POLÍTICA DE COMPRAS
SUSTENTÁVEIS

A Rovensa empenha-se para melhorar e salvaguardar a saúde das plantas e fontes nutricionais,
para que as gerações atuais e futuras tenham acesso a alimentos saudáveis sem comprometer
o equilíbrio ambiental. Reconhecemos que, ao conduzir a nossa atividade como fabricantes e
fornecedores de produtos para a agricultura, temos a responsabilidade de o fazer de forma que
assegure e contribua para a sustentabilidade da sociedade e do nosso planeta.

ACERCA DA NOSSA...
MISSÃO
A nossa missão é alimentar o planeta, através de soluções saudáveis e seguras, possibilitando
uma agricultura equilibrada e sustentável.
Acreditamos que a nossa missão de alimentar o mundo por meio de uma agricultura sustentável
e saudável está a ajudar o mundo a enfrentar os desafios crescentes de subsistência que
atravessamos, devido ao aumento do número de população, às mudanças climáticas e ao declínio
dos recursos do planeta.
Como Grupo, o nosso objetivo é ajustarmo-nos à forma como os agricultores podem fazer mais
com menos e os consumidores tenham diariamente melhores produtos.

VISÃO
A nossa visão é ser uma referência mundial, através de soluções únicas e inovadoras para o
tratamento e saúde das plantas, potenciado pela nossa proximidade à agricultura local.

VALORES
A nossa missão de alimentar o planeta, com soluções saudáveis e seguras, através uma
agricultura equilibrada e sustentável, só pode ser alcançada se trabalharmos todos os dias para
nos tornarmos um parceiro à escala global, entregando soluções únicas e inovadoras para o
tratamento e saúde das plantas e que atendam às necessidades e aos desafios dos agricultores
locais.

Quando nos EMPENHAMOS neste propósito, fazemos isso como se fosse o nosso próprio
propósito. É por isso que nos sentimos tão EMPODERADOS para tomar as decisões certas. Com
base em comportamentos ÉTICOS e numa total DEDICAÇÃO à visão da nossa empresa.
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A Rovensa considera a adesão aos padrões de sustentabilidade na cadeia de abastecimento
como um fator crucial na cadeia de valor. Ao agir de forma responsável, em estreita colaboração
com os nossos fornecedores, temos como objetivo minimizar os riscos e criar relações
comerciais estáveis e de longa duração com os nossos parceiros. Esta atuação é estratégica
para o Grupo Rovensa, protegendo quer a nossa competitividade global quer o fornecimento
de materiais e serviços. Por esta razão, as companhias do Grupo Rovensa aplicam não apenas
critérios económico-financeiros, mas também ambientais, sociais e padrões de governança
corporativa quer na escolha de novos fornecedores, quer na manutenção das suas relações
com os já existentes.
Considerando que:
(I) O desempenho ambiental das suas atividades é parte integrante da sua Responsabilidade
Corporativa e que é imprescindível promover a preservação do Ambiente;
(II) Os fornecedores do grupo Rovensa são parte essencial na construção das propostas de
valor das marcas do Grupo e do seu sucesso;
(III) É importante acionar e consubstanciar quer a Política Ambiental quer a Política de
Sustentabilidade do Grupo, nomeadamente através do estímulo de adoção de boas práticas
ambientais por parte dos seus fornecedores;
(IV) O desenvolvimento de relacionamentos comerciais duradouros e assentes em elevados
princípios éticos e na partilha de um sentimento de Responsabilidade Corporativa é determinante
na continuidade sustentável do negócio.
A Rovensa propõe-se a reduzir progressivamente os impactos ambientais ao longo da cadeia de
abastecimento e por essa razão construiu uma política de compras que lhe permite:
Manter um processo de seleção de fornecedores baseados em critérios rigorosos
e exigentes, que incluem a avaliação por parte de entidade independente e reconhecida
globalmente ou através de inquéritos enviados diretamente aos fornecedores de modo a
apurar comportamentos e atuações relacionadas com a sustentabilidade e práticas cuidadoras
e respeitadoras do Ambiente;
Promover a melhoria contínua, inovação e partilha de boas práticas em matéria de
eficiência, qualidade dos bens ou serviços e proposta de novas soluções /oportunidades de
mercado.
Gerir a tensão natural das negociações e desenvolver relacionamentos comerciais
estáveis assentes no diálogo aberto, na transparência, na partilha de valores e de uma visão
estratégica comum, com ganhos duradouros para ambas as partes (win-win);
Construir parcerias de médio-longo prazo com os fornecedores, por forma a incentivar
o planeamento e investimentos adequados nos respetivos negócios, e realizar negociações
exigentes, mas justas, que garantam a competitividade das propostas de valor e melhorias de
produtividade e eficiência na cadeia de abastecimento.
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É neste contexto que o Grupo Rovensa assume o compromisso de que as suas Companhias, e
no processo de aquisição/Compras em particular, desenvolvem a sua atuação de acordo com
os seguintes princípios:
Optar, preferencialmente, e em circunstâncias de igualdade de condições, por
fornecedores locais/nacionais, minimizando a pegada de carbono dos produtos comercializados
e potenciando o bem-estar socioeconómico das geografias onde o Grupo opera;
Recorrer unicamente a fornecedores que se comprometam com práticas e atividades
que cumpram integralmente as disposições legais e os acordos nacionais e internacionais
aplicáveis. Nesse sentido, devem aplicar práticas consideradas aceitáveis pelo setor e manter
o histórico de cadastros atualizados, bem como autorizações, certificados e licenças de acordo
com os requisitos de cada produto ou serviço a ser prestado;
Devemos garantir que todos os fornecedores ajam de maneira consistente com nossos
valores e código de conduta. Devemos garantir que os fornecedores ajam de forma ética e
socialmente responsável e cumpram as normas internacionais de direitos humanos (por
exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem), proteção ambiental e condições
de trabalho adequadas, incluindo a proibição do trabalho infantil, através de documentos ou
certificados atestando esses atos;
Procurar conhecer a realidade dos seus fornecedores, por forma a detetar precocemente
indícios de eventuais abusos ou não conformidades com o Código de Conduta de Fornecedores;
Os fornecedores devem adotar estratégias que visem a redução dos impactos ambientais
nas suas operações, incluindo o consumo de recursos naturais, as fontes de matéria-prima,
gestão de resíduos, descarte de água, emissão de gases, evitando o lançamento acidental de
materiais perigosos no meio ambiente e na comunidade local;
Os fornecedores devem prevenir ou mitigar possíveis derrames ou emissões de gases
perigosos, bem como qualquer atividade que possa ter um impacto negativo. Devem ser
adotadas políticas, padrões e certificações de sustentabilidade globalmente reconhecidos,
cujas práticas devem estar alinhadas com os princípios da economia circular. Neste sentido,
devem ser implementadas tecnologias e processos menos agressivos ao meio ambiente e
devem garantir a melhoria contínua de forma a reduzir os impactos negativos da sua atividade
ao longo do tempo com os meios mais eficientes.
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