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ESCOPO 
 

O escopo desta política abrange todas as instituições associadas à ALPZA. 

COMPROMISSO 
 

A Associação Latino-americana de Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA) é a organização regional mais 

importante que inclui as instituições zoológicas mais prestigiosas e influentes da América Latina. Como 

tal, tem como função facilitar a associatividade dos seus associados, bem como promover o seu 

desenvolvimento integral, com enfoque na conservação da biodiversidade, bem-estar animal e 

educação ambiental. Nesse sentido, a sustentabilidade constitui um eixo transversal que ajuda a 

promover o cuidado com o planeta por meio de uma abordagem holística que inclui três aspectos inter-

relacionados: social, ambiental e econômico. Em concordância com esse espírito da ALPZA, é 

apresentada a seguinte Política de Sustentabilidade: 

 

a) Promover a conservação da biodiversidade latino-americana por meio do exemplo, 
entendendo que a humanidade é parte da natureza, e não alheia a ela. 

 

b) Fomentar uma cultura organizacional baseada na redução e mitigação dos impactos 
ambientais negativos causados pelas operações de cada instituição, que inclui a 
prevenção da poluição, o uso racional dos recursos naturais, bem como os cuidados 
com a saúde e segurança de nossos colaboradores e visitantes. 

 

c) Utilizar a atual agenda de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU) 
como ferramenta fundamental para a tomada de decisões estratégicas que permitam 
avançar na criação e manutenção de condições mais equitativas para as pessoas da 
região, e ajudem a reduzir impactos negativos no meio ambiente e na vida silvestre. 

 
d) Gerenciar, promover e difundir a responsabilidade social e modos de vida sustentáveis 

dos membros da ALPZA por meio dos canais de comunicação entre a Associação e as 
comunidades onde cada uma das instituições associadas está inserida. 

 

e) Cumprir a legislação em vigor e os acordos internacionais sobre assuntos de 
sustentabilidade, incluindo todos os tipos de compromissos assumidos, sejam 
obrigatórios ou voluntários, de forma a ir além do que a lei diz para o conseguir. 

 

f) Respeitar e promover entre os membros da Associação os direitos humanos pactuados 
em nível internacional, direitos trabalhistas considerando a igualdade de gênero, 
igualdade de oportunidades e dignidade em relação ao trabalho. 

 

g) Promover e difundir todo tipo de ações, atividades ou iniciativas contra o trabalho 
infantil e forçado, a antidiscriminação e a anticorrupção e suborno, com vistas à boa 
governança corporativa e compliance. 
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h) Promover atualizações técnicas sobre sustentabilidade entre os associados da ALPZA, 
com o objetivo de gerar processos de melhoria contínua de suas ações. 


