Política Corporativa Ambiental da Aperam
Informações do documento :
A excelência ambiental é promovida por princípios fundamentais em todas as nossas atividades de processamento.

Âmbito de aplicação :
Relevante para todos os funcionários da Aperam.

Data de Publicação : 05.11.2019

Data de validação : 15.10.2019

1. Finalidade
Na Aperam, acreditamos firmemente que um negócio bem-sucedido a longo prazo só é possível se nossos ativos mais
valiosos forem protegidos: nosso pessoal e a confiança que nos une às comunidades vizinhas. Estamos convencidos de
que nenhuma atividade isolada é tão importante que não temos tempo para realizá-la com segurança e em conformidade
com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Como parte do nosso roteiro para a excelência sustentável, nosso objetivo é colocar a Aperam entre as melhores
empresas do setor em termos de proteção ambiental e superar as regulamentações ambientais. O respeito pelo ambiente
faz também parte da nossa responsabilidade cívica, em particular para com as nossas comunidades vizinhas e as
gerações futuras. Por conseguinte, aderimos plenamente aos objectivos do Acordo de Paris no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e comprometemo-nos a informar publicamente
sobre o assunto. Cada um que trabalha para a Aperam tem um papel importante a desempenhar na implementação das
diretrizes emitidas pela Empresa e é responsável e responsabilizado pela conformidade e desempenho ambiental. Para
atingir os nossos mais altos padrões, devemos sempre levar em conta a prevenção da poluição e a eficiência de recursos
em todas as nossas ações e decisões.
Finalmente, o aço inoxidável é o material de eleição para a protecção ambiental: não só é amigo do ambiente, mas o seu
ciclo de vida é superior ao de outros materiais, uma vez que é infinitamente reciclável e pode ajudar os nossos clientes a
alcançar os seus próprios objectivos de sustentabilidade.

2. Princípios
Nós, como funcionários da Aperam de qualquer entidade da Aperam, temos o compromisso de nos esforçarmos sempre para
:
1.

Operar em conformidade com todas as leis e regulamentos ambientais relevantes e outros compromissos da
empresa, tais como objectivos e procedimentos internos, com o objectivo de exceder o nível de conformidade;

2.

Implementar sistemas de gestão ambiental, por exemplo, a norma ISO 14001, para assegurar uma melhoria
contínua do desempenho ambiental, tirando partido da monitorização sistemática/contínua e tendo em vista a
prevenção da poluição, a fim de garantir que não haja poluição do ambiente;

3.

Desenvolver uma gestão e prevenção eficientes dos riscos naturais e dos principais riscos industriais ;

4.

Utilizar eficientemente os nossos recursos naturais (solo, energia, terra, água), com o objectivo de proteger a
biodiversidade e os ecossistemas naturais ;

5.

Organizar o desenvolvimento, a melhoria e a aplicação de métodos de produção de baixo impacto e
ecológicos, aproveitando as matérias-primas disponíveis localmente,

6.

Monitorar e reduzir (sempre que técnica e economicamente viável):
i.
emissões de gases com efeito de estufa, a fim de atenuar o impacto das alterações climáticas ;
ii.
consumo e intensidade de energia, através de melhorias técnicas e da utilização de energias
renováveis ;
iii.
poeiras condutoras, limitando as poeiras difusas e outras emissões atmosféricas ;
iv.
a captação de água doce e assegurar uma monitorização cuidadosa das descargas de água ;
v.
ruído em torno das nossas fábricas, tendo em conta o feedback dos nossos stakeholders;
vi.
Todos os resíduos de produção, antes da reutilização ou reciclagem interna/externa, com o
objectivo de reduzir a zero os resíduos depositados em aterro;

vii.
7.

impacto dos transportes no ambiente ;

Comunique-se e interaja com :
i.
Empregados, para um compromisso e responsabilidade de toda a empresa no desempenho
ambiental;
ii.
Todas as partes interessadas afetadas pelas operações da Aperam ;
iii.
Fornecedores e contratados, pela conscientização e respeito à política ambiental da Aperam.

