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No período de 15 a 28 de junho, ouvimos 67 

representantes de partes interessadas do município de 

Cubatão, como fornecedores, participantes de nossas 

ações de Investimento Social, empregados, empresas 

vizinhas, associações de classe, secretarias de Cubatão, 

instituições de ensino e organizações da sociedade 

civil. Nosso objetivo foi saber das pessoas quais são 

suas preocupações relacionadas à nossa atuação. Os 

resultados nos permitem identificar e propor medidas para 

a gestão de impactos sociais, ambientais e econômicos 

associados à nossa operação e, assim, contribuir de 

forma efetiva para as comunidades onde atuamos.

Os resultados serão levados em conta no processo 

de retomada e fortalecimento de nosso diálogo com 

as comunidades. Várias iniciativas nesse sentido já 

estão em curso. Prova disso é que mantemos um 

canal de comunicação com a comunidade por meio 

do Painel Consultivo Comunitário do CIESP (Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo), um canal 

aberto de diálogo, onde são discutidas, em parceria 

com outras empresas do polo e representantes da 

sociedade, ações importantes que impactam no 

relacionamento com a comunidade.

Acreditamos no diálogo, no envolvimento e na 

participação conjunta como o melhor caminho para 

alcançarmos nosso objetivo de ser o parceiro de 

escolha das comunidades que nos acolhem e de 

fazermos contribuições positivas e duradouras para 

essas localidades.

Ruben Fernandes
Presidente dos Negócios Fosfato e Nióbio da Anglo American

NOSSO 
COMpROMISSO 
COM A 
COMUNIDADE

Na Anglo American, o compromisso com a sustentabilidade, a parceria 

e o relacionamento aberto e honesto com as comunidades está 

na forma como pensamos e na maneira como conduzimos nossos 

negócios. É por isso que dividimos com você os resultados de um 

trabalho baseado no diálogo, na transparência e na confiança.
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Para conduzir nosso negócio de forma 

sustentável, adotamos um Sistema de Gestão 

Social que conta com vários instrumentos. Um 

deles é o SEAT, sigla em inglês para Conjunto 

de Ferramentas para Avaliação Socioeconômica. 

Essas ferramentas nos ajudam a entender 

melhor os impactos socioeconômicos (positivos 

ou negativos) de nossas operações, construir 

um diálogo estruturado com os públicos 

com os quais nos relacionamos e, a partir do 

levantamento desses impactos, traçar planos 

para gerenciá-los.

Nossa operação em Cubatão, onde produzimos 

fertilizantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, 

ácido fluossilícico e DCP – Bicálcico, implantou 

o processo SEAT em 2005 e uma versão 

atualizada em 2008. Neste ano, ocorreu a 

terceira aplicação deste processo. A cada 

nova revisão, feita de três em três anos, são 

identificadas questões e impactos por meio 

de consultas às nossas principais partes 

interessadas, representadas por moradores, 

entidades, autoridades e empregados da 

empresa. Com base nos resultados, traçamos o 

plano de ação para o ciclo 2012-2014.

A conclusão desse estudo só foi possível 

graças à colaboração de lideranças 

institucionais e das comunidades onde 

atuamos, que participaram ativamente das 

entrevistas e dos grupos de discussão, com 

suas críticas, análises e sugestões.

Tal estudo foi transformado em um relatório 

detalhado que nos permite atuar de forma 

transparente e trabalhar em parceria com o poder 

público e com as comunidades para a definição 

de investimento e de medidas de gestão social. 

Uma síntese do que foi identificado e de nossa 

atuação pode ser lida nas próximas páginas. 

