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Limitações e isenções de responsabilidade  

Esta política reflete a orientação geral da Empresa e a direção reserva o direito de aplicar termos 

diferentes, conforme determinado a exclusiva discrição da mesma. Esta política pode ser 

alterada a qualquer altura, com ou sem aviso por parte do empregador. Nada nesta política 

aplica-se na medida em que seja inconsistente com a legislação aplicável 
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1 Introdução 
Como principal fabricante mundial de produtos de cacau e chocolate de alta qualidade, 

consideramos que a existência de uma indústria de cacau e chocolate sustentável é um aspeto 

imperativo e não uma opção. É igualmente nossa ambição assumir um papel de liderança no 

sentido de um mundo sustentável, onde a norma são os produtos igualmente sustentáveis.  

A força, a criatividade e o empreendedorismo da nossa empresa provêm da colaboração e 

dedicação dos nossos colaboradores. Para eles e para as suas famílias, é essencial viver e trabalhar 

num ambiente saudável e sustentável, com ar limpo, água potável, alimentação saudável e sem 

poluição.  

A Barry Callebaut está comprometida em cuidar do ambiente, em limitar o impacto negativo que 

tem no mesmo e em concretizar a sua ambição de tornar-se "carbono positiva" e "floresta 

positiva" até 2025. A nossa ambição molda o passo seguinte na nossa longa história de 

investimento numa cadeia de fornecimento sustentável  (http://forever-chocolate.barry-

callebaut.com/thriving-nature#our-goal).  

Por isso, temos de monitorizar e compreender o impacto de toda a atividade do nosso negócio no 

ambiente e evitar qualquer impacto adverso tanto quanto possível. Contribuímos ativamente para 

minimizar qualquer impacto ou mesmo para reverter danos do passado, como a desflorestação, as 

emissões de carbono e a redução da biodiversidade, na medida em que isto se inscreva dentro da 

nossa capacidade.  

Com esta política ambiental, definimos as orientações para a nossa organização rumar na direção 

de um mundo sustentável, do qual dependemos para a continuidade dos nossos recursos naturais. 

A política contempla os riscos e os impactos possíveis da nossa atividade produtiva, da cadeia de 

fornecimento, dos centros de distribuição, da atividade dos escritórios, de outras políticas 

relacionadas e do comportamento dos nossos funcionários. Focamo-nos em mudanças graduais e 

em várias mudanças pequenas, todos os dias do ano. Sensibilizamos os colaboradores e 

fomentamos a sua compreensão para também contribuirmos para um melhor ambiente com base 

no comportamento humano.  

 

2 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
Administrar um Sistema de Gestão Ambiental eficaz é fundamental para a concretização da nossa 

estratégia ambiental e ambições relacionadas. Todas as instalações são responsáveis por gerir um 

SGA eficaz, abrangendo todos os riscos e impactos potenciais que têm no ambiente. 

Com base numa avaliação dos riscos, as instalações implementam medidas nos seus pontos 

críticos para deter o impacto ambiental. Isto aplica-se a todos os processos de produção e a 

qualquer atividade empresarial relacionada. Uma vez implementadas todas as medidas, o impacto 

ambiental total é sistematicamente monitorizado para garantir que a nossa atividade está em 

conformidade com todos os regulamentos relevantes e em sintonia com as metas, limites e 

requisitos definidos, tanto internos como externos. 

Todos os elementos desta política descritos a seguir têm de ser sujeitos a uma avaliação dos riscos 

e, quando relevante, integrados no SGA. 

O SGA é também a base para impulsionar as iniciativas de melhorias contínuas com o objetivo de 

melhorar os controlos e reduzir ainda mais os possíveis impactos adversos a curto e longo prazos. 
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No mínimo, analisamos as causas de base dos desvios negativos ao desempenho e implementamos 

ações corretivas para antecipar eventos negativos similares no futuro.  

Atuamos de forma responsável em relação aos incidentes ambientais e atuamos de forma 

atempada para interromper o impacto de um incidente.  

2.1 Responsabilidade 

Para garantir que a nossa política ambiental é devidamente gerida, são atribuídas 

responsabilidades específicas a vários níveis da nossa organização.  

A nossa Comissão Executiva Global (Global Executive Committee) assume a liderança desta 

política e compromete-se com a sua implementação. É responsável por rever periodicamente o 

nosso desempenho ambiental global e por implementar os recursos e as estruturas necessários para 

concretizar os nossos objetivos a longo e curto prazos. 

