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Sobre
A Umicore esforça-se por ter um impacto positivo. Melhoramos a qualidade de vida
através dos nossos produtos e serviços, reduzindo emissões de veículos prejudiciais,
dando nova vida a materiais utilizados e abastecendo os carros do futuro.

The Umicore Way, é o pilar de tudo que fazemos na
Umicore. Define os nossos valores de transparência,
inovação, respeito, trabalho em equipa e compromisso
que são cruciais ao nosso sucesso. Define a nossa missão:
Materiais para uma Vida Melhor.

O sourcing sustentável é um componente no pilar Zero Harm
da estratégia de sustentabilidade da Umicore. A estratégia Let’s
go for Zero da Umicore, que foi anunciada em junho de 2021,
criada utilizando os seguintes pilares chave:
•

The Umicore Global Sustainble Sourcing Policy está
completamente de acordo com o The Umicore Way, o The
Umicore Code of Conduct e o Global Framework Agreement
on Sustainable Development entre a Umicore e a IndustriALL
Global Union.
A Umicore está empenhada em criar valor sustentável
com a nossa rede global de fornecedores através de
uma relação mutuamente benéfica baseada em padrões
de negócio éticos e fortes, confiança e compromissos
partilhados para ir ao encontro de ou exceder os requisitos
dos nossos clientes. Assim, procuramos realizar negócios
com parceiros que também estejam comprometidos com
os princípios do desenvolvimento sustentável e cujas
parcerias apoiem e estejam de acordo com as nossas
ambições estratégicas.

•
•
•

Net Zero GHG by 2035 – Emissões Líquidas de
GEE Zero até 2035
Zero Harm – Dano Zero
Zero Inequality – Desigualdade Zero
Best in class Governance – A melhor Governança

Para mais sobre a nossa estratégia de sustentabilidade,
visite: umicore.com/sustainability
A Umicore procura certificação de sourcing responsável
sempre que adequada para destacar as nossas melhores
práticas e de forma a fornecer a documentação necessária
para o número crescente de clientes que procuram garantia
nos nossos produtos.
Para visualizar as nossas certificações, visite:
annualreport.umicore.com

Esta Global Sustainable Sourcing Policy define a abordagem da Umicore
a aquisição (procurement) direta e indireta de acordo com os nossos
compromissos para, no nosso fornecimento, promover a negociação justa,
para garantir saúde e segurança e para gerir o impacto no clima e no ambiente.
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ESTES PRINCÍPIOS SÃO APLICÁVEIS A TODOS OS NOSSOS FORNECEDORES COMO UM MÍNIMO:
Esperamos que os nossos fornecedores estejam
comprometidos com integridade comercial, que promovam
os princípios de procurement sustentável na sua cadeia de
abastecimento, estejam de acordo com a legislação local
e internacional, procurem minimizar o impacto no clima
e ambiente e que respeitem a legislação internacional
de direitos humanos, que eliminem o trabalho forçado
e infantil e que eliminem a discriminação nos seus próprios
locais e dos seus próprios fornecedores.

A Umicore utiliza uma abordagem baseado no risco
para determinar onde são necessárias documentação,
sistemas de gestão e monitorização do desempenho/
cumprimento de fornecedores para se manter de acordo
com o nosso compromisso contínuo para um sourcing
ético e sustentável. Esta abordagem incluí considerações
em tamanho, tipo de negócio e fornecedor, complexidade
e risco de ambiente.

Considerações adicionais resultantes desta abordagem baseada no risco que possam se aplicar para fornecedores
específicos estão destacadas através desta Política. Complementando esta Política, existe orientação adicional para
abordagens de sourcing específicas, que cobre vários aspetos da sustentabilidade, incluindo, mas não limitado, a aspetos
ambientais, de saúde, de segurança, éticos ou regulatórios.
Estas abordagens específicas incluem:
•
Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas
•
Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

Envolvimento da Umicore para consigo como fornecedor
NEGOCIAÇÃO JUSTA COM FORNECEDORES
Tratamo-lo com honestidade, justiça e respeito. As nossas
atividades de aquisição são realizadas de acordo com os
padrões éticos e profissionais mais altos, como definidos no
nosso Código de Conduta.
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO
Tomamos envolvimento para relatar numa base
regular e consistente, simultaneamente internamente
e externamente, no nosso projeto de cadeia de
fornecimento de desenvolvimento sustentável. Em adição,
fornecemos feedback a fornecedores acerca de melhorias
no seu desempenho de desenvolvimento sustentável.

