
 

 
 

  



 Política de Protecção Ambiental 
 

 
 

Índice 
 

1. PREÂMBULO .................................................................................................................. 1 

2. OBJECTIVO ..................................................................................................................... 2 

3. ENTRADA EM VIGOR E DESTINATÁRIOS ........................................................... 2 

4. POSICIONAMENTO ..................................................................................................... 3 

5. PRINCÍPIOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL ....................................................... 3 

CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS ..................................................... 3 

COMBATE AO COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E ÀS SUAS 

CONSEQUÊNCIAS .............................................................................................. 3 

PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DOS ECOSSISTEMAS ................................................ 3 

A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS ........................................ 4 

REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS ......................................... 4 

UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DAS FONTES DE ENERGIA ............................................ 4 

VIAGENS E UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DO TRANSPORTE ....................................... 4 

AQUISIÇÕES ECOLÓGICAS .................................................................................. 4 

ANÁLISE E REDUÇÃO DO RISCO .......................................................................... 5 

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO ........................................................................... 5 

PRESTAÇÃO DE CONTAS .................................................................................... 5 

6. MEDIDAS OPERACIONAIS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL ......... 6 

 

  



 Política de Protecção Ambiental 
 

1 
 

1. PREÂMBULO 
A WeWorld-GVC é uma Fundação criada em Dezembro de 2018 pela união da WeWorld 

Onlus, fundada em Milão em 1999, e a Associação GVC, estabelecida em Bolonha em 1971. 

A Organização está activa em mais de 25 países e trabalha em Itália e em todo o mundo, 

para assegurar que os direitos fundamentais de cada ser humano, especialmente de 

raparigas, rapazes e mulheres, sejam reconhecidos e respeitados, combatendo a pobreza, 

violência e injustiça, gerando oportunidades e desenvolvimento sustentável. A WeWorld-

GVC está empenhada em dar uma resposta atempada e eficaz também em situações de 

emergência, em caso de conflito ou catástrofes naturais. 

A acção da WeWorld-GVC dirige-se principalmente a raparigas, rapazes, mulheres e jovens, 

que são os principais motores de mudança em todas as comunidades para um mundo mais 

justo e inclusivo. Ajudamos as pessoas a ultrapassar emergências e asseguramos padrões 

de vida adequados, oportunidades e um futuro, através de programas de desenvolvimento 

humano e económico, como parte da Agenda 2030. 

A WeWorld-GVC, tal como expresso na sua missão e em virtude do seu mandato, não pode 

ignorar como o fenómeno da emergência climática tem um profundo impacto nas nossas 

vidas, e especialmente nas dos beneficiários, das suas próprias intervenções. A crise 

climática ameaça seriamente o desenvolvimento sustentável e, a longo prazo, pode ser a 

causa de guerras sobre recursos, fome, seca e outras catástrofes naturais, assim como o 

aumento da pobreza generalizada.   

A WeWorld-GVC reconhece a importância do ambiente como um recurso comum a ser 

salvaguardado e defendido, e através dos seus programas persegue activamente os 

objectivos da Agenda 2030, incluindo a tomada de medidas para combater as alterações 

climáticas e os seus impactos. A WeWorld-GVC também adere ao Código de Conduta da 

Cruz Vermelha Internacional, que declara explicitamente o compromisso de minimizar o 

impacto ambiental na implementação de uma resposta de emergência. Além disso, a 

Organização reconhece a importância da iniciativa do Pacto Global da ONU, à qual adere, 

destinada a encorajar as organizações a promover uma maior responsabilidade ambiental e 

uma utilização mais generalizada de tecnologias de baixo impacto ambiental. A WeWorld-

GVC também adere à ASVIS, a Aliança Italiana para o Desenvolvimento Sustentável, a maior 

iniciativa nos países da OCDE de organizações comprometidas com a Agenda 2030. 

