
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

Contribuição dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCCS)
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

INTRODUÇÃO – DEFINIÇÃO DE CCCs
Dialogar com as comunidades localizadas no entorno das fábricas e estabelecer uma 

comunicação transparente sobre suas ações é um compromisso da indústria química brasileira. Essa 
®é uma das diretrizes imprescindíveis do Programa Atuação Responsável , iniciativa voluntária do 

setor químico industrial destinada a demonstrar seu comprometimento na melhoria contínua de 

desempenho em saúde, segurança e meio ambiente. Criado em 1984 no Canadá, o Responsible 

Care é coordenado a nível internacional pelo International Council of Chemical Associations (ICCA) 

em 65 países e, no Brasil, pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) desde 1992. 

Dentro desse arcabouço, entender as preocupações das comunidades acerca dos riscos das 

plantas industriais e atender expectativas com relação à segurança dessas comunidades é 

compromisso ético da indústria química. Neste cenário, se destacam os Conselhos Comunitários 

Consultivos (CCCs), os quais representam um ecaz canal de comunicação e desenvolvimento de 

projetos entre as empresas e os moradores dessas localidades, sendo uma poderosa ferramenta no 

estabelecimento de uma relação de conança entre as partes.

Os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) são compostos por representantes 

voluntários das comunidades que atuam como líderes e disseminadores de mensagens de interesse 

entre as partes. Estes líderes incluem representantes de diversas entidades, como associações de 

bairro e comerciais, instituições de ensino, ONGs, conselhos municipais, formadores de opinião, 

lideranças comunitárias informais, órgãos técnicos (defesa civil, bombeiros) e públicos, entre outras. 

Assim, o relacionamento e a preocupação com o bem-estar das comunidades, através do 

estabelecimento e fomento dos CCCs, têm forte sinergia com a agenda dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesta carta, detalhamos as contribuições e compromissos da 

iniciativa do Diálogo com a Comunidade dentro da indústria química nacional em relação às metas da 

Agenda 2030 da ONU.
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Para reconhecer e celebrar a valorização do trabalho realizado pelos Conselhos Comunitários 

Consultivos, a Abiquim promove bienalmente o Encontro Nacional dos CCCs. Esta iniciativa permite 

integrar os representantes de comunidades de diferentes Conselhos e regiões, bem como trocar 

experiências e melhores práticas. 

Diante da sinergia do Diálogo com as Comunidades com os ODS, esta Agenda foi tema da 7ª edição 

do Encontro Nacional dos CCCs, realizada nos dias 4 e 5 de outubro de 2017 em São José dos Campos - 

São Paulo. O evento contou com a participação especial do Secretário-Executivo da Rede Brasileira do 

Pacto Global da ONU, Carlo Pereira, que realizou uma apresentação sobre a origem dos 17 ODS, as 169 

metas a eles associadas e as oportunidades para as empresas que buscam integrá-los em suas atividades e 

estratégias de negócios. 

Após a introdução sobre os ODS, foi realizada uma discussão acerca de como os conselheiros 

podem atuar e contribuir junto às empresas para a implementação dos ODS em suas respectivas 

comunidades e municípios. Participaram da discussão as lideranças presentes dos Conselhos Comunitários 

Consultivos de 18 indústrias químicas de diferentes regiões e realidades do País e dos maiores Polos 

Industriais Químicos do Brasil (Cubatão e ABC/SP, Camaçari/BA e Triunfo/RS). 

Este debate objetivou fortalecer a parceria conjunta entre as comunidades, as empresas e seus 

governos locais, no sentido de implementar os ODS relacionados à saúde, segurança e meio ambiente, 

temas prioritários do setor químico no Brasil.
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O VII ENCONTRO NACIONAL DOS CCCs

Tendo em vista os resultados destas reexões, a Comissão de Diálogo com a Comunidade da 

Abiquim vem por meio desta carta ocializar o compromisso dos Conselhos Comunitários Consultivos da 

indústria química brasileira com esta agenda global e com a sua efetiva implementação em suas regiões.

Tomando como base os resultados do VII Encontro Nacional dos CCCs, os ODS relacionados à 

saúde, segurança e meio ambiente com os quais os CCCs se comprometem a trabalhar e divulgar 

prioritariamente em suas respectivas comunidades e cidades, sem prejuízo dos demais, são:

RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES

Conselhos 
Comunitários 

Consultivos
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ODS 3 – “SAÚDE E BEM-ESTAR”

Devido à realidade de políticas públicas relacionadas a este tema em suas localidades, os CCCs 
consideram-se atores com grande potencial de contribuição para a saúde e o bem-estar de suas 
comunidades. 