A todas as regiões é atribuído um líder ambiental específico que dirige, orienta e apoia as 

instalações na execução do SGA, na conformidade com as legislações, na gestão do desempenho 

ambiental e na melhoria dos controlos e do desempenho ao longo do tempo. Os líderes regionais 

assumem a liderança pelo desempenho ambiental e apresentam relatórios à equipa de gestão 

regional.   

A todas as organizações locais é atribuído um responsável ambiental local para assegurar que o 

alcance do SGA é integral e que o mesmo é gerido de forma adequada. Desta forma, o impacto 

ambiental completo é contemplado e sistematicamente revisto pela equipa de gestão local. A 

equipa de gestão garante a plena conformidade com todos os requisitos regulamentares, que o 

desempenho ambiental está em sintonia com os objetivos internos, e que as ambições e melhorias 

são sistematicamente impulsionadas.  

 

3 As nossas matérias-primas 
Como somos dependentes dos recursos naturais, temos um interesse essencial e decisivo na 

preservação da natureza e do clima, e esta é a única forma de garantir o fornecimento das nossas 

fontes naturais a longo prazo.  

Aumentamos gradualmente o aprovisionamento de ingredientes sustentáveis que não prejudicam o 

ambiente e que não possuem impacto adverso nos ecossistemas e na biodiversidade. Temos como 

meta utilizar apenas ingredientes sustentáveis até 2025. 

A nossa ambição exige fornecedores de matérias-primas que aderiram às mesmas práticas 

sustentáveis em relação ao ambiente, aos ecossistemas e à biodiversidade.   

 

4 Gestão de resíduos 
A gestão de resíduos eficaz contribui para a proteção do ambiente, mas também é essencial para a 

proteção da saúde e da segurança das nossas pessoas e comunidades alargadas. Todos estes 

aspetos são uma prioridade absoluta para a Barry Callebaut. A gestão de resíduos eficaz é 

obrigatória em todas as nossas instalações e, no mínimo, tem de satisfazer todos os requisitos 

jurídicos e objetivos definidos.  
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A gestão de resíduos eficaz significa que minimizamos a utilização de materiais e, com isso, 

reduzimos diretamente o nosso impacto ecológico e a eliminação de resíduos. Quando não 

conseguimos evitar os resíduos, analisamos formas possíveis de reutilizar, reduzir ou reciclar (o 

princípio dos 3R). Quando a eliminação não pode ser evitada, optamos pela forma mais ecológica 

de eliminar os resíduos, em conformidade com os requisitos legais.   

A nossa gestão de resíduos aplica-se a materiais líquidos e sólidos relacionados ou não com 

produtos, a produtos relacionados ou não com a produção e aos tratamentos. Prestamos uma 

atenção especial à eliminação de substâncias químicas e produtos perigosos, considerando o seu 

possível impacto no ambiente.  

 

4.1 Resíduos de produtos 

Como trabalhamos com produtos naturais, fazemos o uso mais eficiente possível das matérias-

primas para que o nosso impacto ambiental seja o menor possível. Ao longo de toda a nossa 

cadeia de fornecimento, minimizamos as perdas de produto e reprocessamos produtos adequados 

ao consumo humano. Qualquer produto para consumo humano que seja perdido é sujeito a uma 

análise das causas e eliminado.  

 

4.2 Embalagem 

Como empresa, assumimos a responsabilidade pelo impacto dos nossos materiais de embalagem 

no ambiente. Isto diz respeito ao material das embalagens recebidas de matérias-primas, produtos 

acabados ou semiacabados que adquirimos, assim como ao material de embalagens que usamos 

para fornecer os nossos produtos aos clientes.  

Procuramos continuamente reduzir este impacto através de, e por ordem de prioridade, reduzindo 

a quantidade de material utilizado, optando por materiais mais amigos do ambiente e convertendo 

material de embalagem não reciclável em material que possa ser reciclado. 

A nossa derradeira ambição é não possuir qualquer material de embalagem que termine como 

resíduo não reciclável. Os nossos processos de aprovisionamento e os processos de desenho de 

produto integram os critérios necessários para despoletar o processo de decisão acima e orientar-

nos no sentido da nossa ambição.  

  

4.3 Resíduos perigosos 

Respeitamos os requisitos de licenciamento para materiais perigosos e apenas trabalhamos com 

fornecedores de materiais perigosos homologados e autorizados. 

Minimizamos a nossa utilização de materiais perigosos e reciclamos o que pode ser reciclado. O 

que resta como resíduos perigosos é eliminado de uma forma segura para o ambiente e 

respeitando os requisitos legais.  