Para que a missão da WeWorld-GVC seja cumprida de acordo com os compromissos 

estabelecidos no seu Código de Ética e Conduta e internacionalmente, a organização 

reconhece a necessidade de prestar atenção às questões ambientais em todas as suas áreas 

de trabalho. 
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2. OBJECTIVO 
A adopção deste documento responde à intenção da WeWorld-GVC de reforçar o seu 

compromisso com a protecção ambiental e a sua vontade de reduzir, tanto quanto possível, 

o impacto ambiental resultante da implementação das suas actividades institucionais, 

estando consciente de que esta é a única forma de promover um desenvolvimento que 

possa ser verdadeiramente definido como sustentável. 

Com este documento, mais especificamente, a WeWorld-GVC pretende estabelecer os 

princípios e as boas práticas que adopta, indicando um quadro de medidas postas em prática 

para contribuir para um desenvolvimento sustentável, compatível com a protecção 

ambiental.   

Finalmente, a WeWorld-GVC informa a terceiros que entram em contacto com ela para a 

realização das suas actividades institucionais, sobre as normas de conduta ambiental 

aplicadas pela Organização. 

 

3. ENTRADA EM VIGOR E DESTINATÁRIOS 
Este documento é aprovado pelo Conselho de Administração da WeWorld-GVC, que 

declara a sua entrada em vigor. O Conselho de Administração é também responsável pela 

promoção de subsequentes iniciativas de actualização. 

Esta política de protecção ambiental é dirigida não só ao Conselho de Administração e ao 

Conselho Fiscal, mas também a todo o pessoal da WeWorld-GVC: empregados, 

colaboradores, estagiários e voluntários empregados para a realização das suas actividades 

institucionais, também no estrangeiro. Os membros do pessoal comprometem-se, ao 

assinar o contrato de colaboração com a Organização, a respeitar esta política. 

A Organização também deixa claro que todos aqueles que, de diferentes formas, colaboram 

com a WeWorld-GVC para a realização das suas actividades - consultores, fornecedores e 

profissionais - são chamados a observar a legislação sobre protecção ambiental, e esclarece 

que a WeWorld-GVC não aceitará empreender qualquer relação, e/ou reservar-se-á o 

direito de a interromper, se os terceiros acima mencionados não cumprirem os requisitos 

legais para a protecção do ambiente. 

Esta política também faz parte do sistema 231/01 adoptado, em conformidade com a 

legislação italiana sobre a responsabilidade das entidades. 
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4. POSICIONAMENTO 
A WeWorld-GVC está empenhada em programas de resposta a emergências e 

desenvolvimento sustentável, bem como em programas de sensibilização e advocacia. Está 

também consciente da ameaça que a emergência climática implica, dificultando o acesso a 

alimentos, água e oportunidades reais de desenvolvimento. 

A WeWorld-GVC está activamente empenhada nos objectivos de desenvolvimento 

sustentável estabelecidos na Agenda 2030 e visa observar as normas de protecção 

ambiental no âmbito dos seus programas humanitários e de desenvolvimento. A 

Organização visa reduzir o impacto ambiental das suas operações, equilibrando as 

exigências de protecção ambiental com as relacionadas com a execução do seu mandato. 

Este documento estabelece o compromisso da WeWorld-GVC em definir um quadro de 

acções destinadas a proteger o ambiente e estabelece a vontade de toda a organização em 

avançar no sentido de uma redução progressiva e crescente das suas emissões e impacto 

ambiental, também em linha com o desenvolvimento tecnológico. 

 

5. PRINCÍPIOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL 

CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS 

A WeWorld-GVC garante, na implementação das suas actividades institucionais, o 

cumprimento dos regulamentos de protecção ambiental em vigor tanto na Itália como nos 

países de intervenção. Está igualmente empenhada em adaptar as suas normas às melhores 

práticas difundidas a nível internacional. 

 

COMBATE AO COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E ÀS 

SUAS CONSEQUÊNCIAS 

A WeWorld-GVC está pronta a agir prontamente para denunciar qualquer violação da lei, 

nacional ou internacional, cometida durante a implementação das suas intervenções, por si 

ou por terceiros que com ela possam colaborar. A WeWorld-GVC garante também que 

actuará proactivamente para eliminar quaisquer consequências negativas de acidentes que 

possam pôr em perigo o ambiente, a flora e fauna locais, ou ter efeitos adversos na saúde e 

segurança das pessoas. 

