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Política Ambiental

POLÍTICA AMBIENTAL
Um dos nossos Valores Compartilhados na Brambles é que sempre agiremos com integridade e
respeito pela comunidade e pelo meio ambiente. A Brambles está empenhada em alcançar Zero Harm,
ou seja, nenhum ferimento e nenhum dano ambiental. O nosso objetivo é oferecer soluções
inovadoras, eficientes e sustentáveis aos nossos clientes. Pedimos a todos os funcionários que adotem
uma atitude proativa em relação à gestão de riscos.
Um requisito básico é que todas as operações da Brambles cumpram todas as leis e os regulamentos
ambientais pertinentes (Regulamentos Ambientais). Espera-se que os funcionários da Brambles se
familiarizem com os todos os Regulamentos Ambientais que incluam as suas áreas pessoais de
operação. Além disso, a Brambles tomará medidas para permitir que os seus funcionários estejam
atualizados quanto aos desenvolvimentos dos Regulamentos Ambientais e avaliem o impacto desses
desenvolvimentos nas práticas operacionais.
Também esperamos que todos os funcionários cuidem do meio ambiente adotando os seguintes
princípios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir o Estatuto Zero Harm da Brambles: comprometer-se e contribuir com práticas ambientais
seguras nas operações diárias;
Melhorar continuamente a eficiência do nosso uso de matérias-primas e energia por unidade
produtiva;
Minimizar a produção de emissões e de lixo por unidade produtiva;
Descartar o lixo inevitável de um modo responsável;
Minimizar os impactos sociais, tais como ruídos e perda da beleza visual;
Responder às preocupações ambientais da comunidade com integridade, honestidade e respeito;
Usar a influência da Brambles na cadeia de fornecimento para minimizar o impacto ambiental dos
nossos clientes;
Procurar fornecedores que tenham uma atitude proativa na gestão de riscos ambientais e que
efetuem uma gestão responsável dos recursos naturais; e
Pedir aos nossos empreiteiros e fornecedores que adotem os mesmos valores ambientais que nós
cumprimos.

A Brambles estabelece metas de desempenho ambiental e apresenta relatórios públicos relacionados
com esses resultados. Espera-se que cada Unidade Empresarial mantenha registos precisos, monitorize
progressos e apresente relatórios apropriados das metas de desempenho.
Cada Unidade Empresarial deve garantir que esses princípios são obedecidos, inclusive em países que
ainda não tenham leis para a proteção do meio ambiente em vigor. Exige-se que os gestores
desenvolvam um “plano local” de gestão de riscos ambientais em todas as unidades que controlam.
Esses planos devem incluir, quando for relevante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolamento, armazenagem e descarte de resíduos e outras potenciais substâncias contaminadoras;
Gestão e monitorização de emissões de ar, descarga de águas residuais, e escoamento de
resíduos;
Eficácia das instalações de contenção de águas de lavagem e da chuva;
Manutenção e monitorização dos tanques de armazenagem de combustível;
Sistemas de isolamento em caso de acidentes tais como incêndio de equipamento, avarias e
colisões de veículos;
Minimização de emissões de pintura com spray;
Redução de ruído e poeira;
Conservação da beleza visual;
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•
•

Conformidade com requisitos regulamentares e de licenciamento; e
Quaisquer outros assuntos ambientais que afetem a comunidade.

Serão realizadas auditorias ambientais regulares para avaliar a conformidade com as leis e os
regulamentos aplicáveis e a implementação desta política. A direção também deve realizar as
diligências ambientais adequadas antes de se comprometer em adquirir qualquer propriedade,
mesmo que em leasing.
Procedimentos Ambientais mais detalhados e um modelo para o seu Plano de Gestão Ambiental para
o Local podem ser obtidos com o Vice-Presidente Sénior do Grupo, Recursos Humanos.mailto:
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