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POLÍTICA DO GRUPO 

 

Sustentabilidade 

Introdução 

A AngloGold Ashanti (AGA) deseja que as comunidades e sociedades nas quais operamos estejam 
em melhor situação por ter a presença da AGA. A AGA está comprometida em não causar danos, 
ao fazer uso responsável dos recursos naturais e contribuir para o desenvolvimento sustentável ao: 

• engajar-se com governos, comunidades e outras partes interessadas, de forma proativa, 
respeitosa e transparente, consistente com os valores de nossa empresa e com os compromissos 
voluntários que assumimos; 

• respeitar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e abordar os impactos adversos 
onde quer que façamos negócios; 

• relatar nosso desempenho aos stakeholders internos e externos, de maneira oportuna e 
transparente; e 

• ter recursos, sistemas e capacidade apropriados, necessários para implementar esta política. 

Estamos comprometidos com os Princípios Orientadores da ONU para Empresas e Direitos 
Humanos e buscaremos maneiras de honrar os princípios de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente quando enfrentarmos exigências conflitantes ou pouco claras.  

O escopo desta Política é global e se aplica a todos os diretores, funcionários, contratados e 
consultores da AGA. Qualquer referência à AGA inclui suas subsidiárias e afiliadas, envolvendo 
quaisquer minas individuais que negociem em seus próprios nomes. 

Princípios   

Respeitamos os direitos humanos. 

O respeito pelos direitos humanos é parte essencial da visão e dos valores da AGA. Conforme nosso 
valor, é fundamental tratar uns aos outros com dignidade e respeito. 

Respeitamos os direitos humanos de todas as nossas partes interessadas, incluindo os direitos dos 
povos indígenas e grupos vulneráveis, e respeitamos os valores, tradições e culturas das 
comunidades locais e indígenas nas quais operamos.  

Implementamos nosso compromisso de respeitar os direitos humanos avaliando os impactos 
adversos relacionados às nossas operações, produtos ou serviços e cadeia de suprimentos e, ao 
operar em zonas pós-conflito e de governança fraca, garantimos que nosso envio de forças de 
segurança esteja em conformidade com os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos  
Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.  

Isso inclui se engajarcom detentores de direitos potencialmente afetados durante todo o ciclo de vida 
de nossas operações e considerar suas opiniões ao desenvolver ações de mitigação, e estar 
comprometido em trabalhar com a sociedade civil e instituições no avanço do trabalho de direitos 
humanos, em apoio aos defensores dos direitos humanos. 

https://shiftproject.org/resource/un-guiding-principles-on-business-and-human-rights/intro/
https://shiftproject.org/resource/un-guiding-principles-on-business-and-human-rights/intro/
https://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/


 

 

ESTE DOCUMENTO NÃO ESTÁ CONTROLADO EM FORMATO DE CÓPIA IMPRESSA 

Nome do 
Documento 

Política de Sustentabilidade 2 de 3 

Proprietário do 
Documento 

Diretor Executivo 
Última Aprovação 

Por 
Diretoria da AGA 

Data de Publicação 16/11/2022 
Próxima Data de 

Revisão 
1/11/2025 

 

 
 

POLÍTICA DO GRUPO 

Procuramos evitar causar ou contribuir para impactos adversos por meio de nossas próprias 
atividades. Onde os impactos não puderem ser evitados, procuramos lidar com esses impactos por 
meio de remediação apropriada. Possuímos mecanismos eficazes de reclamação para que o 
feedback e as reclamações da comunidade possam ser recebidos, analisados e tratados da forma 
mais rápida possível.  

Respeitamos o meio ambiente. 

Trabalhamos para produzir resultados sustentáveis, através da gestão responsável dos recursos 
naturais sobre os quais somos guardiões e da minimização do potencial de dano ambiental de nossas 
atividades. 

Cumpriremos as leis aplicáveis e os compromissos voluntários que adotamos e integraremos a 
gestão ambiental à nossa forma de operar, promovendo a responsabilidade ambiental entre nossos 
funcionários e parceiros de negócios. Melhoraremos continuamente nossos sistemas de gestão 
ambiental e nos responsabilizamos por nosso desempenho ambiental.  