ApRESENTAçÃO
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Somos uma empresa de origem sul-africana, com quase cem anos de 
experiência em mineração e operações nos cinco continentes. A empresa atua 
no Brasil desde 1973 e hoje está presente no País com quatro negócios: Minério 
de Ferro, com o Minas-Rio, o maior projeto de exploração de minério de ferro em 
desenvolvimento no mundo; Níquel, com operações nas cidades de Barro Alto e 
Niquelândia, em Goiás; Fosfato (Copebrás), com as operações nos municípios de 
Ouvidor (GO), Catalão (GO) e Cubatão (SP), e Nióbio, presente nos municípios de 
Catalão e Ouvidor, em Goiás.

pRESENçA NOS CINCO 
CONTINENTES

NOSSO NEGÓCIO
Os negócios Fosfato e Nióbio da Anglo American no 
Brasil contam com uma sede administrativa em São 
Paulo (SP), atividades de mineração no estado de 
Goiás, nos municípios de Catalão e Ouvidor, e duas 
plantas de processamento, uma no estado de Goiás, no 
município de Catalão, e outra no estado de São Paulo, 
no município de Cubatão.

A operação de Fosfato em Cubatão faz parte do 
Polo Industrial, que abriga atividades de indústrias 
petroquímicas, de siderurgia e outras, como indústrias 
de fertilizantes, incluindo a Anglo American. Esta unidade 
industrial passou por vários processos de expansão, tanto 
em suas instalações como em seu portfólio de produtos. 

Em 2009, foi posta à venda, assim como todas as 
operações dos negócios de Fosfato e Nióbio da Anglo 
American no Brasil. O processo se estendeu até meados 
de 2011, quando a empresa decidiu pela manutenção de 
seus negócios nesses segmentos.

Responsável por processar e beneficiar o minério 
proveniente da mina de Ouvidor, a segunda maior 
mina do País produtora de rocha fosfática, a Copebrás 
de Cubatão também importa enxofre para subsidiar 
a produção de outros produtos. Nesta unidade, 
são produzidos fertilizantes, ácido fosfórico, ácido 
sulfúrico e DCP – Bicálcico, destinados a abastecer 
principalmente o mercado interno de produção de 
fertilizantes e insumos agrícolas e animais.
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NOSSOS 
pRODUTOS 
E SUAS 
ApLICAçõES

FERTILIZANTES 
FOSFATADOS
Utilizado na agricultura, garantindo 

crescimento e produtividade.

FOSFATO BICÁLCICO 
(DCp)
Utilizado para alimentação de bovinos, 

aves, suínos e outros animais. 

ÁCIDO FOSFÓRICO
Utilizado na produção de Fosfato Bicálcico (DCP), 

fertilizantes, indústria farmacêutica e alimentícia. 

ÁCIDO SULFÚRICO
Usado na indústria de fertilizantes, indústria de 

química fina (baterias automotivas) e na fabricação 

de papel e celulose.

ÁCIDO 
FLUOSSILÍCICO
Tem como principal destino empresas 

de tratamento de metais e água. 

GESSO 
Subproduto do ácido fosfórico, o gesso agrícola 

é utilizado como condicionador de superfície 

e garante qualidade para as plantas.
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para os anos de 2012 a 2014

Investimentos programados de

R$ 112 MILhõES

Receita líquida de

R$ 216,8 MILhõES

em 2011, 100% a mais que em 2009

Investimentos de

R$ 26,4 MILhõES

A Copebrás produziu

toneladas em 2011
540,7 MIL

41% NA pRODUçÃO
Crescimento de

entre 2009 e 2011

diretos e indiretos em 2011
969 EMpREGADOS

gastos com aquisições de 
fornecedores locais (Cubatão 
e Baixada Santista) em 2011

R$ 58 MILhõES
pagos em impostos 
e royalties em 2011

R$ 9,3 MILhõES

ANGLO AMERICAN 
EM CUBATÃO

Cubatão é...
...  sede do polo Industrial, que abriga atividades de indústrias petroquímicas, siderúrgicas e outras, 

como de fertilizantes, incluindo a Anglo American.

...  um município com Produto Interno Bruto (pIB) per capita superior ao do estado de São Paulo  
e da capital, chegando a R$ 44,6 mil.

