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Política de Sustentabilidade 

 
1. PRINCÍPIOS 

Para a Cimentos da Beira, a sustentabilidade significa alcançar as nossas ambições de crescimento, levando em conta 

as necessidades atuais e futuras da sociedade, apoiado no fortalecimento social, na manutenção e melhoria da saúde 

e segurança dos nossos colaboradores e comunidades vizinhas, na responsabilidade ambiental e no desenvolvimento 

socio-econômico dos países onde atuamos, por meio de uma gestão consciente e responsável. 

 

2. DIRETRIZES 

Para a incorporação de práticas que contemplem o desenvolvimento económico, social e ambiental em nossas 

atuações, comprometemo-nos a:  

• Promover o desenvolvimento sustentável com ênfase nas pessoas. Dessa maneira assumimos o compromisso 

de criar um ambiente de trabalho seguro, saudável, motivador e isento de discriminação, com respeito pelos 

direitos humanos e nas diferenças entre as pessoas. 

• Contribuir para o desenvolvimento económico, gerar retorno para os nossos colaboradores, acionistas 

clientes, fornecedores e demais partes interessadas; 

• Acatar as diretrizes, dos órgãos reguladores direta e indiretamente relacionados com as nossas operações e 

garantir o alinhamento com a legislação vigente; 

• Pautar as relações com o governo, em todas as esferas, de acordo com os padrões éticos fundamentais em 

princípios de honestidade, integridade e transparência; 

• Desenvolver programas/ projetos voltados às necessidades sociais, com visão no desenvolvimento económico 

de longo prazo e evitar investimentos sociais reativos; 

• Promover a inclusão social produtiva por meio da geração de oportunidades dignas de trabalho e renda, 

contribuir para a melhoria de condições de vida das comunidades, em aspetos como apoio ao 

desenvolvimento de fornecedores locais, capacitação profissional, educação e desporto, entre outros; 

• Contribuir para a preservação e valorização da memória, da história e do património cultural, respeitar os 

diferentes usos e costumes que distinguem as nações e comunidades onde estamos inseridos; 

• Planificar e desenvolver as nossas atividades aprimorando continuamente o desempenho das operações em 

busca do uso racional dos recursos naturais e materiais necessários aos processos, sistemas e operações, 

reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sempre que possível; 
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• Promover ações para o uso racional dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, o emprego das 

tecnologias mais limpas, o controlo eficiente de emissões, a mitigação dos impactos ambientais das nossas 

operações e a proteção da biodiversidade. 

 