Identificamos e avaliamos proativamente ameaças e oportunidades ao instituir soluções viáveis para 
reduzir nossos riscos e responsabilidades ambientais. Gerenciamos rejeitos e instalações de 
lixiviação para proteger e manter a saúde e a segurança humanas e o meio ambiente. Trabalhamos 
para prevenir a poluição e minimizar a geração de resíduos de nossas atividades, inclusive buscando 
soluções inovadoras para nos adaptarmos aos efeitos das mudanças climáticas e mitigar nossa 
pegada de carbono, e contribuir para a proteção da biodiversidade nas áreas em que atuamos. 
Garantimos que os recursos estejam disponíveis para cumprir nossas obrigações de fechamento. 

Queremos que as comunidades e sociedades nas quais operamos estejam em melhor 
situação por ter a presença da AngloGold Ashanti. 

Nos esforçamos para cultivar parcerias comunitárias, construídas com respeito e confiança mútuos. 
O diálogo apropriado, conduzido com espírito de transparência e boa fé é vital à medida que 
promovemos parcerias produtivas, respeitosas e mutuamente benéficas nas comunidades onde 
operamos. 

Pretendemos deixar um legado de valor duradouro ao envolver e consultar as partes interessadas e 
potencialmente afetadas, ao longo do ciclo de vida das nossas operações, de forma proativa, 
consistente, transparente, informada e inclusiva, com o objetivo de determinar a forma mais eficaz 
de criar valor compartilhado e considerar seus pontos de vista ao desenvolver ações de mitigação.  

Nos esforçamos para obter o consentimento livre, prévio e informado dos Povos Indígenas, conforme 
refletido na Declaração de Posição do CMM: Povos Indígenas e Mineração, formalizando esse 
consentimento em acordos, sempre que possível. 

Trabalhamos em parceria com as sociedades onde operamos para promover o desenvolvimento 
social e econômico em nossas comunidades anfitriãs, apoiando o emprego local e as iniciativas de 
aquisição, sempre que possível. 

Adquirimos e utilizamos terrenos de forma a garantir a efetiva execução de nossas atividades 
empresariais, ao mesmo tempo em que garantimos o mais amplo consenso possível entre os 
interessados. Evitamos o reassentamento e outras formas de deslocamento sempre que possível e, 
quando necessário, sermos guiados pelas boas práticas internacionais, buscando minimizar e mitigar 
potenciais impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos adversos, na medida do possível. 

https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/indigenous-peoples
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Promovemos a coexistência com a Mineração Artesanal e em Pequena Escala (ASM) legítima e 
apoiaremos o desenvolvimento de iniciativas da ASM ordenadas e viáveis em colaboração com as 
principais partes interessadas, incluindo nossos governos anfitriões. 

Garantimos que recursos adequados estejam disponíveis de acordo com os riscos sociais, impactos 
potenciais e oportunidades socioeconômicas durante todo o ciclo de vida de nossas operações. 
Trabalhamos para continuamente melhorar nossos sistemas de gestão social para que nossas 
obrigações de desempenho social sejam cumpridas.  

Estamos empenhados em nos envolver com o governo e outras partes interessadas.  

Temos o compromisso de nos relacionarmos com governos, órgãos intergovernamentais e demais 
partes interessadas em todos os níveis de forma proativa, respeitosa e transparente, em consonância 
com os valores de nossa empresa e com os compromissos voluntários que assumimos. 

Monitoraremos nossos principais ambientes legislativos, políticos e de políticas. Participaremos 
ativamente e contribuiremos com o discurso de políticas públicas nacionais e internacionais sobre o 
setor de mineração, inclusive colaborando com associações industriais internacionais e nacionais e, 
quando possível, participando de liderança de pensamento para o setor. Comunicaremos, de forma 
transparente com os governos a respeito do desempenho de nossos negócios, nossas necessidades 
como investidor e empregador e as realidades da indústria e de setor em que operamos. 

Manteremos um diálogo regular, aberto e respeitoso com o governo, em todos os níveis, para alinhar 
interesses e trabalhar juntos para desenvolver e compartilhar criteriosamente os benefícios dos 
recursos naturais do país e, ao mesmo tempo, promover a responsabilidade. Faremos parceria e 
apoiaremos governos e comunidades para promover resultados socioeconômicos positivos para a 
empresa e para os governos e comunidades que acolhem nossas operações. 

Apoiaremos e defenderemos os processos de licenciamento/aprovação de permissão do país 
anfitrião, de maneira colaborativa e transparente, para garantir e manter nossas licenças legais a fim 
de operar e proteger, e sustentar nossa reputação, de ajudar a garantir acordos governamentais e 
sociais, e a aprovação para nossas atividades comerciais, incluindo a licença social para operar. 

   


