
 

Política de Responsabilidade de Minerais da Inforlandia para Áreas Afectadas por 
Conflitos e de Alto Risco 

 
A Inforlandia SA está empenhada em proteger o meio ambiente e as comunidades nas quais 
opera. Nesse sentido, espera que a sua cadeia de fornecimento adquira minerais com 
responsabilidade e evite fontes que, direta ou indiretamente, financiariam conflitos. 
Com esse objectivo, a Inforlandia SA investiga e, dependendo das circunstâncias, realiza 
ações adicionais para tentar determinar a fonte e a cadeia de fornecimento dos minerais de 
conflito, que podem ser usados nos seus produtos, bem como identificar se tais minerais de 
conflito originam e financiam grupos armados na República Democrática do Congo (RDC) ou 
em países vizinhos. 
 
 
1. Definição de minerais de conflito 

Os minerais de conflito são o estanho, o tântalo, o tungsténio, o cobalto e ouro (também 
conhecido como 3TG) da República Democrática do Congo (RDC) ou de países vizinhos. 
Embora a Inforlandia, S.A. não compre diretamente qualquer mineral 3TG bruto aos seus 
fornecedores, a Inforlandia, SA compra componentes aos seus fornecedores que podem incluir 
3TG, ou outros, provenientes da RDC ou de países vizinhos. 
A Inforlandia, S.A. apoia uma abordagem de todo o setor para tratar as questões de 
responsabilidade social em toda a cadeia de fornecimento. 
 
2. A Inforlandia implementa as seguintes políticas e ações para mitigar os riscos nesta 

área: 

▪ Realizar as devidas ações para garantir o fornecimento responsável em todas as áreas 
geográficas e áreas de alto risco, relatar esses esforços publicamente e exigir que os seus 
fornecedores façam o mesmo. 
 
▪ Utilizar a Orientação de Diligência Prévia da OCDE para Cadeias de Fornecimento 
Responsável de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco e incentivar o seu 
uso aos seus fornecedores. 
 
▪ Incentivar um comércio responsável e sustentável de minerais sem boicotar a RDC ou 
países vizinhos. 
 
▪ Participar nos programas da EPRM European Partnership for Responsible Minerals. 
 
3. Os requisitos/exigências  para com os fornecedores 

Adicionalmente, a Inforlandia SA exige contratualmente aos seus fornecedores o seguinte: 
 
▪ Cumprir com todas as leis ambientais e restrições de conteúdo de materiais; 
 
▪ Ter uma política de não financiamento direto ou indireto dos fornecedores/países 
violadores dos direitos humanos; 
 
▪ Adoptar uma política de fornecimento responsável de materiais e passar este requisito 
através da sua cadeia de fornecimento; 



 
▪ Implementar o processo de due diligence e planos de mitigação para apoiar a política; 
 
▪ Cumprir com o Código de Conduta e com as Políticas de Gestão da Inforlandia SA; 
 
▪ Adquir materiais em fornecedores socialmente responsáveis; 
 
▪ Preencher e devolver o Código de Conduta e as Politicas de Gestão da Inforlandia SA, 
devidamente assinados e fornecer todo o tipo de informações sobre Responsabilidade 
Social, Ambiental e a origem dos minerais nos produtos que nos fornecem; 
 
A Inforlandia cumpre com todos os requisitos legais relacionados com os requisitos de 
fornecimento e divulgação de minerais de conflito. Está empenhada em fornecer somente 
minerais de zonas livres de conflitos e espera que os seus fornecedores também o façam. 
Para qualquer comportamento antiético, ilegal ou inadequado relacionado com minerais de 
conflito na cadeia de fornecimento da Inforlandia ou qualquer outra preocupação de 
sustentabilidade, entre em contato com socialresponsability@inforlandia.pt .  
 
 
 
 
Listas de Fundição e Refinaria em Conformidade 
 
Divulgação pública relativa a minerais de conflito em produtos 
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