POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
Documento revisado em 13 de dezembro de 2018
A South32 reafirma o nosso Objetivo, que é o de fazer a diferença desenvolvendo recursos
naturais, melhorando a vida das pessoas não só no momento atual como a de gerações futuras.
Estamos comprometidos com o Desenvolvimento Sustentável, definido como o apoio às
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem
às suas próprias necessidades.
1.

Monitoramos o ambiente externo buscando oportunidades de investir e desenvolver
recursos naturais que proporcionem valor compartilhado para a sociedade.

2.

Trabalhamos para obter resultados sociais, ambientais e econômicos considerados positivos
como produto de nossas decisões.

3.

Nos comprometemos a respeitar os direitos humanos de acordo com os Princípios
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas em todas as relações
com nossas partes interessadas. Nossas abordagens são orientadas por princípios de
direitos humanos incluídos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras normas
internacionais fundamentais, incluindo a Declaração da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, o Quadro de
Melhores Práticas para o Desenvolvimento Sustentável do Conselho Internacional de
Mineração e Metais e os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos.

4.

Apoiamos práticas empregatícias e comunitárias que capacitam as pessoas a fazerem
escolhas e a terem controle de seu próprio processo de desenvolvimento, já que isso afetará
suas vidas, crenças, instituições, bem-estar e as terras que estas ocupam ou usam de
alguma maneira.

5.

Identificamos e controlamos os riscos e aprimoramos continuamente nossa gestão de
impactos na segurança, saúde, meio-ambiente e impactos sociais, por meio de sistemas e
processos de gestão sistemática.

6.

Praticamos a gestão responsável em cima das commodities que extraímos, bem como
sobre os recursos naturais que consumimos.

7.

Desenvolvemos e participamos de atividades de conservação e reabilitação para
garantirmos que os ecossistemas continuem proporcionando valor às gerações futuras.

8.

Para enfrentarmos o desafio das mudanças climáticas, trabalhamos na redução de nossas
emissões de gases de efeito estufa. Avaliamos continuamente nossos riscos e
oportunidades para protegermos e criarmos valor, e monitoramos nosso impacto para
garantirmos que os ecossistemas não fiquem comprometidos, pois estes proporcionam
resistência contra as mudanças climáticas nas comunidades, nas quais atuamos.
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9.

Defendemos rigorosos padrões de saúde, segurança, meio-ambiente, governança, bem
como na área comunitária, em todas as jurisdições em que operamos.

10.

Informamos publicamente o nosso progresso e incentivamos elevados padrões de
transparência e responsabilidade em nossa governança empresarial, em relação a riscos e
em interações com o governo.
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