SELEÇÃO IMPARCIAL
Selecionamos fornecedores baseados em critérios objetivos
como especificações técnicas, qualidade, preço, serviço
e tecnologia, impacto ambiental e social.
RELAÇÕES COM COMUNIDADES LOCAIS
Procuramos incluir fornecedores locais e pequenos nos
nossos processos de aquisição (procurement), sempre que
possível, de forma a apoiar a economia local.
SAÚDE E SEGURANÇA
Iremos aplicar os mesmos padrões de saúde e segurança
a todos os contratantes a trabalhar nas nossas instalações
como os que aplicamos aos nossos próprios colaboradores.

As nossas relações com fornecedores e clientes são elementos essenciais ao acrescentar
valor financeiro e económico e desempenham um papel chave na divulgação da melhor
prática social e ambiental.
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O seu envolvimento com a Umicore.

1

Integridade Comercial

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, PARA TODOS OS FORNECEDORES
LEGISLAÇÕES E REGULAMENTOS
Aplica os padrões mais altos de éticas comerciais e pessoais
e cumpre com todas as legislações e regulamentos
aplicáveis nos países onde opera. Estes incluem, mas não
estão limitados a, regulamentos de controlo de exportação,
sanções económicas, legislações e regulamentos de
antilavagem de dinheiro e de concorrência.
PRÁTICAS DE CONFLITO DE INTERESSES, CORRUPÇÃO,
FRAUDE E ANTICONCORRÊNCIA
Está comprometido a trabalhar contra todas as formas de
corrupção, extorsão, fraude e suborno.
Não oferece nenhum benefício a colaboradores Umicore
para facilitar o seu negócio com a Umicore.

Defendemos, fortemente, que os nossos fornecedores
definam um processo para as suas partes
interessadas comunicarem reclamações e garantir um
mecanismo antirretaliação.

Se realizar trabalhos a pedido de ou para um colaborador
Umicore envolvido em qualquer processo de tomada de decisão
de procurement, irá informar ou divulgar esta informação
a gestão geral das instalações antes da sua execução.
TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Está comprometido à transparência e responsabilidade nas
suas negociações comerciais e procurar detetar e prevenir
atividades ilegais e imorais realizadas durante transações
comerciais através da triagem dos seus parceiros, transações
e materiais comerciais. Compromete-se a colaborar nas
triagens realizadas pela Umicore das quais está sujeito.

A Umicore convida todas as partes interessadas
a comunicarem preocupações ou queixas sobre
a abordagem comercial da Umicore, ou a dos seus
fornecedores, utilizando o nosso Formulário de
contacto de reclamação. Tais queixas podem ser feitas
anonimamente.

05

Direitos Humanos e de Trabalho
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, PARA TODOS OS FORNECEDORES
Respeita a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
e a lei internacional sobre Direitos Humanos. Não é cúmplice em abusos de Direitos
Humanos. Não compromete num ambiente de trabalho seguro e saudável.
Neste contexto, define e implementa uma política, um sistema de gestão e/ou
práticas para garantir respeito pelos seguintes princípios nas suas instalações:
•

Abolição de trabalho infantil.

•

Eliminação de qualquer forma de trabalho forçado ou exigido.

•

Liberdade de tortura e tratamento degradante ou desumano.

•

Liberdade de associação e o direito a negociação coletiva.

•

Promoção de diversidade e inclusão, de igual oportunidade e eliminação
de discriminação e assédio, garantindo tratamento justo no local de
trabalho. A diversidade inclui género, religião, raça, origem nacional
ou étnica, origem cultural, grupo social, deficiência, orientação sexual,
estado civil, idade ou opinião política.

•

Cumprimento com todas as leis aplicáveis acerca de salários, benefícios
e horas de trabalho (incluindo horas extra).

•

Saúde e segurança do colaborador e contratante, com um sistema de
gestão que defina diretrizes claras para análise de risco e medidas de
gestão de risco, incluindo a disponibilização de equipamento de proteção
individual e uma resposta a emergências.

Se está a operar numa das instalações industriais Umicore, a idade mínima de
qualquer dos seus colaboradores será 18 anos, exceto no enquadramento de estágios
ou programas de formação vocacional, organizados em cooperação com escolas
e institutos de formação ou aprovados pela autoridade competente.

