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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 
 

 
 
O propósito da South32 é fazer a diferença 
desenvolvendo os recursos naturais e 
melhorando a vida das pessoas, tanto hoje 
como para as futuras gerações. Os nossos 
proprietários e parceiros confiam em nós para 
concretizarmos o potencial dos seus recursos. 
 
Olhamos para a sustentabilidade como uma 
forma de apoiar as necessidades do presente, 
sem comprometer a capacidade de as 
gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades. A sustentabilidade está no 
centro do propósito da South32 e subjaz a 
concretização da nossa estratégia. Na 
concretização do nosso propósito, procuramos 
criar valor social, ambiental e económico 
duradouro. 
 
O nosso compromisso 
 
Embora o nosso negócio tenha muitos 
impactos positivos, também reconhecemos 
que as nossas actividades comerciais têm 
potencial para causar impactos adversos. 
Estamos comprometidos em melhorar 
continuamente o nosso desempenho em 
termos de sustentabilidade, optimizando as 
nossas contribuições positivas e minimizando 
impactos adversos, protegendo e respeitando 
as nossas pessoas, estabelecendo parcerias 
com as comunidades locais, operando de 
forma ética e responsável, abordando as 
mudanças climáticas e fazendo a gestão do 
nosso impacto ambiental. 
 
Ir ao encontro do nosso compromisso 
 
Regemo-nos pelo nosso propósito e pelos 
nossos valores, orientados pelos seguintes 
princípios: 
 
1. Nós preocupamo-nos com as pessoas, 

com as comunidades das quais 
fazemos parte e com a natureza da 
qual todos dependemos. 

 
2. A vitalidade a longo prazo do nosso 

negócio depende da vitalidade a longo 
prazo da sociedade, das nossas 
pessoas, do meio ambiente e da 
economia global, que são influenciados 
pelas decisões e acções tomadas a 
curto prazo. 

 
 

3. Relações respeitosas com todas as 
partes interessadas sustentam a 
criação e a protecção de valores 
sociais, económicos e ambientais 
partilhados. Valorizamos a diferença e 
damos ouvidos a pontos de vista 
divergentes, sabendo que juntos somos 
melhores. 

 
4. A transparência na divulgação do nosso 

desempenho e progresso em 
sustentabilidade é essencial para a 
confiança e para demonstrar que não 
falhamos nos nossos compromissos. 

 
5. Quando as leis nacionais não forem ao 

encontro do nosso compromisso de 
sustentabilidade, procuraremos ir além 
da expectativa básica de conformidade 
legal para atuarmos em sintonia com o 
nosso propósito. 

 
6. O activismo deve estar em sintonia com 

o nosso compromisso de 
sustentabilidade. 

 
Para irmos ao encontro do nosso compromisso 
de sustentabilidade, comprometemo-nos a: 
 
1. Manter a eficácia da governação, da 

responsabilidade e da supervisão da 
gestão e o desempenho de 
sustentabilidade através da Comissão 
de Sustentabilidade South32, uma 
comissão do Conselho de 
Administração. 

 
2. Incorporar o nosso compromisso e os 

nossos princípios de sustentabilidade 
na nossa cultura, na estratégia 
empresarial, nas normas internas e nos 
procedimentos. 

 
3. Realizar avaliações anuais à 

concretização da sustentabilidade para 
antecipar, identificar e avaliar 
proactivamente os nossos impactos 
mais significativos na economia, no 
ambiente e nas pessoas, incluindo os 
seus direitos humanos. A nossa análise 
da concretização também considera os 
impactos mais significativos da 
economia, do ambiente e das pessoas 
no valor da nossa empresa a curto, 
médio e longo prazo. 
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4. Identificar, avaliar e gerir os riscos de 

sustentabilidade de acordo com a 
nossa Estrutura de Gestão de Riscos. 

 
5. Definir com clareza mandatos, funções 

e responsabilidades para identificar, 
gerir, monitorizar e reportar sobre os 
tópicos materiais de sustentabilidade. 

6. Desenvolver objectivos e metas de 
desempenho de sustentabilidade 
internos e externos para avaliar, 
monitorizar e reportar sobre o nosso 
desempenho de sustentabilidade. 

 
7. Implementar controlos adequados para 

manter a integridade das nossas 
informações de desempenho de 
sustentabilidade e obter garantia 
independente de terceiros 
relativamente aos nossos relatórios de 
sustentabilidade externos. 

 
O que nos orienta 
 
A nossa Política de Sustentabilidade é 
orientada por normas e iniciativas 
internacionais. Monitorizamos regularmente os 
desenvolvimentos dos padrões e das 
estruturas internacionais de sustentabilidade e 
a sua aplicabilidade ao nosso 
negócio. Encontra-se um resumo daquilo que 
nos orienta na página Web South32. 

 
Âmbito e aplicabilidade 
 
Esta Política de Sustentabilidade traça o nosso 
compromisso com a sustentabilidade, os 
princípios que nos orientam e as acções que 
vamos desenvolver para concretizar o nosso 
compromisso. É apoiada por uma série de 
declarações de posição descritas como 
"abordagens" sobre nossos tópicos de 
sustentabilidade material, disponíveis na 
página Web South32. 
 
Esta Política aplica-se a todos os directores, 
gestores, colaboradores, adjudicados e 
terceiros que atuem em nome da South32 e 
cujas operações sejam levadas a cabo pela 
South32. Procuraremos influenciar os 
empreendimentos conjuntos sobre os quais 
não exercemos controlo a adoptarem padrões 
de conduta alinhados com os nossos e que 
sejam relevantes para estes 
empreendimentos. 
 
Esta Política é avaliada a cada 2 anos, revista e 
republicada quando necessário, para assegurar 
que se mantém relevante e adequada às 
actividades da South32. 
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