Por meio de ações conjuntas e parcerias com diferentes entidades locais e as empresas, o ODS 
17 (Parcerias em Prol das Metas) também gura como importante instrumento para viabilizar ações 
que visem à melhoria das condições de saúde e bem-estar.

Dentro das metas de cada um desses ODS, os CCCs identicam especial relação de suas 
atividades com as seguintes metas:
Ÿ Meta 3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos 

químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo;
Ÿ Meta 3.d - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 

desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e 
globais de saúde;

Ÿ Meta 17.14 - Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável;
Ÿ Meta 17.16 - Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por 

parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e 
recursos nanceiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em 
todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento;

Ÿ Meta 17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil 
ecazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

ODS 6 – “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

Identicada como um tema fundamental para a qualidade de vida de todas as comunidades 

e regiões, os CCCs consideram que ações de conscientização sobre o uso racional e sustentável 

da água devem ser realizadas no sentido de preservar este que é um recurso esgotável e com 

crescente utilização por todos os setores da economia.
Uma das maneiras mais efetivas de promover esta conscientização é por meio de ações 

junto a jovens e escolas, os quais podem desempenhar um importante papel como 

disseminadores ativos de mensagens em suas comunidades. 
Portanto, os CCCs comprometem-se a buscar formas de contribuir junto a este público 

para fortalecer a implementação do ODS 6 – Água Limpa e Saneamento. Nesse sentido, as metas 

do ODS 6 com os quais se relacionam mais fortemente são:
Ÿ Meta 6.2 - Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos;
Ÿ Meta 6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 

e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 

proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e 

reutilização segura globalmente;
Ÿ Meta 6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eciência do uso da água em todos os 

setores (...) e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir 

substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água;
Ÿ Meta 6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 

níveis;
Ÿ Meta 6.6 - Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, orestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;
Ÿ Meta 6.b - Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 

da água e do saneamento.
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ODS 4 – “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE” 

Os CCCs consideram que fortalecer uma educação de qualidade é ferramenta indispensável 

para viabilizar o desenvolvimento do país e, principalmente, um tema de importância transversal: a 

conscientização ambiental.
Nesse sentido, preocupações com o meio ambiente podem e devem ser reforçadas por meio 

de ações educativas, no sentido de capacitar e empoderar as comunidades para o cuidado e proteção 

de seus recursos naturais. 
Além disso, os CCCs consideram que uma educação de qualidade é condição essencial para 

viabilizar outros ODS, enxergando forte transversalidade deste ODS com as metas dos demais nas 

ações desenvolvidas pelos próprios CCCs, em particular: o ODS 6 – “Água e Saneamento”; o ODS 7 

– “Energia Acessível e Limpa”, o ODS 11 – “Cidades e Comunidades Sustentáveis”; o ODS 12 – 

“Consumo e Produção Responsáveis”; o ODS 13 – “Combate às Alterações Climáticas”; o ODS 14 – 

“Vida Debaixo d'água” e o ODS 15 – “Vida sobre a Terra”.
 Nesse sentido, algumas das metas destes ODS ainda não listadas com as quais os CCCs mais 

encontram identidade com seu escopo de atuação são:
Ÿ Meta 4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da 

educação para o desenvolvimento sustentável;
Ÿ Meta 11.6 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive 

prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros;
Ÿ Meta 12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eciente dos recursos naturais;
Ÿ Meta 12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e 

todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos 

internacionais acordados, e reduzir signicativamente a liberação destes para o ar, água e solo, 

para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente;
Ÿ Meta 12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reuso;
Ÿ Meta 12.6 - Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 

adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de 

relatórios;
Ÿ Meta 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 

relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia 

com a natureza;
Ÿ Meta 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 

institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do 

clima;
Ÿ Meta 15.1 - Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas 

terrestres e de água doce interiores e seus serviços (...)
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CCC da Braskem (Maceió/AL)
Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade

Metas 4.7, 12.8 e 13.3 – Projeto de Educação Ambiental “Lagoa Viva”, que há 18 anos tem como objetivo 

melhorar a educação e despertar a conscientização ambiental de alunos e professores da rede de pública de ensino 

bem como das comunidades do entorno das escolas, como ainda contribuir para a coleta seletiva, reciclagem de 

resíduos e para o consumo consciente dos recursos naturais. 