PARA FORNECEDORES DE MATÉRIAS PRIMAS ESPECÍFICOS
Baseados na nossa avaliação de risco, podemos, também, precisar que fornecedores
específicos sejam signatários a, ou estejam comprometidos a alinhar-se com,
os Princípios Voluntários sobre a Segurança e os Direitos Humanos.

Defendemos, fortemente, que os nossos fornecedores criem um ambiente
de trabalho com atenção ao bem-estar geral do colaborador e onde os
colaboradores encontrem oportunidades de formação e desenvolvimento, onde
as recompensas estão relacionadas com a contribuição feita pelo colaborador,
e onde os colaboradores possam se envolver em dialogo construtivo com
o seu empregador.
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3

Ambiente e Clima

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, PARA TODOS OS FORNECEDORES
Cumpre com todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis nos territórios onde opera
e possui todas as licenças e registos ambientais necessários, como um padrão mínimo.
Procura minimizar o impacto ambiental, incluindo no clima, enquanto salvaguarda
a segurança e saúde dos seus colaboradores e do público.
Mantém um sistema de gestão ambiental que permite-lhe melhorar continuamente
o desempenho ambiental. Documentação sobre este sistema de gestão está
atualizada e disponível.
Tem procedimentos em vigor para prevenir incidentes. Os seus procedimentos são
concebidos para atenuar consequências no ambiente, caso ocorra um incidente.
Identifica e avalia situações potenciais de emergências e implementa um procedimento
de resposta a emergências para minimizar o seu impacto.

PARA FORNECEDORES DE MATÉRIAS PRIMAS ESPECÍFICOS
Baseado na nossa avaliação de risco, podemos, também, precisar alguns dos seguintes de fornecedores específicos:
•

Caracteriza e controla as emissões para a água
e para o ar de substâncias com um potencial
efeito adverso nos humanos ou no ambiente.

•

Gere recursos naturais de forma eficiente.
Melhora a eficiência energética e aumenta o uso
de energias renováveis.

•

Reduz geração de resíduos sólidos através da
prevenção, redução, reciclagem e reutilização.

•

•

Caracteriza e controla as emissões de gases
de efeito de estufa. Define metas e quadros
de referência para a redução de emissões GEE,
procurando estar alinhado com a mais recente
recomendação IPCC/acordo de Paris.

Quaisquer produtos ou materiais de perigo
que produza estão sempre acompanhados
com informação ambiental atualizada pela
forma de uma folha de dados de segurança de
materiais adequadas.

•

Identifica e avalia o potencial impacto das suas
operações na vizinhança e toma as medidas
adequadas para minimizar, se não evitar,
qualquer impacto adverso, seja na saúde de
residentes locais ou no ambiente.

•

Compreende a conexão entre a sua atividade
e biodiversidade comercial e, como relevante,
atuar de forma a salvaguardar a biodiversidade.

•

Controla o consumo de água, identificar as áreas
afetadas pelo stress de água e desenvolve
planos para reduzir o consumo de água com um
foco específico nessas áreas.

Defendemos, fortemente, que os nossos fornecedores ofereçam produtos com
os menores impactos climáticos e ambientais possíveis, da produção, uso e no
fim da sua vida.
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Cadeia de Aprovisionamento
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, PARA TODOS OS FORNECEDORES
Due diligence começa com conhecer o seu fornecedor. Compreende a sua cadeia
de aprovisionamento. Identifica e regista os seus fornecedores diretos. Promove
e comunica os princípios de sourcing e procurement sustentável como mencionado
nesta Política na sua própria cadeia de aprovisionamento.
A Umicore procura certificação de sourcing responsável sempre que adequada
para destacar as nossas melhores práticas e de forma a fornecer a documentação
necessária para o número crescente de clientes que procuram garantia nos nossos
produtos. Para visualizar as nossas certificações, visite: annualreport.umicore.com.
Veja, também:
•

Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict
Affected & High-Risk Areas

•

Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

PARA FORNECEDORES DE MATÉRIAS PRIMAS ESPECÍFICOS
Baseado na nossa avaliação de risco, podemos, também, precisar alguns dos seguintes de fornecedores
específicos:
•

Cumpre ou assume cumprir com as diretrizes/
políticas da Umicore, onde a Umicore criou
diretrizes dedicadas, orientações, políticas para
fornecedores de matérias primas específicas.