...  exemplo de recuperação ambiental, destacando-se pela presença de grandes parques naturais  
e potencial para turismo ecológico.

...  uma cidade de localização estratégica, próxima à capital do estado e ao Porto de Santos,  
o principal do Brasil.

em 2011
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pROCESSO SEAT AJUDA 
A ENTENDER O CENÁRIO

pASSO 1

pASSO 2

pASSO 3

pASSO 4

pASSO 5

pASSO 6

pASSO 7

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ANGLO AMERICAN

CARACTERIZAÇÃO E ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AVALIAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS SOCIAIS EXISTENTES

MELHORIA NA GESTÃO DE QUESTÕES E IMPACTOS DURANTE A OPERAÇÃO 
E FECHAMENTO

INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GESTÃO E MONITORAMENTO 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEAT E DE RETORNO  
PARA AS PARTES INTERESSADAS. 

O SEAT É DIVIDIDO EM SETE pASSOS, CADA UM ApOIADO EM UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS: 

ESTAMOS AQUI

Para nos ajudar a entender as interações entre nossas atividades e 
as comunidades vizinhas, desenvolvemos uma metodologia própria, 
adotada em várias de nossas unidades ao redor do mundo, inclusive em 
Cubatão. Trata-se do SEAT (SocioEconomic Assessment Toolbox) ou 
Conjunto de Ferramentas para Avaliação Socioeconômica.

O SEAT, considerado a “melhor prática do setor” pela Business for 
Social Responsability (BSR), a principal ONG de responsabilidade 
social da América do Norte, também foi vencedor do Prêmio de Iniciativa 
Corporativa 2012, dado pela Associação Internacional de Avaliação 
de Impacto (IAIA), por sua contribuição para a prática responsável no 
envolvimento e desenvolvimento da comunidade.

Com esse conjunto de ferramentas, passamos a contar com 
informações que nos possibilitam identificar e propor medidas para 
a gestão de impactos sociais e econômicos relacionados às nossas 
operações, planejar a melhor forma de responder e monitorar cada 
um deles, para que seja possível contribuir de forma efetiva com as 
comunidades onde operamos.
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CONSULTA OUVIU 
NOSSO pÚBLICO DE 
RELACIONAMENTO
Uma das bases do SEAT são as consultas às partes 

interessadas, que nos ajudam a entender melhor 

as preocupações, problemas e prioridades das 

comunidades, assim como as suas percepções e 

expectativas sobre a empresa, contribuindo para o 

melhor planejamento de nossas ações. 

Essas consultas são realizadas a cada três anos e 

os planos de gestão são elaborados para os três 

anos seguintes. Dessa forma, a consulta realizada 

este ano, entre os dias 15 e 28 de junho, deu origem 

ao plano de gestão para o ciclo que vai de 2012 

a 2014. Nesse levantamento foram selecionados 

67 representantes de partes interessadas nos 

municípios de Cubatão, Santos e Guarujá.

Categorias entrevistadas

  Organização da Sociedade Civil (ONGs, sociedade de melhoramentos, etc)

  Mídias locais (imprensa local)

  Poder Executivo (Secretarias e conselhos dos municípios de Cubatão)

  Público interno – empregados e terceiros

  Empresas vizinhas

  Colegiado de Desenvolvimento (Sesi, Senai, Senac) 

  Órgão Fiscalizador (Cetesb, Ministério do Trabalho)

  Sindicatos

  Poder Judiciário (Ministério Público Estadual, Justiça do Trabalho) 

  Comunidade

  Fornecedores (produtos e serviços)
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pOLO INDUSTRIAL RESpONDE 
pOR MAIS DE 50% DA RIQUEZA 
GERADA EM CUBATÃO

Com uma população de 118,7 mil habitantes, o 

município de Cubatão está localizado na Baixada 

Santista, base da Serra do Mar, a 57 km da capital São 

Paulo. A Unidade Fosfato da Anglo American fica no 

Polo Industrial de Cubatão, que abriga atividades de 

indústrias petroquímicas, de siderurgia e outras, como 

fertilizantes, incluindo a Anglo American.

