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Na Respol Resinas reconhecemos que as matérias-primas que 
adquirimos têm impactos ambientais e sociais, e abordamos 
este tema através das nossas práticas de compras 
sustentáveis.

Somos uma organização dedicada à transformação química do 
material da floresta, não-madeira. Utilizamos maioritariamente 
produtos de origem vegetal, à exceção de uma pequena parte 
das nossas matérias-primas, com origem na exploração mineira 
e indústria petrolífera.

Conscientes de que as práticas de gestão florestal, mineração 
e refinação têm historicamente fortes impactos ambientais e 
sociais, procuramos atuar de uma forma sustentável, 
respeitando os vetores ambientais, sociais e económicos.
Baseamos a nossa política de compras sustentáveis na 
aquisição de matérias-primas que correspondem às 
necessidades e expectativas dos nossos clientes, na entrega 
aos mesmos do máximo valor pelo menor custo ambiental, 
social e económico, na otimização dos benefícios económicos e 
sociais, e na minimização dos impactos ambientais e na saúde.

Os nossos compromissos com a Sustentabilidade nas Compras 
são os seguintes; 
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- Incluir critérios de sustentabilidade nas compras de 

matérias-primas / escolha de fornecedores;

- Influenciar fornecedores na origem e especificação das 
matérias-primas para obter produtos que facilitem o ciclo 
de vida de produto com menor impacto ambiental e 
social;

- Encorajar a reutilização de materiais, face à nova compra;

- Exigir que todos que estão na nossa cadeia de 
fornecimento cumpram a lei, regulamentos e normas 
industriais e que o possam demonstrar;

- Obter dos fornecedores dados sobre política ambiental, 
comportamento ambiental e práticas de prevenção de 
poluição e usar esta informação no nosso processo de 
avaliação de fornecedores;

- Melhorar o impacto ambiental do transporte no produto 
entregue aos nossos clientes;

- Colaborar em oportunidades de sustentabilidade 
ambiental ao longo da cadeia material;
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Na Respol Resinas reconhecemos que as matérias-primas que 
adquirimos têm impactos ambientais e sociais, e abordamos 
este tema através das nossas práticas de compras 
sustentáveis.

Somos uma organização dedicada à transformação química do 
material da floresta, não-madeira. Utilizamos maioritariamente 
produtos de origem vegetal, à exceção de uma pequena parte 
das nossas matérias-primas, com origem na exploração mineira 
e indústria petrolífera.

Conscientes de que as práticas de gestão florestal, mineração 
e refinação têm historicamente fortes impactos ambientais e 
sociais, procuramos atuar de uma forma sustentável, 
respeitando os vetores ambientais, sociais e económicos.
Baseamos a nossa política de compras sustentáveis na 
aquisição de matérias-primas que correspondem às 
necessidades e expectativas dos nossos clientes, na entrega 
aos mesmos do máximo valor pelo menor custo ambiental, 
social e económico, na otimização dos benefícios económicos e 
sociais, e na minimização dos impactos ambientais e na saúde.

Os nossos compromissos com a Sustentabilidade nas Compras 
são os seguintes; 

- Comprar a fontes legais e justas em práticas de 
trabalho e emprego; 

- Respeitar os princípios da Organização Mundial do 
Trabalho e da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem; 

- Proibir o trabalho escravo ou forçado e o trabalho 
infantil; 

- Garantir condições de operação seguras e saudáveis 
para os trabalhadores, parceiros e visitantes de 
acordo com a legislação em vigor; 

- Prevenir todas as formas de assédio, discriminação e 
práticas de retaliação no trabalho; 

- Promover igualdade no recrutamento, treino e 
formação e no desenvolvimento profissional; 

- Permitir a liberdade de associação dos seus 
trabalhadores;

- Respeitar o número máximo de horas de trabalho 
semanal e extraordinário e os tempos de descanso 
dos seus colaboradores; 
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- Cumprir e fazer cumprir as leis internacionais e locais 

relevantes das práticas éticas e justas de negócio;

- Prevenir práticas de lavagem de dinheiro;

- Nunca atuar sob formas de fraude, corrupção ou 
subornos;

- Antes de formalizar um negócio, estar atento, 
denunciar e resolver situações de conflito de 
interesses;

- Exigir e retribuir confidencialidade na informação de 
negócio dos nossos parceiros;

- Colaborar com nossos parceiros de negócio em 
processos de inovação sobre práticas industriais e de 
consumo mais sustentáveis; 

- Abster-se de quaisquer práticas anti concorrenciais; 
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Na Respol Resinas reconhecemos e assumimos, o 
nosso papel na procura de um futuro sustentável. 
Incluímos a presente política de compras sustentáveis 
na estratégia da organização, implementamos práticas 
para o seu desenvolvimento, analisamos o risco na 
cadeia de fornecimento e reavaliamos a intervalos 
regulares do nosso avanço face à sustentabilidade.
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