Carta de Responsabilidade Social Corporativa da
Imerys
Na Imerys, respeitamos o mundo no qual operamos. Estamos comprometidos com o nosso
papel na sociedade para cumprirmos com as nossas obrigações nos países e comunidades
onde negociamos, além de agirmos como agentes ambientais responsáveis. Pretendemos reunir
todos os colaboradores em torno de uma ambição compartilhada para melhorar continuamente os
nossos produtos e processos, as nossas relações e nós mesmos, de modo a agirmos como uma força
para mudanças positivas e contribuirmos para um desenvolvimento sustentável através de
SustainAgility, o nosso programa CSR.
De acordo com esta Carta de Responsabilidade Social Corporativa, comprometemo-nos a:
Capacitar os nossos colaboradores
■ Garantindo que a saúde e a segurança estejam em primeiro lugar: desenvolvendo e
melhorando continuamente a nossa cultura e os nossos sistemas de saúde e de segurança com
todos os nossos parceiros, para obtermos um local de trabalho sem ferimentos.
■ Desenvolvendo o nosso capital humano: respeitando os direitos humanos e as práticas laborais
reconhecidas internacionalmente, conforme definido no nosso Código de Conduta Empresarial e
Ética, investindo no talento e nas competências dos nossos colaboradores, participando de um
diálogo social construtivo e fomentando uma cultura de diversidade e inclusão no local de trabalho,
baseada no respeito mútuo.
Cuidar do nosso planeta
■ Agindo como agentes ambientais responsáveis: avaliando os riscos ambientais e melhorando
continuamente as medidas de controle para reduzir os impactos ambientais adversos,
maximizando a utilização eficiente dos recursos naturais e conservando e criando valor de
biodiversidade.
■ Reduzindo os impactos das alterações climáticas: através da implementação de uma
estratégia de alterações climáticas a longo prazo para apoiar compromissos internacionais e
objetivos globais.
Construir o futuro
■ Garantindo uma conduta empresarial exemplar: mantendo os mais elevados padrões de
gestão empresarial, respeitando e implementando práticas operacionais justas, garantindo
compras responsáveis com todos os nossos parceiros e interagindo com a comunidade local para
a criação de um valor compartilhado particularmente através da educação e do desenvolvimento
de competências.
■ Inovando através da nossa gestão do produto: avaliando a sustentabilidade dos nossos
produtos, processos e serviços para contribuir com soluções para a sociedade.

Manteremos todos os nossos acionistas informados sobre os nossos objetivos e sobre os
resultados práticos do nosso compromisso coletivo, revendo regularmente o nosso
desempenho de Responsabilidade Social Corporativa num ciclo de melhoria contínua.
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