Nos últimos anos, o município apresentou avanços, 

com destaque para indicadores como o PIB (Produto 

Interno Bruto) per capita de R$ 44,6 mil, superando o 

do estado de São Paulo e da capital; a renda média dos 

empregados formais, de R$ 2,5 mil, também acima do 

estado e capital; além da participação de 52% do setor 

industrial na composição do PIB local, o que demonstra 

a importância do Polo Industrial para o município e para 

a região da Baixada Santista.

Alguns indicadores socioeconômicos de Cubatão 

apontados no levantamento, especialmente no que se 

refere à infraestrutura básica, apresentam oportunidade 

de melhoria, pois estão abaixo da média do estado de 

São Paulo, como a taxa de domicílios com ligações de 

esgotos e energia elétrica, por exemplo.
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O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE O MUNICÍpIO

pRINCIpAIS pROBLEMAS E NECESSIDADES

As consultas realizadas pelo SEAT também contemplam a percepção das partes interessadas 
sobre o município de Cubatão. Veja alguns exemplos do que foi apontado:

As partes interessadas consultadas também 
apontaram os problemas e as necessidades do 
município de Cubatão, mencionando a falta de 
atuação do Poder Público, especialmente na área 
ambiental, além da social, de cultura e esporte. A 
saturação do tráfego rodoviário foi citada como uma 
necessidade, pela grande circulação viária e ausência 
de hidrovias, ferrovias e ciclovias; além de impactos 
gerados pelo Polo Industrial, pela presença das 
indústrias muito próximas às comunidades e áreas 
verdes, associada à ausência de controle ambiental, 
baixa perspectiva de expansão e imagem de uma 
cidade poluidora, por problemas do passado.

A educação foi apontada como deficitária, pela baixa 
qualificação de mão de obra e alto índice de evasão 
escolar; além de problemas como: infraestrutura, 

vantagens PerCePÇÃo

Presença do Polo industrial Presença de grandes empresas, geração de emprego e renda, 
circulação de riqueza

Meio ambiente Presença de grandes parques naturais, exemplo de recuperação 
ambiental, potencial para turismo ecológico

Acessibilidade/Logística Acesso a ferrovias, rodovias e porto

Responsabilidade Socioambiental Praticada pelas empresas do município, existência da Agenda 
21*, gestão integrada com as comunidades e a prefeitura

Localização geográfica Proximidade da capital do estado de São Paulo e do Porto de 
Santos

Qualidade de vida Proximidade da natureza e da praia, clima bom ao longo do ano 
e existência de times esportivos

Infraestrutura Acesso a transporte público, cidade planejada com bons serviços 
urbanos, saneamento básico

Educação Proximidade das universidades de Santos, acesso à qualificação 
profissional pela presença do Senai

União das empresas Tomada de decisão em conjunto e atuação do Ciesp

Saúde Existência de hospital público e saúde assistencial

*Agenda 21: plano com ações prioritárias relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 de Cubatão aborda 17 temas e deve ser 
cumprida até 2020.

considerada insuficiente, já que a população é 
segregada pelas vias do município, falta saneamento 
básico e o transporte público é insuficiente; comércio 
e serviços são apontados como pouco diversificados.  
Foram listadas ainda: dificuldades de desenvolvimento 
da população, com baixa renda e alto custo de vida 
em decorrência do pré-sal e falta de oportunidades 
de emprego, com salários baixos na região, que não 
atraem jovens qualificados locais.

A proximidade com a encosta da Serra do Mar 
também foi mencionada como um problema, pelo 
alto risco geológico. E também foram apontadas 
necessidades de melhoria na área de segurança, pela 
falta de policiamento ostensivo; e estrutura insuficiente 
na área de saúde.
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O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE A ANGLO AMERICAN
A identificação dos impactos e das questões relacionados às atividades da Anglo American é resultado do 
cruzamento de dados entre as questões levantadas pelas partes interessadas e a avaliação interna feita pelos 
empregados da Unidade Fosfato em Cubatão.