 

PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DOS ECOSSISTEMAS 

A WeWorld-GVC reduzirá, onde e na medida do possível eliminará as emissões que são 

nocivas para o ambiente, os ecossistemas ou os seus habitantes.  

A Organização também contribui, através dos seus programas, para conceber e 

implementar intervenções que proponham soluções sustentáveis que respeitem o ambiente 
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e as comunidades com as quais trabalha. Por conseguinte, inclui, nos seus projectos de 

emergência e desenvolvimento, actividades de sensibilização que visam uma melhor 

utilização da água, tanto para uso agrícola como doméstico, e organiza campanhas para 

promover boas práticas de higiene. Além disso, sempre que possível, a WeWorld-GVC 

constrói estações de tratamento de águas residuais, tanto cinzentas como negras, para a 

sua reutilização na agricultura, e realiza actividades que contribuem para uma melhor gestão 

dos resíduos na perspectiva de uma maior protecção do ambiente. 

 

A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS 

A WeWorld-GVC incentiva, promove e implementa a utilização sustentável de recursos 

naturais renováveis sempre que possível. 

 

REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

A WeWorld-GVC promove e esforça-se por reduzir a produção de resíduos sempre que 

possível, incluindo a reutilização de materiais. Além disso, a Organização encoraja e adopta 

sistemas de reciclagem, encorajando a reutilização de materiais através dos sistemas de 

recolha apropriados. A gestão de resíduos é conduzida de forma responsável, em 

conformidade com a lei. 

 

UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DAS FONTES DE ENERGIA 

A WeWorld-GVC está empenhada em reduzir o consumo de energia, promovendo práticas 

de eficiência energética e utilizando e promovendo a utilização sustentável dos recursos 

sempre que possível. 

 

VIAGENS E UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DO TRANSPORTE 

A WeWorld-GVC está empenhada em reduzir as emissões de CO2 resultantes da utilização 

de transportes e viagens em busca de necessidades institucionais e, por conseguinte, 

incentiva a utilização de opções de viagem que minimizem o impacto ambiental quando 

praticável. 

 

AQUISIÇÕES ECOLÓGICAS 

A WeWorld-GVC compra produtos sustentáveis e amigos do ambiente sempre que 

possível, dando preferência a fornecedores com padrões éticos e ambientais reconhecidos 

e certificados. 

A Organização adopta ferramentas destinadas a facilitar a inclusão de requisitos ambientais 

nos documentos do concurso, adoptando como referência o CPE da União Europeia1; na 

                                                           
1 Critérios da UE e GPP e toolkit 
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adjudicação dos concursos WeWorld-GVC equilibra as necessidades destinadas a alcançar 

um bom equilíbrio do desempenho ambiental, e as relacionadas com a consideração dos 

custos, a disponibilidade de materiais no local, a disponibilidade e a rapidez na procura de 

fornecimentos. 

 

ANÁLISE E REDUÇÃO DO RISCO 

A WeWorld-GVC analisa e considera os riscos relacionados com o impacto ambiental 

decorrentes da implementação das suas actividades institucionais e, sempre que possível, 

implementa medidas de mitigação para prevenir, reduzir e remover possíveis consequências 

negativas para o ambiente decorrentes da implementação dos seus programas, preparando 

também, sempre que possível, soluções ad hoc em relação ao contexto específico.    

 

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

A WeWorld-GVC esforçar-se-á por promover boas práticas de protecção ambiental e 

também sensibilizará os seus parceiros, fornecedores, consultores, colaboradores externos 

e doadores.  

A Organização promoverá também cursos de formação dirigidos ao seu pessoal, a fim de 

aumentar a sensibilização de todos os funcionários sobre a importância de adoptar medidas 

que reduzam tanto quanto possível os impactos negativos das actividades humanas sobre 

o ambiente.  

Além disso, a WeWorld-GVC, também através dos seus programas institucionais, promove 

a difusão de uma maior sensibilização, atenção e sensibilidade para o ambiente, organizando 

acções de formação, discussão e advocacia sobre o tema também a nível europeu. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Cada membro do pessoal tem o dever de ler e familiarizar-se com o conteúdo desta política, 

e a WeWorld-GVC confia na consciência e sensibilidade do seu pessoal para assegurar que 

cada membro do pessoal, inclusive em relação ao seu papel, responsabilidades e deveres, 

tome medidas para estabelecer medidas coerentes com esta política e para remover 

quaisquer obstáculos que impeçam a adopção de soluções ambientalmente sustentáveis. 

