
Explicação sobre o 
cálculo do pagamento 

dos benefícios

Este documento está disponível em diferentes línguas, mediante pedido.

O Tshiamiso Trust compensa os trabalhadores das minas de ouro por silicose e tuberculose 
cardiorrespiratória ou pulmonar (TB) contraídas durante a execução de trabalho de risco em minas 
de ouro elegíveis durante os períodos de qualificação. 

Este é um resumo de como são calculados os montantes dos benefícios. O Acordo do Tshiamiso 
Trust estipula como a compensação dos requerentes elegíveis deve ser calculada pela Comissão 
de Certificação do Trust (Trust Certification Committee). Se algo, a seguir, contradizer o Acordo 
do Tshiamiso Trust, as disposições detalhadas do Acordo de Fideicomisso (Trust Deed) devem 
prevalecer.

Os benefícios do Tshiamiso Trust aplicam-se: 

	� Aos actuais e antigos trabalhadores e empreiteiros que realizaram trabalhos de risco em minas 
de ouro elegíveis entre 12 de Março de 1965 e 10 de Dezembro de 2019 e ex-trabalhadores 
que foram diagnosticados com uma doença elegível - silicose ou tuberculose cardiorrespiratória 
ou tuberculose pulmonar. Tratando-se de um caso de Tuberculose, o diagnóstico deve ter tido 
lugar durante a realização de trabalhos de risco nas minas de ouro elegíveis ou no prazo de um 
ano após a cessação dos trabalhos na mina ou a interrupção dos trabalhos de risco. 
	� Se o trabalhador tiver falecido, o benefício será devido aos seus dependentes. 

Siga este link para aceder à lista completa de minas de ouro elegíveis e períodos de qualificação: 

https://www.tshiamisotrust.com/mines/ Explanation of  benefit payment calculation 

BENEFÍCIO BRUTO 
A compensação depende principalmente da doença qualificativa contraída pelo trabalhador 
mineiro, tal como diagnosticada pelo Painel de Certificação Médica do Tshiamiso. 

A classe de benefícios depende do estado de saúde do trabalhador da mina, mas também 
se o requerente é o trabalhador da mina, os dependentes do trabalhador falecido, ou o 
executor testamentário dos bens do trabalhador da mina falecido. 

A lista de 10 classes de benefícios pode ser acedida no website do Tshiamiso Trust usando o 
seguinte link: https://www.tshiamisotrust.com/information/compensation-options/ 

O Benefício Bruto é o montante máximo de compensação correspondente a cada uma das 
classes de benefícios.

As minas de ouro elegíveis são aquelas que foram propriedade de, ou geridas ou 
controladas ou operadas pelas seis empresas parte do Acordo de Compensação, 
durante o tempo em que foram propriedade de, ou geridas ou controladas ou 
operadas por elas. As seis empresas são African Rainbow Minerals, Anglo American 
South Africa, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony Gold, e Sibanye-Stillwater. 



Correcção 
para Inflação IPC 

(CPI): Importante a ter em 
conta

A partir de 1 de Fevereiro de 2023, os 
Montantes dos Benefícios Brutos serão 

corrigidos anualmente em função da infl ação, 
de acordo com o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), tal como publicado pela 
Statistics South Africa, para assegurar que 

os Montantes dos Benefícios Brutos 
não sejam corroídos pela infl ação 

e, portanto, mantenham o seu 
valor económico.

Possíveis Reduções em 
Benefícios

O montante da compensação do Benefício 
Bruto (o montante máximo para cada classe 
de benefício) pode ser reduzido em termos 
do Acordo do Tshiamiso Trust com base 
em provas de corroboração, utilizando os 
seguintes critérios:

a. Trabalho de Risco em Minas Elegíveis fora dos Períodos de Qualifi cação

O trabalho de risco executado em minas de ouro elegíveis, fora dos períodos de qualifi cação, 
reduzirá o montante de compensação proporcionalmente à silicose e às doenças 
qualifi cadas por TB.

Se o trabalhador da mina executou trabalho de risco em minas de ouro elegíveis 

durante 10 anos, mas 3 anos desse trabalho de risco foram executados antes de 12 

de Março de 1965 ou fora dos períodos de qualifi cação, então o Montante Bruto do 

Benefício será reduzido pela parcela do trabalho de risco que ocorreu fora dos períodos 

de qualifi cação (neste exemplo: 3/10 = 30%).

EXEMPLO: 

b.  Trabalho de Risco em Minas de Ouro Não Elegíveis (Minas Não Elegíveis 

envolvidas em extracção de ouro)

O trabalho de risco executado em minas de ouro não elegíveis reduzirá o montante de 
compensação proporcionalmente às doenças qualifi cadas por silicose e tuberculose.

