
“A Manuchar está comprometida em operar nossos negócios de maneira responsável, 
ambientalmente correta e sustentável. Reconhecemos que nossa cadeia de suprimentos, 
processos e produtos têm impactos diretos e indiretos no meio ambiente, no clima e na 
biodiversidade. Buscamos identificar e encontrar formas eficazes de eliminar ou reduzir esses 
impactos. Nosso objetivo é alcançar a melhoria contínua em nosso desempenho ambiental. 
Em todas as nossas operações globais, consideramos o cumprimento da lei como o padrão 
mínimo a ser alcançado e implementaremos programas ambientais adicionais para ir além do 
cumprimento, quando apropriado.

Nos comprometemos a apoiar o acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos 
de 2 graus Celsius e a Lei do Clima da UE de uma economia e sociedade europeias neutras 
em termos de clima até 2050.”

Escopo

Esta Política Ambiental se aplica a todos os colegas do Grupo Manuchar, suas empresas 
afiliadas e todos os terceiros que atuam em nome da Manuchar. Além disso, incentivamos 
nossos parceiros de negócios a respeitar os valores e princípios destacados em nossa 
política. 

Visão principal:

 → Operar em conformidade com toda a legislação aplicável e outros requisitos subscritos 
pela Manuchar e que se relacionam com os nossos aspectos ambientais.  

 → Incorporar os riscos ambientais em nossos processos mais amplos de identificação e 
redução de riscos. 

 → Minimizar a poluição ou o incômodo que pode ser causado por nossas atividades. 

 → Apoiar a melhoria contínua do desempenho ambiental através do estabelecimento e 
revisão de metas-objetivos, desenvolvimento, implementação e manutenção de padrões e 
sistemas de gestão alinhados com a ISO14001. 
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 → Tomar medidas para reduzir continuamente a intensidade de energia e recursos de 
nossos negócios, bem como as emissões de gases de efeito estufa associadas em toda a 
cadeia de suprimentos.  

 → Minimizar a geração de resíduos e evitar enviar resíduos para aterros sanitários através 
da adoção dos princípios de reduzir, reutilizar, reparar, reciclar e revender. Gerenciar o 
descarte de resíduos perigosos de acordo com as leis e regulamentos locais e nacionais. 

 → Gerenciar efetivamente a água aplicando uma governança forte e transparente da água, 
para alcançar o uso responsável e sustentável da água de maneira colaborativa.

 → Integrar a gestão ambiental responsável em nossa estratégia, planejamento e tomada de 
decisões.

 → Aplicar alternativas de energia renovável e outras tecnologias verdes em nossas 
instalações, onde quer que essas alternativas estejam disponíveis, econômicas e 
adequadas.

 → Nos comprometemos a trabalhar em parceria com nossos fornecedores, clientes e 
stakeholders para promover a gestão ambiental e incentivar o relatório de emissões e as 
metas de redução em toda a nossa cadeia de valor. 

 → Aumentar a conscientização, as habilidades e a competência de nossos funcionários 
e contratados, para permitir que demonstrem seu envolvimento, responsabilidade e 
responsabilidade pelo desempenho ambiental sólido.

*As Políticas da Manuchar são comunicadas a todos os funcionários e revisadas regularmente para garantir relevância, conformidade e impulsionar melhorias.
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