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Nota 
Em caso de conflito do disposto na presente Política Anticorrupção com as leis, normas e regulamentos locais de qualquer 

entidade, prevalecem as leis, normas e regulamentos locais.  
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Política Ambiental 

A Indorama Ventures reconhece que o seu negócio tem um impacte ambiental através das 

suas operações, escritórios e outras atividades. Nós comprometemo-nos em empenharmo-

nos na excelência para prevenir e reduzir algum impacte adverso no ambiente proveniente 

das nossas atividades e procuramos um comprometimento similar dos nossos 

fornecedores. 

Nós procuramos minimizar os impactes ambientais e promover a consciência ambiental 

dentro da nossa equipa de trabalho e providenciar formação de acordo com o necessário de 

forma a possibilitar aos colaboradores a completa implementação desta política. Nós 

cumpriremos a mesma, e sempre que possível, ambicionamos exceder os requisitos legais 

e outros referentes à companhia e à indústria. Para reduzir os nossos impactes ambientais, 

estamos comprometidos em manter as nossas instalações de forma a assegurar que as 

mesmas operam com uma eficiência ótima. Asseguraremos que a manutenção e o 

investimento relacionados com o ambiente são efetivos através da monitorização do 

desempenho Ambiental e do Retorno Ambiental dos investimentos através dos nossos 

Sistemas de Gestão. Estamos também comprometidos em minimizar o impacte ambiental 

de operações que não gerimos e de joint-ventures estabelecendo compromissos adequados 

com as partes interessadas relevantes. 

Nós trabalharemos com as nossas partes interessadas, parceiros para proteger o ambiente, 

aumentar a compreensão de questões ambientais e disseminar boas práticas. Nós estamos 

comprometidos com a melhoria contínua na gestão dos nossos impactes ambientais. Isto 

inclui selecionar os nossos prestadores de serviços e fornecedores com base no seu 

desempenho ambiental, social e de gestão que é revisto continuamente. Os nossos 

parceiros abrangem também as nossas operações a jusante uma vez que é nosso objetivo 

colaborar com os nossos clientes na redução do impacte ambiental das operações 

logísticas. 

Nós manter-nos-emos a par dos últimos códigos internacionais, normas e melhores práticas 

e incorporamos estas nas nossas políticas corporate, decisões de negócio, compras, gestão 

de supply chain,desenvolvimento, e entrega de produtos e serviços. Nós ativamente 

buscaremos formas de minimizar as emissões de CO2 através da redução de consumos 

energéticos, da melhoria da ecoeficiência ambiental e reduzindo o nosso consumo de 

recursos. 

Nós temos um papel fundamental a desempenhar no desenvolvimento da economia circular 

que se baseia na reciclagem de materiais conduzindo a menores consumos de água, 

energia e de materiais assim como a redução da emissão de gases de efeito de estufa. 

Através da nossa estratégia de Mudança Climática e iniciativas de Gestão de Produto, IVL 

incorpora a avaliação e minimização de impactes ambientais no desenho de produto, 

manufatura, manuseamento e transporte. Além disso, IVL inova ativamente para resolver 

desafios ambientais – a partir das nossas colaborações no desenvolvimento de produtos de 

base biológica até ao nosso papel de liderança na promoção da economia circular. 

Nós temos em vigor normas de conformidade robustas para gerir os nossos resíduos nos 

sites de acordo com os requisitos regulamentares. Isto inclui um inventário apropriado por 
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nome, tipo, código (como requerido por lei), localização de armazenamento, método de 

transporte para fora do site, tratamento e eliminação, quantidade de resíduos gerados, 

armazenamento no nosso site e eliminado no site e fora do site. Nós continuaremos a gerir 

os nossos resíduos de uma forma responsável e excedendo os requisitos legais sempre 

que possível. Nós estamos comprometidos em reduzir os nossos resíduos e aumentar a 

eliminação dos mesmos através de fornecedores sustentáveis que possam reutilizar, 

recuperar ou reciclar. Nós estamos também comprometidos em reduzir os nossos resíduos 

perigosos e assegurar que a sua eliminação é realizada através de fornecedores 

apropriados. 