•

Quando extrair, fornecer (sourcing), transportar,
trocar, manusear ou exportar minerais
provenientes de zonas de conflito ou de alto
risco, cumpre com a diretriz específica “Umicore
Responsible Global Supply Chain of Minerals
from Conflict Affected & High-Risk Areas”.

•

Comunica aos seus fornecedores sobre
a necessidade de eles cumprirem com
a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho e a lei internacional
sobre Direitos Humanos.

•

Fornece informação e compromissos adicionais para
cumprir com as nossas próprias certificações de
sourcing responsável e esquemas de due diligence.

Defendemos, fortemente, que os nossos fornecedores adotem uma política de
fornecedor e realizar a due diligence que está alinhada a atual Política e melhores
práticas, incluindo: identificação de risco, sistemas de gestão, ações de atenuação,
verificação de terceiras partes de práticas de due diligence, sistemas robustos de
documentação logística e relatório anual sobre due diligence.
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Monitorização
ADESÃO A ESTA POLÍTICA
Para aderir a esta Política, pedimos que forneça uma carta assinada do seu compromisso ao seu contacto comercial Umicore.
IMPLEMENTAÇÃO
Esta Política é a base da nossa relação com os nossos fornecedores e fazemos um seguimento da implementação e do cumprimento.
Assim, assume manter a documentação necessária para demonstrar cumprimento com esta Política e aceita:

•

Responder imediatamente a questões razoáveis
dos nossos representantes de procurement acerca
da implementação dos princípios desta Política e,
se aplicável ou necessário:
–

–

•

Completar um questionário de autoavaliação,
baseado nesta Política e fornecer prova de
quaisquer afirmações ai feitas.
Para responder a pedidos – quer da Umicore
ou através de uma terceira parte – para realizar
visitas e/ou auditorias às instalações para verificar
o cumprimento com esta Política ou elementos
da mesma, como resultado do processo de
autoavaliação ou das questões.

Que, caso elementos desta Política não sejam
cumpridos, é lhe exigido que forneça explicação
satisfatória e/ou prova de que está planeada ação
corretiva para retificar a situação e prevenir qualquer
recorrência. O seu contacto Umicore pode apoiá-lo em
definir uma ação corretiva.

Falta de cooperação do seu lado pode resultar na
reconsideração da relação comercial.
REVISÃO DA POLÍTICA
Para melhorar continuamente a nossa contribuição para
um mundo mais sustentável, a Umicore compromete-se
a garantir que esta Política reflete feedback dos clientes
e fornecedores e reflete consideração de desafios materiais
sociais, com uma revisão a cada 5 anos. Qualquer mudança
deve ser comunicada aos nossos fornecedores.
CONTACTO
Para qualquer questão ou observação acerca desta política
e da sua implementação, contacte o seu contacto comercial
Umicore.
MECANISMO DE RECLAMAÇÃO
A Umicore convida todas as partes interessadas
a comunicarem preocupações ou queixas sobre
a abordagem comercial da Umicore, ou a dos seus
fornecedores, utilizando o nosso Formulário de contacto de
reclamação. Tais queixas podem ser feitas anonimamente.

REFERÊNCIAS
•

The Umicore Way https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way (em inglês)

•

Umicore Code of Conduct http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct (em inglês)

•

Declaração Universal de Direitos Humanos https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights (em inglês)

•

Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
(em inglês)

•

Diretrizes sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho da OIT-SST de 2001 https://www.ilo.org/safework/info/
standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm (em inglês)

•

Sistema de Ecogestão e Auditoria (EMAS) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (em inglês)

•

Sistemas de gestão ambiental da série ISO 14000 https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html (em inglês)

•

Sistemas de Saúde e Segurança OHSAS 18001 https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety
(em inglês)

•

Guia da OCDE sobre Due Diligence para Cadeias de Aprovisionamento Responsáveis em Minerais Provenientes de Zonas de
Conflito ou de Alto Risco https://www.oecd-ilibrary.org (em inglês)

•

Mecanismo de reclamação https://www.umicore.com/en/contact ou grievances@umicore.com

Para questões ou mais informações, contacte
Umicore

Naamloze vennootschap – Sociedade Anónima

Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Bruxelas
Bélgica
BE92 2100 0538 0623
RPR/RPM Bruxelas BE0401 574 852
Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00
www.umicore.com/contact

www.umicore.com

