
 
 

Política Ambiental da Universal Corporation 

A Universal tem uma responsabilidade fundamental perante as suas partes interessadas de alcançar 
elevados padrões de desempenho ambiental para apoiar operações sustentáveis. A compreensão dos 
nossos riscos e oportunidades ambientais globais é fundamental para manter os compromissos para 
com as comunidades em que operamos. A Universal reconhece três riscos ambientais principais na 
nossa pegada global: utilização de água, geração de resíduos e emissão de gases com efeito de estufa. 
Identificámos estes riscos ambientais principais através da realização de uma análise das partes 
interessadas para compreender os nossos impactos ambientais essenciais.  

Para manter os nossos compromissos empresariais e com as partes interessadas, a Universal cumprirá 
todas as leis e regulamentos ambientais nos locais em que operamos. A conformidade ambiental é uma 
pedra angular de ser e permanecer um cidadão empresarial responsável. Numerosas leis e 
regulamentos ambientais foram promulgados em todo o mundo relativamente à proteção do ambiente 
através da redução, eliminação, ou restrição da descarga ou libertação de contaminantes ou poluentes 
no ar, água e solo e para abordagem dos impactos das alterações climáticas. A política da Universal é o 
cumprimento de todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis. 

A Universal continuará a monitorizar e a gerir os impactos ambientais identificados de forma sustentável e 
responsável. Continuaremos a gerir a água de uma forma sustentável e responsável. Continuaremos a reduzir 
os resíduos e a reutilizar ou reciclar quando operacionalmente viável. Continuaremos a melhorar as eficiências 
e a trabalhar no sentido de utilizar combustíveis renováveis nas nossas operações e cadeia de abastecimento. 
Finalmente, iremos também promover a florestação e a utilização de madeira de fontes sustentáveis nas 
nossas operações e na nossa cadeia de abastecimento. Estas ações farão parte dos nossos esforços para 
enfrentar as alterações climáticas e gerir os nossos riscos de alterações climáticas. 

Para continuar a alcançar um elevado padrão de desempenho ambiental, a Universal envolverá várias 
partes interessadas e procederá a uma análise contínua das nossas operações. Continuaremos a avaliar 
os nossos impactos e a implementar as melhores práticas de gestão nos locais em que operamos. 
Sensibilizaremos também os funcionários para estes impactos ambientais e implementaremos esta 
política com os nossos fornecedores. 

Devido aos nossos diferentes ambientes operacionais, as nossas equipas locais desenvolverão políticas e 
programas adequados ao ambiente operacional local, comprometerão recursos organizacionais e formarão 
os nossos trabalhadores para o cumprimento das leis aplicáveis, do Código de Conduta Universal e de outras 
políticas de conformidade e desta Política Ambiental. Esta política será regularmente revista pela Comissão 
de Nomeação e Governação Empresarial da Universal Corporation e alterada conforme necessário. 


