Política

Política Ambiental

Na COFCO International, reconhecemos que a gestão sustentável de recursos naturais é um fator
indispensável à execução de nossas atividades. Portanto, estamos cientes da necessidade de
preservá-los e de desenvolver estratégias proativas de gestão ambiental, eficiência de recursos e
biodiversidade, para gerenciar os potenciais riscos e reduzir o nosso impacto no meio ambiente.
Temos o compromisso de realizar nossas atividades com responsabilidade ambiental, baseados não
apenas no cumprimento das leis e regulamentos locais e nacionais aplicáveis, mas também nas
normas adotadas pela empresa, incluindo, por exemplo, os Padrões de Desempenho da IFC e as
Orientações em Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Banco Mundial, gerais e específicas
aplicáveis ao setor. Trabalhamos continuamente para analisar riscos e oportunidades em nosso
processo de tomada de decisão, inclusive melhorando o nosso desempenho em gestão ambiental e
otimizando a eficiência de recursos. Deste modo, incentivamos o uso das melhores tecnologias e
processos de produção disponíveis, que favoreçam o consumo ideal de energia, a eficiência hídrica,
a gestão de resíduos e a prevenção da poluição.
Em linha com tudo isso, nos comprometemos a:


Implantar sistemas de gestão baseados na ISO 14001, que sistematicamente identifiquem,
avaliem e gerenciem os riscos e impactos ambientais para constantemente melhorar o nosso
desempenho;



Medir, gerenciar e divulgar o nosso impacto ambiental, inclusive emissões de gases do efeito
estufa (GEE) por meio da definição de Indicadores de Desempenho (KPIs);



Usar energias renováveis e combustíveis não fósseis sempre que possível;



Usar os recursos naturais, incluindo a água, energia e combustíveis de maneira eficiente;



Aplicar métodos e processos de gestão e descarte que envolvam a reutilização e reciclagem
de materiais e/ou resíduos, sempre que possível;



Minimizar quaisquer possíveis impactos negativos de nossas operações na forma de
emissões atmosféricas, efluentes, resíduos e descartes;



Aplicar as boas práticas de produção agrícola para aumentar a fertilidade do solo e minimizar
a erosão, reduzir o desperdício de água e utilizar os insumos de maneira eficiente, inclusive a
exclusão de produtos classificados pela OMS como 1a e 1b;



Incentivar as boas práticas ambientais nas cadeias de fornecimento através do atendimento
às leis ambientais aplicáveis e proteção dos recursos naturais e da biodiversidade;



Estabelecer metas mensuráveis e realizar auditorias periódicas para monitorar, medir e
melhorar o nosso desempenho.

Atenção: Imprimir este documento pode deixá-lo obsoleto.
Sempre confira a versão mais recente.
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Esta política aplica-se a:
Colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço localizados em nossas operações
Escopo:
Esta Política deverá ser observada em todas as operações subsidiárias e controladas pela COFCO
International, inclusive, mas não apenas, em instalações industriais como esmagadoras e refinarias,
estações elevadoras, armazéns, estações de sementes, terminais portuários e operações rurais.
Data original de publicação:
Abril de 2017
Versão:
Abril de 2017
Acervo
Esta Política está disponível em www.cofcointernational.com
Esta Política será atualizada regularmente, sempre que possível, através do engajamento das partes
interessadas, internas e externas. Será ativamente divulgada e promovida, visando o seu
cumprimento. Esperamos que nossos fornecedores e quaisquer outros terceiros trabalhando em
nosso nome respeitem as normas previstas nesta Política.

Atenção: Imprimir este documento pode deixá-lo obsoleto.
Sempre confira a versão mais recente.
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