PrinCiPais QUestÕes e iMPaCtos aPontados PerCePÇÃo

Impactos Ambientais Poluição do solo, da água e do ar; presença da pilha de gesso

Risco de acidentes com transporte de insumos e produtos
Transporte feito por caminhão e trem; deficiência na comunicação 
sobre os horários de manobra do trem e possibilidade de 
interrupção das vias de acesso

Terceirização de mão-de-obra em outros municípios Pode ocorrer por contratados temporários específicos para 
atividades de parada da fábrica

Riscos ocupacionais Risco pela exposição a produtos químicos, preocupação com 
acidentes e preocupação com manutenção de equipamentos

Comunicação e relacionamento Pouco contato e comunicação com as partes interessadas

Identidade da empresa Falta de divulgação dos produtos e dúvidas sobre o nome da 
empresa (Anglo American ou Copebrás)

Problemas de Investimento Social Comunitário (ISC)

Falta de divulgação dos projetos e iniciativas sociais, dependência 
de recursos da Anglo American e falta de capacitação em técnicas 
de gestão, o que limita o desenvolvimento das organizações e 
entidades do município

• Conhecimento sobre planos da empresa

• Infraestrutura

• Transporte

• Logística

ConsUlta ao 
PúbliCo interno

Pontos Positivos 
MenCionados
• Geração de emprego e renda

• Arrecadação de impostos

• Ações de responsabilidade social

Empregados próprios e contratados que trabalham em nossas dependências também foram 
consultados nessa fase do SEAT e identificaram questões de melhoria relacionadas a:
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DESTINAçÃO E MONITORAMENTO 
DE RESÍDUOS

Possuímos um procedimento de gerenciamento 

de destinação de resíduos sólidos e que abrange 

ações como caçambas alocadas em áreas 

impermeabilizadas, coleta seletiva e treinamentos para 

profissionais das áreas de transporte desses materiais. 

Monitoramos esse transporte até sua destinação final 

e adotamos um procedimento de enlonamento dos 

caminhões de fertilizantes, evitando dispersão de 

particulados e contato com o solo.

Todas as questões e impactos identificados no 

levantamento foram analisados e fazem parte de 

planos estratégicos que integram nosso Sistema 

de Gestão Social. Eles serão acompanhados para 

avaliarmos seus resultados e fazermos os ajustes 

necessários. A comunidade poderá acompanhar 

esse processo através dos fóruns com comunidades, 

que serão retomados, e dos meios de comunicação 

mantidos pela empresa. 

Antes mesmo da conclusão dos planos estratégicos 

para o período 2012-2014, a planta de Cubatão já 

vem desenvolvendo medidas que atendem a algumas 

das necessidades apontadas no levantamento (leia a 

seguir). Entendemos, porém, que essas não são as 

únicas ações para ampliar os efeitos positivos de nossa 

atuação e minimizar impactos. Esse trabalho deve ser 

permanente. 

COMO ESTAMOS 
RESpONDENDO AOS 
DESAFIOS LEVANTADOS 
pELA pESQUISA

O QUE JÁ ESTAMOS FAZENDO
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e contamos com plano de manutenção de veículos 

e máquinas. Trabalhamos também em parceria com 

a Operação Inverno, que promove a umectação e 

a limpeza das vias, o que ajuda a prevenir materiais 

particulados em suspensão no ar.

 

DESTINO pARA O GESSO

O gesso é um subproduto do ácido fosfórico. O gesso 

agrícola é um sal neutro, rico em cálcio (20%) e enxofre 

(15%). A comercialização do gesso caracterizado como 

produto para agricultura é utilizado como condicionador 

de superfície e garante qualidade para as plantas. Além 

disso, realizamos a umectação no topo das pilhas e 

nas vias de acesso e, quando as condições de vento 

estão desfavoráveis, paralisamos a movimentação e 

o carregamento do produto. Nossa pilha de gesso 

também é monitorada pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN).

