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Apresentação
A Ericsson é um fornecedor líder mundial de equipamentos e serviços de telecomunicações para operadores de redes móveis e fixas. A Networked Society está
a criar novas oportunidades para soluções possibilitadas pelas TIC para acelerar o caminho rumo a uma
economia pouco poluente. No entanto, reconhecemos
que existem impactos ambientais adversos ligados às
nossas operações e trabalhámos para reduzir os impactos adversos causados pela produção, transporte,
uso e tratamento de fim de vida dos nossos produtos e
serviços.
Não nos é possível monitorizar e reduzir o nosso impacto ambiental adverso sem considerar toda a rede
de fornecimento. Nestes esforços, é de extrema importância uma boa colaboração com o fornecedor.

A Ericsson lançou um Código de Conduta para todos
os fornecedores, que abrange os requisitos nas áreas
dos direitos humanos, normas de trabalho, gestão
ambiental e anticorrupção. Para assegurar a conformidade com estes requisitos e melhorias ambientais contínuas, implementamos atividades tais como auditorias
no local e avaliações de fornecedores. Para aceder ao
Código de Conduta da Ericsson e a este documento
online, em:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.
Para aceder à Política de Sustentabilidade da Ericsson,
consulte: http://www.ericsson.com/sustainability-policy.
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REQUISITOS 1: SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A Ericsson requer que o Fornecedor cumpra os seguintes requisitos mínimos SGA:
1. O Fornecedor deve ter uma política ambiental pública. A política deve ser baseada numa análise da posição ambiental atual das operações do fornecedor
e deve ser usada como uma base para melhoria.
2. O Fornecedor deve identificar e documentar todos
os aspetos ambientais significativos1 nas suas atividades operacionais.
3. O Fornecedor deve ter um programa de melhoria
ambiental, com objetivos e planos de ação.
4. O Fornecedor deve conhecer e cumprir com a legislação e as licenças ambientais em vigor.
5. O Fornecedor deve assegurar que os seus funcionários possuem competência ambiental adequada e
documentada.
Certificação ambiental de acordo com a ISO 14001 ou
equivalente é visto favoravelmente.
REQUISITOS 2: PRODUTOS E SERVIÇOS
O Fornecedor deve ser capaz de demonstrar atividades da rede de fornecimento e de design que permitam a redução do impacto ambiental adverso dos seus
produtos e serviços durante todo o seu ciclo de vida,
considerando fatores como o consumo de energia, uso
de materiais e tratamento de fim de vida.
O Fornecedor deve cumprir com os requisitos nas
Listas Ericsson de Substâncias Banidas e Proibidas
(http://www.ericsson.com/responsible-sourcing). As
listas abrangem o produto e o conteúdo do material de
embalagem e a informação do material do produto.
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Por aspeto ambiental significativo entende-se qualquer elemento das atividades
operacionais do fornecedor que possa provocar um impacto adverso significativo no
ambiente.

O Fornecedor deve, quando solicitado:
1. Declarar o conteúdo do material dos produtos
entregues à Ericsson.
2. Declarar o consumo de energia do produto e a
eficiência energética do produto.
3. Fornecer os dados de inventário do ciclo de vida
útil para os processos e produtos de fornecedores.
4. Fornecer informação relativa aos processos de manuseamento e tratamento dos produtos fornecidos
no final da vida dos produtos.
5. Fornecer uma solução para assegurar um tratamento de fim de vida sem custos (EoLT) par aos
produtos fornecidos à Ericsson.
REQUISITOS 3: FABRICO
O Fornecedor deve conseguir demonstrar que possui
práticas de fabrico ambientalmente saudáveis.
O Fornecedor deve cumprir com os requisitos nas
Listas Ericsson de Substâncias Banidas e Proibidas
(http://www.ericsson.com/responsible-sourcing)
O Fornecedor deve medir as emissões para o ar, água
e solo; e garantir o tratamento adequado de todos os
efluentes das emissões de águas residuais e de ar.
REQUISITOS 4: TRANSPORTE
1. É esperado que o Fornecedor reduza o impacto
ambiental adverso usando os meios de transporte
mais amigos do ambiente (tais como estrada, mar
ou caminho de ferro) sempre que possível.
2. É esperado que o Fornecedor use veículos energeticamente eficientes e de baixas emissões para o
transporte de mercadorias ou prestação de serviços à Ericsson.
3. O Fornecedor deve estar preparado para fornecer informação sobre os aspetos ambientais do
transporte de mercadorias à Ericsson, como por
exemplo o modo de transporte, material de embalagem e locais de produção.

REQUISITOS 5: CONSUMO DE ENERGIA
Se o consumo de energia for identificado como
um aspeto ambiental significativo, é esperado que
o Fornecedor calcule a sua pegada de carbono
em termos de CO2e1, usando o protocolo GhG
(Protocolo de Gases com Efeito de Estufa http://www.
ghgprotocol.org/).
REQUISITOS 6: GESTÃO DA ÁGUA
É esperado que os fornecedores controlem e meçam a
sua utilização da água. Se o consumo de água for identificado como um aspeto significativo, é esperado que o
Fornecedor desenvolva uma plano de gestão da água.
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REQUISITOS 7: OBRIGAÇÃO DE INFORMAR
O Fornecedor deve garantir que os seus empregados e
subcontratados cumprem com os Requisitos Ambientais de Fornecedor Ericsson e com os requisitos legais
em vigor.
O Fornecedor deve informar a Ericsson se correr um
incidente ambiental significativo como resultado da
execução de atividades pelo Fornecedor para e em
nome da Ericsson.

O equivalente de dióxido de carbono (CO2e) é uma medida para descrever o
aquecimento global que um determinado tipo e quantidade de gases de efeito
de estufa pode causar, usando a quantidade funcionalmente equivalente ou a
concentração de dióxido de carbono (CO2) como referência.
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