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A Política estabelece as práticas da empresa em relação à gestão das relações com o
governo. A Política faz parte da hierarquia1 de documentos e estabelece os termos de
referência para normas e diretrizes específicas da disciplina que devem ser lidas
conjuntamente.
Para atingir os nossos objetivos, temos que nos relacionar com os governos nacionais onde
operamos para contribuir para a implementação dos seus planos de desenvolvimento através
do desenvolvimento sustentável dos seus recursos naturais finitos, o que irá criar valor para
os seus cidadãos. O foco é a construção e manutenção de relações bem-sucedidas e
mutuamente benéficas com os governos e partes interessadas que acolhem as nossas
operações, protegendo e reforçando a reputação e integridade da empresa, ao mesmo tempo
que se asseguram e mantêm as licenças legais e sociais para operar.
Estamos empenhados em envolver os governos, organismos intergovernamentais e outras
partes interessadas em todos os níveis de uma forma proativa, respeitosa e transparente,
consistente com os valores da nossa empresa e outras normas e padrões globais.
O compromisso da AngloGold Ashanti com práticas de relacionamento eficazes e
transparentes com governo e partes interesadas será alcançado por meio de:
•

•

•

•

•

Conhecer e compreender os principais ambientes legislativos, políticas e
ambientes políticos globais e nacionais, bem como os seus impactos atuais e
futuros na nossa capacidade de cumprir os nossos objetivos empresariais
estratégicos;
Comunicar de forma transparente com os governos o desempenho dos nossos
negócios, às nossas necessidades como investidor e empregador, e às
realidades da indústria e do setor em que operamos.
Envolver-se num diálogo regular, aberto e respeitoso com o governo nos
diferentes níveis para alinhar interesses e trabalhar em conjunto para
desenvolver e compartilhar de forma responsável os benefícios dos recursos
naturais do país, promovendo ao mesmo tempo a responsabilização;
Parcerias e apoio a governos e comunidades para promover resultados
socioeconómicos positivos para a empresa e para os governos e comunidades
que hospedam as nossas operações.
Cumprir as leis e regulamentos dos governos anfitriões, e os acordos dos quais
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A hierarquia de documentos do Grupo é a seguinte: os Valores, Políticas, Normas e Procedimentos
da empresa.
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•

•

•
•

somos signatários, além dos valores da nossa empresa.
Apoiar os processos de licenciamento/aprovação do país anfitrião de uma forma
colaborativa e transparente para assegurar e manter nossas licenças legais de
operação;
Proteger e manter a reputação da AngloGold Ashanti para ajudar a garantir o
acordo e a aprovação governamental e social para nossas atividades comerciais,
incluindo a licença social para operar;
Participar ativamente e contribuir para o discurso internacional e nacional de
políticas públicas sobre mineração.
Colaborar com associações do setor e, quando for adequado, participar na
liderança do pensamento para o setor.
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