de suas relações com terceiros; as joint ventures da Empresa; o 
potencial de flutuações cambiais e instabilidade política ou econômica nos países em que a Empresa atua; flutuações cambiais; a capacidade 
da Empresa de gerenciar seu crescimento de forma eficaz; o mercado de negociação das ações ordinárias da Empresa; incerteza com relação 
aos planos da Empresa de continuar a desenvolver suas operações e novos projetos; a dependência da Empresa do pessoal chave; possíveis 
conflitos de interesse dos conselheiros e diretores da Empresa e diversos riscos associados à estrutura legal e regulatória dentro da qual a 
Empresa atua. Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam causar resultados reais 
materialmente diferentes daqueles contidos em informações prospectivas, pode haver outros fatores que fazem com que os resultados 
reais não sejam como os previstos, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações se mostrarão precisas, pois 
os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais declarações. 
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