Se o trabalhador da mina executou trabalho de risco na indústria de extracção de ouro 

durante 20 anos, mas 8 anos desse trabalho de risco foram executados em minas 

de ouro não elegíveis pertencentes a outras empresas (não por nenhuma das seis 

empresas parte do Acordo de Compensação), então o montante máximo do benefício 

(o Benefício Bruto) será reduzido nessa proporção (neste exemplo: 8/20 = 40%).

c. Trabalho de Risco em outras Minas Não Elegíveis

O trabalho de risco executado em outras minas não elegíveis, que não sejam minas de ouro, 
reduzirá o montante de compensação proporcionalmente apenas para doenças qualifi cadas 
por TB (não para pedidos de indemnização por silicose).

Se o trabalhador da mina, para o qual é apresentado um pedido de indemnização por 

tuberculose, executar um trabalho de risco em minas de ouro elegíveis durante 12 anos 

e trabalhou mais 8 anos, por exemplo, em minas de carvão e de platina (quer fossem ou 

não propriedade de uma empresa parte do Acordo de Compensação), então o Valor do 

Benefício Bruto será reduzido nessa proporção (neste exemplo: 8/20 = 40%).

EXEMPLO: 

EXEMPLO: 

A Trabalho de Risco fora das Minas de Ouro Elegíveis e dos Períodos de 
Qualificação Modificadores de Benefícios

A lista seguinte enumera os vários casos de trabalho de risco executado pelo mineiro que causariam 
uma redução no montante da compensação:



Regra 
dos 30 Anos

Para os trabalhadores mineiros 
que tenham executado trabalho de 

risco em uma ou mais minas de ouro 
elegíveis durante períodos de qualifi cação de 
um total de 30 anos ou mais, e que tenham 

apresentado um pedido de indemnização bem-
sucedido, não haverá redução no benefício 

máximo ou bruto devido ao trabalho de risco fora 
dos períodos de qualifi cação e/ou em minas 
de ouro não elegíveis. Isso acontece mesmo 
que o trabalhador da mina tenha executado 

trabalho de risco durante períodos não 
qualifi cados e/ou em minas de ouro 

não elegíveis e/ou em outras 
minas não elegíveis.

BENEFÍCIO LÍQUIDO

BENEFÍCIO BRUTO + CORRECÇÕES DE BENEFÍCIOS

MODIFICADORES DE BENEFÍCIOS

=

—

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
O Montante do Pagamento de Benefícios 
que o trabalhador mineiro receberá é igual 
ao Montante Líquido do Benefício menos o 
montante da dedução do imposto sobre o 
rendimento (se aplicável).

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

BENEFÍCIO LÍQUIDO

DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

=

—

B  Trabalho de Risco executado 
após a Data do Exame quando 
atestado com base num 
Certificado ODMWA Aprovado

Se o requerente estiver a ser certifi cado com 
base num certifi cado aprovado pela Lei das 
Doenças Ocupacionais em Minas e do Trabalho 
– Occupational Diseases in Mines and Works Act 

(ODMWA) – ou num certifi cado de Tuberculose, 
o trabalho de risco executado após a data de 
exame impressa no certifi cado será ignorado 
do cálculo do Montante Líquido do Benefício. 
Consequentemente, o benefício não será reduzido 
se qualquer trabalho de risco tiver sido executado 
após a data do exame em Minas Elegíveis fora 
dos Períodos de Qualifi cação e/ou em Minas Não 
Elegíveis envolvidas em extracção de ouro.

C Diferencial de Aumento do Benefício (DIB) Modificador (Alterações nos 
benefícios MBOD)

Se o aumento (após correcção para infl ação) dos montantes de compensação estatutários 
concedidos pelo Gabinete Médico de Doenças Ocupacionais (MBOD) se tornar superior ao aumento 
(após correcção para infl ação) dos montantes de compensação concedidos pelo Tshiamiso Trust, 
a diferença destes aumentos dos montantes de compensação será deduzida do montante de 
compensação do Benefício Bruto do Tshiamiso Trust.

BENEFÍCIO LÍQUIDO
O Montante Líquido de Benefício é calculado 
como o Montante Bruto de Benefício mais as 
correcções de benefícios (quando aplicável)
e menos os modifi cadores de benefícios 
(se aplicável).

DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O 
RENDIMENTO

O Tshiamiso Trust pode ser obrigado a deduzir o 
imposto sobre o rendimento do Montante Líquido 
do Benefício. Geralmente, esta situação verifi ca-se 
quando um requerente foi previamente desvinculado 
com base numa incapacidade permanente que 
é compensada pelo Tshiamiso Trust. Caso seja 
aplicável ao pedido uma dedução do imposto sobre o 
rendimento, o Departamento Financeiro do Tshiamiso 
Trust é obrigado a pagar esse montante deduzido à 
Administração Fiscal da África do Sul (SARS) em nome 
do requerente. O requerente receberá uma notifi cação 
se uma dedução do imposto sobre o rendimento for 
aplicável ao seu pedido.