 

4.4 Plásticos 

A utilização e eliminação de plásticos tornou-se num dos maiores desafios ambientais do mundo e 

numa ameaça a todos os oceanos e respetivos ecossistemas. Apesar de muitos dos plásticos serem 
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de utilização única com uma vida útil muito curta, permanecem no ambiente durante mais de cem 

anos.  

Reconhecemos que a utilização de plásticos, em particular os de utilização única, tem de ser 

repensada e, como empresa sustentável, contribuímos sempre que possível para a resolução deste 

problema.  

Apesar de não utilizarmos muitos plásticos para os nossos produtos, temos de questionar qualquer 

utilização dos mesmos e analisar os processos de melhoria contínua sempre que utilizarmos 

plástico de utilização única. Igualmente, sensibilizamos os nossos escritórios e colaboradores para 

que os plásticos de utilização única sejam identificados e sistematicamente eliminados. 

 

5 Biodiversidade e reflorestação 
Uma vez que lidamos com produtos fabricados com recursos naturais, dependemos grandemente 

da saúde dos ecossistemas. Os ecossistemas saudáveis precisam de biodiversidade uma vez que 

várias plantas e animais dependem uns dos outros para sobreviver. Os ecossistemas fornecem 

alimentação e água, regulam o clima e contribuem para a formação do solo. É manifesto que sem 

biodiversidade muitas das matérias-primas ficariam em risco e, por isso, não poderíamos deixar de 

ser ambiciosos no que toca à integração de cuidados adequados e à reconstrução dos ecossistemas 

na nossa estratégia sustentável. A conservação e a gestão da biodiversidade é um elemento-chave 

desta política.   

Formamos os agricultores de cacau em boas práticas agrícolas para reduzirem o espaço que é 

necessário para cultivar cacau e deixarem o maior espaço possível para reinvestir na floresta de 

origem. Não recebemos fornecimentos de cacau de florestas de origem e ambicionamos a ser 

"carbono positivos" e "floresta positivos" até 2015.   

 

6 Direitos fundiários, apropriação ilegal de terras e 
conservação 

Respeitamos os direitos fundiários existentes e reconhecemos os direitos específicos dos povos 

indígenas, os seus direitos anteriores às suas terras e recursos e a sua autoridade legítima. 

Cumprimos as regras do CLPI tal como descritas na Convenção da OIT n.º 169 
(http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-

peoples/WCMS_205225/lang--en/index.htm). 

Respeitamos os requisitos legais, as licenças e as autorizações. Para todas as terras recentemente 

adquiridas, é obrigatório realizar uma auditoria jurídica relacionada com a dita terra. Respeitamos 

o uso atribuído da terra, a conservação da natureza e a terra das florestas de origem. Temos por 

ambição não receber fornecimentos de cacau, ou de qualquer outra matéria-prima, oriundos de 

florestas de origem e queremos contribuir ativamente para a reconstrução das florestas de origem 

nos seus países nativos.  
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7 Água 
Estamos comprometidos com o uso responsável dos recursos hídricos, em conformidade com 

todas as legislações relacionadas com o uso e eliminação da água. Procuramos continuamente 

reduzir a nossa utilização da água, reutilizar águas residuais para outros fins (uma vez que isto 

reduz a nossa utilização geral da água), e minimizar a poluição e contaminação da água antes de 

ser eliminada. 

 

8 Energia 

8.1 Reduzir o consumo de energia 

A nossa estratégia energética inclui a redução sistemática do nosso consumo de energia com o 

objetivo de minimizar a nossa utilização de energia e as emissões de carbono. Evitamos o 

consumo de energia onde possível e analisamos tecnologias novas e mais eficientes em termos 

energéticos ao mesmo tempo que cumprimos os requisitos regulamentares e as nomas 

internacionais como a ISO50001.  

As instalações reduzem sistematicamente o seu consumo por tonelada de produto processado, 

exploram a possibilidade de aplicar as boas práticas do Grupo em termos de soluções energéticas 

eficientes, e analisam regularmente os seus processos de produção para otimizarem sempre mais o 

seu consumo de energia. Todas as nossas fábricas monitorizam o seu consumo de energia e 

analisam os padrões de consumo com o objetivo de identificarem oportunidades de redução do seu 

uso de energia.  

8.2 Energias renováveis e sustentáveis 

Para além de reduzirmos o nosso consumo de energia, definimos objetivos para substituir 

sistematicamente parte da nossa utilização de energias fósseis por energias renováveis e 

sustentáveis, até que a utilização das energias fósseis seja totalmente eliminada.   

