Declaração da Alcoa Corporation sobre os Povos Indígenas
Contexto
A Alcoa é líder global do setor de alumínio há mais de 130 anos. Nossos Valores (Agir com
integridade, Operar com excelência e Cuidar das pessoas) formam uma estrutura comum
para nossas decisões, ações e comportamentos. Para vivenciarmos nossos valores, temos
de atuar segundo os padrões mais elevados de conduta corporativa, em todos os aspectos e
em todas as regiões do mundo.
Reconhecemos e respeitamos a diversidade, culturas, costumes e valores dos povos indígenas
das comunidades onde operamos e reconhecemos suas necessidades, preocupações e
aspirações relacionadas às suas tradições e herança cultural. Para a Alcoa, o termo “povos
indígenas” abrange povos tribais, primeiros povos, povos nativos e aborígenes.
Reconhecemos que nossas operações estão localizadas em áreas onde povos indígenas
também já viveram e que, ao longo da duradoura história das nossas operações e de
diferentes gerações, em que as representações desses povos variaram e os níveis de
conscientização cultural estão cada vez maiores, reconhecemos que afetamos os direitos e
as vidas dessas pessoas de formas que talvez não tenhamos total compreensão e apreço.
A Alcoa já teve variados programas e iniciativas para o reconhecimento dos povos indígenas
que, em sua maioria, foram realizados por nossas unidades operacionais. Hoje,
continuamos a nos envolver em diálogos com alguns desses grupos, em uma iniciativa de
melhorar nossas interações e relações atuais.
Nossa abordagem
Continuaremos a ser honestos e responsáveis ao lidar com comunidades, incluindo as
indígenas, nos locais onde operamos e administramos unidades fechadas.
Nós nos comprometemos em desenvolver uma abordagem formal de envolvimento alinhada
com a Declaração de posicionamento sobre povos indígenas e mineração do ICMM (Conselho
Internacional de Mineração e Metais). Esse programa será a base da estrutura da Alcoa para
o envolvimento com os povos indígenas com relação a novas operações ou a projetos de
grande capital que estejam localizados em ou perto de terras tradicionalmente pertencentes a
ou sob uso habitual de povos indígenas e que tenham probabilidade de impactá-los.
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