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Política de Sustentabilidade
Ambiental
Crown Holdings, um fabricante líder de embalagens metálicas e de trânsito, está no mercado há
mais de 125 anos. Ao longo da história da nossa empresa, demonstrámos a nossa gestão em
relação ao ambiente natural, aos nossos empregados e às comunidades em que operamos.
Estamos empenhados em conduzir os nossos negócios de forma ambientalmente responsável,
apoiando a saúde do planeta a longo prazo, o sucesso dos clientes e dos nossos colaboradores.
A nossa estratégia de sustentabilidade ambiental visa impulsionar a ação climática ao longo da
nossa cadeia de valor, utilizar os recursos de forma eficiente, apoiar a economia circular,
promover a diversidade e a inclusão, obter de forma responsável e ética e praticar uma gestão
rigorosa dos produtos.
O nosso objetivo é fornecer produtos que tenham um impacto positivo sobre o planeta. Assim,
integramos uma gestão ambiental responsável e proativa nos nossos processos, procedimentos
e práticas.
Para levar a cabo negócios sustentáveis e exercer a nossa Política de Sustentabilidade
Ambiental, comprometemo-nos a:
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Trabalhar para garantir que os nossos produtos e operações sejam seguros para os
nossos empregados, consumidores e ambiente
Implementar um sistema de gestão ambiental destinado a reduzir o impacto ambiental
dos nossos produtos através da sua conceção, fabrico, distribuição, utilização e
eliminação
Crown estabeleceu objetivos climáticos baseados na ciência, e continuará a tomar
medidas para reduzir as descargas e emissões de gases com efeito de estufa das
operações comerciais diretas e indiretas e da nossa cadeia de valor
Apoiar a preservação dos recursos naturais e da energia, otimizando a utilização do
material, minimizando o desperdício e aumentando a reciclagem. Também faremos
parcerias com outros que possam contribuir para o progresso na realização dos nossos
objetivos ambientais
Cumprir ou exceder as leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Utilizamos práticas
ambientalmente corretas, respeitamos as diretrizes, normas e requisitos internos,
mesmo na ausência de normas governamentais
Monitorizar e avaliar continuamente as nossas operações, tecnologia e programas, e
monitorizar o progresso em direção aos nossos objetivos ambientais para prevenir e
minimizar o impacto ambiental adverso ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos e
serviços
Manter políticas, programas e recursos operacionais para implementar a nossa
Política de Sustentabilidade Ambiental
Desenvolver e utilizar ciência de ponta, perspetivas a longo prazo e de ciclo de vida e
integrar considerações ambientais nas decisões, políticas, processos e práticas de
gestão estratégica em toda a nossa empresa
Procurar um local de trabalho livre de perigos de lesões através de um forte programa
de saúde e segurança apoiado por um elevado envolvimento dos empregados. Vamos
treinar os nossos empregados para conduzirem as suas atividades de uma forma
segura e ambientalmente responsável
Trabalhar para assegurar que cada empregado compreende e é responsável por
incorporar considerações ambientais nas suas atividades diárias de negócios.
Incentivaremos, reconheceremos e recompensaremos os esforços de liderança
individual e de equipa para melhorar a sustentabilidade ambiental.
Exigir aos nossos fornecedores a adesão às leis ambientais aplicáveis dos países,
regiões e cidades em que operam. Incentivaremos os nossos fornecedores a superar
os requisitos básicos sempre que possível para reduzir o impacto ambiental e social
das suas operações
Fornecer aos nossos consumidores, empregados, comunidades, grupos de interesse
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público e outras informações factuais relevantes e apropriadas sobre o desempenho
ambiental dos nossos produtos e operações, informando regularmente sobre o nosso
desempenho
Trabalhar em conjunto e apoiar os nossos clientes e fornecedores para reduzir o
impacto ambiental dos nossos produtos e operações para os ajudar a atingir os
seus objetivos de sustentabilidade
Trabalhar em conjunto e apoiar associações industriais, clientes, fornecedores e
outros parceiros para aumentar a consciência ambiental entre os consumidores
Gerir sistematicamente todas as áreas de risco ambiental e incerteza,
sustentando a abordagem de precaução
Ser responsável com os nossos intervenientes sobre temas ambientais e consultar os
nossos intervenientes sobre questões ambientais à medida que possam surgir.

Cada divisão de Crown Holdings é totalmente responsável pela implementação e aplicação desta
Política nas suas empresas. Todos os empregados devem cumprir esta política.
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