A WeWorld-GVC confia no sentido de responsabilidade individual e colectiva do seu 

pessoal, na consciência de que as acções de mitigação e adaptação às alterações climáticas 

dizem respeito a todos, e exigem o empenho e a intervenção de todos, ninguém excluído. 
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6. MEDIDAS OPERACIONAIS DE PROTECÇÃO 

AMBIENTAL 
Abaixo, sem pretender ser exaustivo, e estando conscientes da necessidade de avaliação e 

adaptação constante às melhores práticas, indicamos as medidas tomadas pela WeWorld-

GVC para uma melhor protecção ambiental: 

 Gestão de escritório 

- Existência de pontos de recolha nos escritórios para os resíduos separáveis, e 

reciclagem de materiais como papel, cartão, plástico, alumínio, e resíduos orgânicos;  

- Eliminação de plástico (copos, talheres, etc.) nos escritórios e sua substituição por 

material semelhante em papel reciclado/reciclável de milho e/ou bambu; 

- Utilização de toalhetes biodegradáveis para papel higiénico e lenços de bolso;  

- Utilização e preferência para a compra de papelaria ecológica e material de papel 

reciclado, a ser preferencialmente utilizado também para a produção de materiais de 

visibilidade; 

- Preferência de detergentes amigos do ambiente e baixo impacto ambiental para a 

limpeza do local de trabalho; 

- Eliminação gradual dos distribuidores de bebidas pagos e sua substituição por 

distribuidores de água localizados em escritórios em locais acessíveis a todos; 

- Utilização de um sistema de temporização para o aquecimento e arrefecimento das 

salas de escritório, para uma melhor eficiência energética e redução de resíduos; 

- Encerramento prolongado dos escritórios durante os feriados, para maior eficiência 

energética e redução de custos e de resíduos. 

 Gestão de trabalho 

- Possibilidade de trabalhar em modo de trabalho inteligente, para reduzir a necessidade 

de se deslocar e diminuir o consumo nos escritórios; 

- Utilização de ferramentas de videoconferência para limitar a necessidade de 

deslocações quando desnecessárias e quando o sistema de videoconferência ainda 

permite a realização eficiente de actividades; 

- Reconhecimento de incentivos, sob a forma de benefícios, para a utilização de 

transportes públicos para viajar para o local de trabalho. 
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 Missões no estrangeiro 

- Planeamento adequado das missões nos países, para reduzir a necessidade de viajar 

para as estritamente necessárias, tentando alcançar o melhor equilíbrio entre os 

custos e benefícios também para o ambiente quando se viaja para o estrangeiro; 

- Implementação de actividades de formação, quando possível, em modo e-learning, 

permitindo reduzir o número de viagens aéreas, viagens e consequentes emissões de 

CO2.   

 

 Aquisições 

- Preferência por compras efectuadas directamente no local, o que torna possível 

reduzir ou diminuir os custos de logística e de transporte e os factores de produção 

resultantes; 

- Referência aos CPE da UE, sempre que possível e tendo também em conta outros 

requisitos, tais como prazos de entrega, disponibilidade de materiais nos países de 

intervenção, etc. 

 

 Hospitalidade 

- Na organização de catering e/ou eventos, preferência por alimentos e bebidas 

certificados de comércio justo, orgânicos e vegetarianos. 

 

 Sensibilização 

- Divulgação de uma maior consciência, entre todo o pessoal, incluindo o pessoal local, 

das medidas que cada um pode efectivamente implementar para reduzir o impacto 

negativo no ambiente, através de mensagens dirigidas ao pessoal, por exemplo: 

recordando-lhes que não devem desperdiçar água, não devem deixar as luzes e/ou 

aparelhos eléctricos ou electrónicos ligados desnecessariamente, incentivos à 

utilização das escadas em vez do elevador,  etc.



 

 
 

 