Ÿ ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

Meta 12.5 – Apoio a iniciativas de reciclagens nas comunidades do entorno da Braskem em Maceió com 

sensibilização de moradores para a prática da coleta seletiva e acompanhamento junto à cooperativa de recolhimento 

de resíduos nos bairros. As cooperativas que participam do programa de incentivo a reciclagem em Alagoas também 

recebem capacitações do instituto.

CCC da Clariant
Ÿ ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Meta 3d – Treinamento sobre “Primeiros Socorros”: palestra orientada para moradores da comunidade e 

professores das escolas do entorno da fábrica Suzano com objetivo de passar noções básicas sobre atitudes seguras, 

procedimentos de segurança no lar e primeiros socorros.

Meta 3.9 – Participação da comunidade nos simulados de emergência da fábrica.

Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade

Meta 4.1 – Projeto “A Música Venceu!”, implantado em 2010 em parceria com a Fundação Bachiana Filarmônica, 

atende anualmente cerca de 100 crianças e adolescentes da comunidade do entorno em Suzano. O projeto ensina 

linguagem musical de forma a despertar talentos, melhorar o aprendizado de forma geral e fortalecer os valores de 

cidadania. 

Meta 4.4  – Projeto Escolas Técnicas (ETEC Suzano/IFSP): reforça a aproximação da indústria com a escola, 

capacitando jovens participantes e reduzindo o descompasso entre o conhecimento adquirido nas escolas e as 

demandas da indústria química enquanto setor com demanda de força de trabalho altamente qualicada. 

Metas 4.7 e 12.8  – Projeto Educação para a Sustentabilidade: desenvolvido em parceria com o SESI, contribui 

para a formação de jovens cidadãos, disseminando educação ambiental e mobilizando-os para uma atuação 

responsável no meio onde vivem, com o objetivo de estimulá-los a serem multiplicadores de ideias e promoverem 

ações pela preservação do meio-ambiente.

Meta 4.7  – Palestras sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente nas reuniões do CCC.

Ÿ ODS 8  – Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Metas 8.2 e 8.3 – Projeto “Banco de Prossionais”, consiste num banco de currículos de prossionais da 

comunidade para valorização e integração da força de trabalho local nas operações da Clariant.

Ÿ ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação

Metas 17.16 e 17.17 – Projeto “Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, alinhado à proposta de 

conectar as ações do CCC da Clariant aos ODS, a empresa deu início, em maio, a uma série de ações a serem 

desenvolvidas com a comunidade de Suzano ao longo de 2018. Como exemplo, as escolas que fazem parte do CCC 

farão grupos de trabalho para desenvolver projetos em conexão com cada um dos ODS. O resultado será 

apresentado aos alunos, corpo docente e comunidade.

BOAS PRÁTICAS

Cientes da integração, indivisibilidade e multidimensionalidade de todos os ODS, os CCCs reforçam a 

ideia de que eles funcionam melhor sendo trabalhados de forma conjunta. É entendido que todos os ODS 

estão relacionados entre si em maior ou menor grau para endereçar os problemas de cada comunidade. 
Não obstante, embora os CCCs desempenhem uma via alternativa e importante para atender as 

principais demandas das comunidades, é importante ressaltar que as contribuições dos CCCs não isentam a 

responsabilidade do poder público, apenas complementam esta parceria.
Abaixo, listamos alguns cases de boas práticas já executados ou em execução com apoio dos CCCs e 

relacionados às 169 metas dos ODS.
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CCC da Dow
Ÿ ODS 12 – Consumo e Produção Sustentáveis

Metas 12.5 e 12.8 – O Projeto Caminhada Sustentável tem como objetivo despertar a conscientização ambiental 
e ação dos funcionários e contratados da empresa e da comunidade do entorno, contribui para a coleta seletiva, 
reciclagem de resíduos e para o consumo consciente dos recursos.

Meta 12.5 – Recolhimento nas escolas do material e óleo de cozinha para premiar a escola ou instituição com 
maior volume de material reciclado com uma tarde no centro de esportes da Dow no Guarujá.

CCC da Monsanto
Ÿ ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Meta 3.6 – Iniciativas sobre segurança veicular: promover ações relacionadas ao tema nos pontos críticos da 
comunidade, conscientizando motoristas e motociclistas sobre os impactos negativos e perigosos que são gerados ao 
adotar uma postura insegura no trânsito.

