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SALVESEN LOGÍSTICA, sendo totalmente consciente da repercusão que origina sua actividade, se compromete a desenvolver da mesma maneira a Sustentabilidade, estabelecendo esta 
Política como fundamento do seu compromisso Ambiental e desenvolvendo um processo de melhoría contínua entendendo o Respeito pelo Meio Ambiente como sendo parte da nossa 
Responsabilidade Social Corporativa.  
 
A Responsabilidade Ambiental reside em todos os membros da Companhia, partindo do Comité de Direção como principal precursor da Sustentabilidade  na Empresa e transmitindo-se a 
toda sua Estrutura e Colaboradores.  
 
Em relaçao com inovidavel compromisso com a Sustentabilidade Ambiental, Salvesen Logística realiza as seguintes acções: 
  

✓ Cria e transmite nossa cultura Ecológica a fornecedores, subcontratados e as partes interessadas, assim como colaborar com as autoridades pertinentes em matéria Meio 
Ambiente assegurando que cumprimos com todos os requisitos legais, como demais compromissos voluntários assumidos pela organização, os adquiridos do cliente e 
das partes interessadas.  

✓ Estabelecer objectivos e metas de carácter meio ambiental nas nossas decisões de negócio e impulsionar a proteção do Meio Ambiente de forma global, sensibilizando a 
todos os colaboradores e integrando actividades que fomentam as boas praticas ambientais dentro e fora do âmbito laboral. 

✓ Proporcionar os recursos necessários que nos permitam alcançar a meta ZERO CONTAMINAÇÃO / ZERO EMISSõES e manter rumo a Excelência em Sustentabilidade 

✓ Enfocar os esforços na MÁXIMA REDUÇÃO da PEGADA DE CARBONO como base para mitigar a mudança climatica 

✓ REDUZIR a geração de RESÍDUOS e enfatizar a correta segregação na origem por parte de todos y na ótima gestão dos principios Redução, Reutilização e Reciclagem  

✓ CONTROLAR as descargas ao Sistema Integral Saneamento considerando a água como um dos recursos essenciais da Natureza 

✓ Assumir como objetivo prioritário da companhia A DIMINUIÇÃO DE CONSUMOS, posto que todo consumo não necessário supõe um impacto negativo ao Meio Ambiente. 

✓ EVITAR ou minimizar o risco de ACIDENTES que aparte de afectar pessoas ou produzir danos ambientais, podem supor um Impacto Ambiental 

✓ Empregar as melhores tecnologias disponiveis para eliminar possíveis impactos ao Meio Ambiente e de esta maneira avançar para um futuro ambientalmente são, seguro 
e competitivo. 
 

 
Esta Politica implica um compromisso com a melhoría contínua do sistema de gestão ambiental para a melhoria do desempenho ambiental. A implementação de esta Politica é um objectivo 
fundamental da Direção e é responsabilidade de todos os colaboradores no seu cumprimento para garantir a sustentabilidade e o respeito pelo Meio Ambiente por parte de todos os 
colaboradores da Salvesen Logistica. Assim mesmo é difundida de maneira que se assegura seu conhecimento a todas as partes interessadas de SALVESEN LOGÍSTICA. 
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