SAÚDE DOS TRABALhADORES

Segurança é o principal valor da Anglo American. 

Nossas operações seguem a legislação trabalhista, com 

a existência de planos como o PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO – Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Além 

disso, temos programas de proteção de conservação 

auditiva e respiratória, programas de promoção à 

saúde e qualidade de vida. Também somos certificados 

pelas normas OSHAS 18001 (Saúde e Segurança 

Ocupacional), ISO 14001 (Sistema de Gerenciamento 

Ambiental) e ISO 9001 (Gestão da Qualidade).

pLANEJAMENTO E RESpOSTA  
A EMERGêNCIAS

Estamos dentro de um dos maiores polos industriais 

do País, onde existem trabalhos contínuos de 

planejamento e resposta a emergências. Desde 

1978, a Anglo American participa do PAM – Plano 

de Auxílio Mútuo do Polo Industrial, que considera 

as indústrias do polo e toda a comunidade fabril 

como parte interessada. Além disso, adotamos uma 

série de procedimentos para o gerenciamento de 

emergências e comunicação de crises, considerando 

orientações e boas práticas de programas para a 

indústria de mineração mundial. São exemplos o Plano 

de Atendimento à Emergência, o Plano de Atendimento 

Emergencial para o Transporte de Produtos Perigosos 

Poluentes e a Comunicação para Emergências e 

Crises. Todos os anos, realizamos oito simulados de 

emergência internos e um em parceria com o PAM.

QUALIDADE DA ÁGUA E EFLUENTES

Possuímos uma ETEL – Estação de Tratamento de 

Efluentes Líquidos e realizamos o monitoramento da 

qualidade da água da fábrica, estudo da toxicidade 

do efluente e seu impacto na natureza, tanque para 

recolhimento e reuso de águas de chuvas, entre 

outras medidas.

QUALIDADE DO AR

Além da umectação das vias de acesso da empresa e 

da pilha de gesso, nossas instalações são equipadas 

com filtros de manga e lavador de gases. Avaliamos e 

monitoramos constantemente os resultados analíticos 

da estação meteorológica da Cetesb e nossas 

chaminés. Além disso, fazemos testes de emissão de 

fumaça preta nos caminhões que circulam na fábrica 
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EDUCAçÃO E DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO INTEGRAM 
INVESTIMENTO SOCIAL 

Identificando as principais questões e necessidades 

do município de Cubatão, a Anglo American realiza 

parcerias por meio de iniciativas de investimento social, 

com base em sua Política de Investimento Social, que dá 

prioridade a temas como educação, saúde e bem-estar, 

água e saneamento, desenvolvimento comunitário, meio 

ambiente, energia e mudança climática, esportes, artes 

e cultura, entre outros. Nos últimos três anos, a Anglo 

American investiu em Cubatão mais de R$ 1,3 milhão 

em iniciativas de Investimento Social Comunitário. 

Veja alguns exemplos:

Projeto o QUe FoCos

Agenda 21 
Cubatão – 
Primeiros Anos*

Apoio na confecção do livro da Agenda 21, que 
retrata do processo de elaboração da Agenda 
21* no município de Cubatão como processo de 
engajamento da comunidade visando a fortalecer 
sua identidade e avaliar as possibilidades de 
desenvolvimento futuro.

Desenvolvimento 
comunitário

Cubatão 
Sustentável

Capacitação de jovens na formação técnica para o 
manejo em viveiro de mudas.

Educação ambiental

Projeto Judô 
Educando para a 
Vida – Fase II

Promoção de complemento à educação de crianças e 
adolescentes, nos municípios de Santos, São Vicente 
e Cubatão, por meio da prática da modalidade 
esportiva Judô, com disponibilidade de vagas para 
crianças e adolescentes com deficiência física.