Nós continuaremos a introduzir a utilização de energias renováveis, soluções de iluminação 

de baixo consumo, equipamento energeticamente eficiente e equipamentos para realizar 

conferências tele/vídeo para reduzir a realização de viagens para reuniões e assim reduzir a 

nossa pegada de carbono. 

Nós continuaremos a ser um vizinho responsável nas comunidades em que operamos e a 

suportar a qualidade de vida das mesmas. Nós colocaremos em prática um mecanismo 

efetivo para envolver as comunidades nas nossas operações, perigos e planos de resposta 

a emergência. 

Nós manteremos uma estrutura de gestão interna com foco na supervisão de questões 

ambientais com responsabilidades claramente definidas para suportar comprometimento a 

esta política, monitorizar a nossa performance ambiental e estabelecer objetivos e metas 

para a melhoria. 

Nós estamos comprometidos em expandir o nosso negócio de forma sustentada, incluindo 

todos os critérios mencionados nesta política ambiental, quando realizamos os nossos due 

diligence para as nossas fusões e aquisições assim como para a planificação de novas 

construções, para reportar regularmente as questões ambientais. 

Alterações Climáticas 

As alterações climáticas são amplamente reconhecidas como uma preocupação 

internacional por governos dos países onde nós operamos e nós estamos firmemente 

comprometidos em fazer a nossa parte. Assim nós estamos comprometidos em reduzir a 

emissão de gases com efeito de estufa pelas nossas operações de forma que suporte as 

estratégias nacionais e em linha com o nosso comprometimento com as nossas partes 

interessadas de operar um negócio sustentável. 

Os nossos compromissos relativamente às alterações climáticas também incluem a 

contabilização apropriada dos gases de efeito de estufa, mitigação do risco de alteração 

climática, inovação para reduzir os impactes de alteração climática, compromisso com as 

partes interessadas, divulgação pública e mecanismos para assegurar a responsabilidade 

de matérias ligadas à alteração climática dentro da nossa organização. 

Os nossos principais compromissos relativamente às alterações climáticas são avaliar o 

impacte potencial no nosso negócio a partir do desenvolvimento de políticas de alteração 

climática como parte dos nossos processos contínuos de gestão de risco, trabalhar 

ativamente com as nossas partes interessadas relevantes incluindo fornecedores para 
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reduzir resíduos e reportar anualmente o nosso progresso num Relatório de 

Sustentabilidade. 

Biodiversidade 

A nossa política no que diz respeito a conservar e promover a biodiversidade reflete o nosso 

compromisso em promover os objetivos de desenvolvimento sustentado na gestão e 

desenvolvimento do nosso negócio. A nossa política é empenharmo-nos para aumentar a 

biodiversidade quando praticável. 

Assim, quando operarmos sites designadamente importantes devido aos habitats naturais 

envolventes, nós trabalharemos em conjunto com as autoridades relevantes e com as 

partes afetadas para assegurar a proteção destes habitats através de medidas efetivas de 

controlo da poluição e de planos de gestão para conservar ou aumentar a biodiversidade 

destes sites. 

 

Quando desenvolvemos novos sites, cumprimos com todos os requisitos regulamentares e 

Diretrizes no que diz respeito a áreas designadas de qualquer um dos nossos sites em 

desenvolvimento. Quando nós necessitamos de construir, nós pretenderemos promover a 

biodiversidade, tendo em conta qualquer rede de biodiversidade local ou plano de ação. 

Nós vamos procurar identificar qualquer site existente onde exista o potencial para 

aumentar a biodiversidade, e ao longo do tempo desenvolver planos de ação adequados 

para atingir o mesmo e fazê-lo em parceria com as autoridades relevantes e com as partes 

afetadas que promovem a biodiversidade a nível local e nacional e procurar identificar 

formas nas quais sejamos capazes de suportar o desenvolvimento de esquemas 

selecionados ou iniciativas. 

 

 