Averiguamos oportunidades para produzir as nossas próprias energias renováveis, para converter 

os resíduos de fontes naturais em energias sustentáveis e integrar o fornecimento de energias 

verdes na nossa estratégia de aprovisionamento de energia. 

A conversão sistemática de energias cinzentas para verdes, complementada com o impacto da 

nossa redução energética, impulsiona a nossa diminuição de emissões de carbono por tonelada de 

produtos produzidos.  

Nos transportes aplicamos igualmente tecnologias novas e mais eficientes e optamos por soluções 

baseadas na utilização de energias renováveis. As outras políticas e práticas da empresa com 

impacto na energia e nas emissões de carbono têm de considerar a eliminação gradual das 

energias fósseis e apoiar a via da sustentabilidade.    

 

9 Emissões 
Para proteger a saúde dos nossos colaboradores, das pessoas das comunidades onde operamos e 

do ambiente, minimizamos as emissões atmosféricas das nossas operações e controlamos o nosso 

impacto total no ambiente.  
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As nossas organizações garantem a conformidade com todos os requisitos ambientais legais, 

incluindo as emissões atmosféricas e de carbono. Aplicamos as competências necessárias para 

manter de forma adequada os nossos equipamentos, como as caldeiras, torradores, geradores, e 

outras fontes possíveis de emissões, para evitar qualquer excesso de emissões. Monitorizamos 

sistematicamente todas as emissões dentro dos limites e metas definidos. 

Com as ações de melhorias contínuas implementadas na nossa atividade industrial, melhoramos 

de forma sistemática as nossas emissões de carbono. Fazemos considerações similares para 

reduzir e compensar o impacto dos nossos veículos de transporte e edifícios. 

 

10 Poluição 
Fazemos o que é exequível para evitar e minimizar todas as libertações de substâncias e materiais 

perigosos que contaminem a água, o solo ou a atmosfera e para proteger o ambiente, os animais e 

as pessoas. 

A nossa organização está consciente do possível impacto adverso nas comunidades. Neste sentido, 

avaliamos e minimizamos eventuais impactos de ruídos, odores, impressões visuais, poluição 

luminosa, vibrações, etc. 

Evitamos ou reduzimos a poluição na fonte, sempre que seja viável, optamos pela utilização de 

alternativas menos perigosas quando disponíveis no mercado, reutilizamos e reciclamos tanto 

quanto possível, e apenas consideramos a eliminação quando nenhuma das opções anteriores é 

possível.  

 

11 Os nossos fornecedores 
Esperamos que todos os nossos fornecedores adiram a todos os regulamentos ambientais, 

conduzam os seus negócios respeitando o ambiente e, desta forma, cumpram também os 

elementos desta política acima referidos. 

Os fornecedores têm de possui um SGA eficaz, elaborar análises dos riscos, monitorizar o 

desempenho ambiental e promover as técnicas de melhorias contínuas para evitar, minimizar e 

melhorar o impacto no ambiente.  

Investimos na nossa colaboração com os nossos fornecedores para que todos na cadeia de 

fornecimento contribuam para os nossos objetivos de proteger o ambiente, a biodiversidade e 

reverter danos passados no ambiente.   

 

12 O compromisso da nossa liderança 
Como diretor-executivo (CEO), diretor de operações (COO) e diretor de sustentabilidade (CSO), 

compreendemos a necessidade de proteger os ecossistemas como um elemento vulnerável para o 

futuro da humanidade e de todas as espécies vivas. Temos consciência da importância da 

biodiversidade, da necessidade de proteger os mares do mundo, do ar limpo, de limitar as 

alterações climáticas e da ligação direta que têm com a sustentabilidade da nossa empresa, dos 

nossos recursos naturais, das nossas pessoas e das nossas comunidades.  

Estamos comprometidos em assegurar um lugar saudável para todos os atuais e futuros residentes 

do nosso esplêndido planeta, onde muitas funções vitais são executadas pela natureza e os 
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processos naturais. Como fabricando de chocolate líder a nível mundial, com produtos apenas 

fabricados com ingredientes naturais, temos um interesse e necessidade muito especiais em 

manter os sistemas ecológicos, em trabalhar com e não contra a natureza e em conter as alterações 

climáticas.     

 

 

 

 

 

 

Antoine de Saint-Affrique Dirk Poelman                 Pablo Perversi      
Diretor-Executivo  Diretor de Operações  Diretor de Sustentabilidade 