Educação /
Esportes

Escola Popular de 
Arte e Cultura Plínio 
Marcos – Ano II

Incentivo e apoio à geração de renda para mulheres 
de Cubatão.

Desenvolvimento 
comunitário / Artes

*Agenda 21: Plano com ações prioritárias relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 de Cubatão aborda 17 
temas e deve ser cumprida até 2020.
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Programa Cubatão 
Sinfonia

O programa tem como finalidade a continuidade 
na preparação de crianças, jovens e adultos, como 
instrumento de inclusão social por meio da arte 
musical com o propósito de democratizar o acesso 
ao desenvolvimento de habilidade musical na 
construção da cidadania aos moradores em áreas de 
vulnerabilidade social. 
O programa atende 119 crianças e adolescentes de 
7 a 18 anos.

Artes / Cultura

Creche Gota de 
Leite

Realização de quermesse anual, como forma de 
manutenção da creche, que atende a crianças acima 
dos 11 meses, desenvolvendo cuidados básicos e 
educação infantil.

Desenvolvimento 
comunitário / Saúde / 
Educação

Programa 
Conservação das 
Zonas Costeiras e 
Marinhas do Bioma 
Mata Atlântica

Parceria com a Fundação SOS Pró-Mata Atlântica 
para apoiar os projetos de criação ou consolidação 
de Unidades de Conservação Marinhas no Bioma de 
Mata Atlântica, por meio de editais de chamada de 
propostas.

Meio Ambiente

Conselho Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente de 
Cubatão (FUMCAD)

Instituído para reservar recursos destinados a 
programas e projetos voltados aos direitos da criança 
e do adolescente.

Educação

Programa Clubinho 
de Férias

Tem como objetivo geral tirar um número considerável 
de crianças das ruas por ocasião das férias 
escolares, proporcionando noções de civismo, 
sociabilidade, recreação e lazer. Na convivência com 
policiais militares as crianças aprendem ensinamentos 
importantes para a formação do seu caráter e papel 
de cidadãos. A atividade vai ao encontro da filosofia 
do policiamento comunitário.

Educação
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Atualmente as principais atividades de comunicação 
e engajamento da Anglo American em Cubatão 
com nossas partes interessadas são as ações 
de Investimento Social Comunitário, realizadas 
pelas áreas de Relações com a Comunidade e de 
Desenvolvimento Sustentável. O trabalho inclui a 
participação em reuniões, a avaliação de demandas, 
a discussão e o acompanhamento dos projetos 
implementados e o planejamento de novas iniciativas 
de investimento.

ABERTURA pARA O DIÁLOGO
Nossa atuação na comunidade é feita ainda por meio 
de representação nos comitês locais, como o Painel 
Consultivo Comunitário do Ciesp, que envolve diversas 
áreas da Anglo American e de outras empresas do Polo 
Industrial de Cubatão e membros da sociedade. 
Esse conjunto de iniciativas demonstra a nossa 
disposição de manter um canal de comunicação aberto 
com as comunidades das quais fazemos parte.

Além disso, mantemos canais permanentes para receber 
manifestações das comunidades, como reclamações ou 
queixas, sugestões ou comentários.

Fale Conosco: faleconosco@angloamerican.com  

internet: www.angloamerican.com.br | www.facebook.com/angloamerican | www.twitter.com/angloamerican

telefones: geral – 13 3362-7000 / Relações com Comunidade: 13 3362-7464

endereço: Rod. Cônego Domênico Rangoni, Km 264,2, Oeste, Cubatão, SP, Brasil, CEP 11573-904

Todas as manifestações recebidas são avaliadas e respondidas aos manifestantes que se identificam. 
Caso deseje mais informações sobre nosso processo de consulta, permanecemos à disposição. 
Basta nos procurar em um dos contatos acima.
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