Meta 3.9 – Simulado de Emergência mensal na escola da comunidade, EMEF Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, 
simulando cenário de emergência onde a unidade precisa ser evacuada.

Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade
Meta 4.3 – Ações para despertar vocações prossionais de adolescentes da escola do bairro – estimular o 

assunto através da promoção de feiras de prossões realizadas na própria escola, apresentando as possibilidades de 
prossões de acordo com as áreas de conhecimento, divulgando ensino técnico gratuito e promovendo visitas às 
universidades do município, que também são membros do CCC.

Ÿ ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação
Meta 17.9 – Capacitação para projetos sociais – instruir conselheiros, através de parcerias, das etapas para 

estruturar e formalizar um projeto social e tornar-se elegível para captar recursos, promovendo uma comunidade 
que seja autossustentável.

Meta 17.9 – Capacitação dos membros do CCC – formação para promover o desenvolvimento pessoal e 
prossional dos membros, e competências-chave para formação de uma comunidade autossustentável.

CCC da Oxiteno
Ÿ ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Meta 3.9 – Visitas e treinamentos na fábrica com líderes e comunidade.
Meta 3.9 – Treinamento de Primeiros Socorros com as escolas.
Meta 3.d – Elaboração de “Cartilha de Prevenção para Escolas”.
Meta 3.d – Projeto “Agente Mirim da Dengue” nas escolas.

Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade
Meta 4.7 – Parcerias com a Educação em escolas do entorno desde 2015.
Metas 4.7 e 12.8 – Ocinas de Meio Ambiente para conscientizar professores/alunos sobre a responsabilidade de 

todos no controle dos danos ambientais.

CCC da Unipar Carbocloro
Ÿ ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Meta 3.9 – Treinamento coletivo de Segurança envolvendo as comunidades do entorno da planta.
Meta 3.9 – Simulados Mirins com escolas de educação infantil simulando uma emergência onde a unidade precisa 

ser evacuada.

Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade
Meta 4.7 – Conselho Comunitário de adolescentes – com desenvolvimento de projetos que disputam o olhar 

para a cidade através do conhecimento e entendimento teórico dos monumentos, pontos turísticos; formação de 
parlamento mirim na Câmara Municipal de Cubatão para estimular e desenvolver a cidadania.

Ÿ ODS 6 – Água Limpa e Saneamento
Metas 6b e 12.8 – Projeto Voluntários do Rio I e II – Ações de educação socioambiental com foco na 

conscientização e preservação do meio-ambiente e dos recursos hídricos, com visitas aos rios de Cubatão.

CCC da Yara
Ÿ ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Meta 3.9 – Treinamento teórico de segurança e simulados com as comunidades que participam do CCC.

Ÿ ODS 4 – Educação de Qualidade 
Curso de Elaboração de Projetos.
Ocina sobre Planejamento.
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Enquanto signatária do Pacto Global da ONU desde 2014, a Abiquim reforça seu 

compromisso com os valores fundamentais para a construção de um mercado global mais igualitário, 

inclusivo e alinhado aos princípios do Programa Atuação Responsável®. 
A melhoria contínua da indústria química brasileira e seu desempenho em saúde, segurança, e 

meio ambiente são contribuições pioneiras dentro do setor industrial e que estão em consonância com 

as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Nesse sentido, o Diálogo com a Comunidade rearma o comprometimento voluntário do 

setor com a Agenda 2030 da ONU e propõe direcionar sua agenda de trabalho no sentido de progredir 

cada vez mais nas contribuições dos Conselhos Comunitários Consultivos aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 
Agradecemos o apoio da Rede Brasileira do Pacto Global e renovamos nossos cumprimentos 

na continuidade desta parceria dos Conselhos Comunitários Consultivos da indústria química brasileira 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

CONCLUSÃO
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A Associação Brasileira da Indústria Química possui uma Comissão de Diálogo com 

a Comunidade, formada por representantes de empresas que possuem ou desejam 

implementar Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) em suas regiões. É um grupo 

para troca de experiências, desenvolvimento de trabalhos conjuntos com os CCCs, 

realização de encontros, entre outras iniciativas.
Interessados em participar ou contribuir, entrar em contato por meio do telefone 

(11) 2148-4721

 Edição: Pável Pereira. 
Diagramação: Lidiane Soares. 
Telefone: (11) 2148-4721 | 

www.abiquim.org.br
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