
 

 

Declaração de Política Ambiental 

 

Conscientes que a atividade que a nossa empresa desenvolve poderá originar impacto sobre o ambiente, a Política 
Ambiental foi elaborada para minimizar os possíveis efeitos negativos, sendo a política básica: 

“O nosso ambiente é precioso para nós, vamos respeitar e protegê-lo” 

Os nossos objetivos e metas ambientais incluem: 

 Reduzir o consumo de energia – eletricidade 
 Reduzir a produção de resíduos – embalagens, papel e resíduos de escritório em geral 
 Promover a reciclagem dos resíduos 
 Privilegiar a utilização dos produtos “amigos do ambiente”  

Para a poupança de energia os equipamentos elétricos deverão ser desligados quando não estiverem em uso.  Muita 
energia é desperdiçada por equipamentos de escritório que não seja desligado durante a noite ou durante o fim de 
semana. Não só afeta positivamente o nosso ambiente, mas também poupa nos orçamentos de eletricidade.  

Quando não for possível promover a redução dos resíduos deverá ser promovida a separação dos mesmos por tipo 
de material com vista à reciclagem e posterior encaminhamento para entidades licenciadas/autorizadas com vista 
à sua valorização. 

Os produtos “amigos do ambiente” utilizam matérias-primas saudáveis e sustentáveis. São produzidos com o menor 
impacto possível para o ambiente. As embalagens ou materiais utlizados são geralmente biodegradáveis ou 
recicláveis. 

Desenvolvimento Sustentável  

Aceitamos que as nossas ações estão de acordo com o desenvolvimento económico, a ecologia e a nossa 
responsabilidade para com a comunidade e com as gerações futuras. Por esta razão, o respeito pela segurança e 
saúde das pessoas, o uso racional dos recursos e um ambiente limpo são princípios básicos da nossa política.  

Responsabilidade  

Todos os colaboradores são responsáveis pela ajuda na prevenção dos riscos para as pessoas e o ambiente, assim 
como pelo cumprimento dos requisitos legais e outros aplicáveis ao ambiente, à segurança e saúde. É 
responsabilidade da liderança identificar os riscos e impactes, avaliá-los e adotar as ações adequadas. 

Produtos  

Utilizamos produtos seguros para a melhoria das condições de segurança e saúde das pessoas e para a redução dos 
impactes ambientais, incluindo a sua posterior reciclagem e eliminação.  

Processos  

Na conceção dos processos, assumimos que a segurança e saúde das pessoas têm prioridade e que os efeitos sobre 
o ambiente devem ser minimizados, considerando os aspetos económicos.  

Melhoria Contínua  

Os nossos processos e os nossos procedimentos são verificados regularmente. Avaliamos os seus efeitos nas pessoas 
e no ambiente. Desta forma, identificamos pontos fracos e potenciais pontos de melhoria e garantimos um 
programa efetivo para o ambiente, segurança e saúde.  

 


