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SALVESEN LOGÍSTICA, sendo totalmente consciente do impacto da gestão energética no ambiente e na própria empresa, compromete-se a contribuir para uma 
utilização mais eficiente das fontes de energia disponíveis e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e outros impactos ambientais relacionados. E 

entendendo a Gestão Energética como parte da nossa Responsabilidade Social Corporativa. 
 

Por este motivo a Direção da SALVESEN LOGÍSTICA assume a responsabilidade da Gestão Energética, e com a total participação da direção e de todo o pessoal, 
compromete-se a: 

 

✓ Dotar o sistema de gestão energética da estrutura e recursos necessários, para que seja adequado à natureza e magnitude do uso e consumo de energia da organização. 

✓ Manter, aplicar e revisar periodicamente um Sistema de Gestão de Energia conforme a norma internacional ISO 50001. 

✓ Estabelecer, planificar e revisar objetivos consistentes com a presente Política e monitorar o seguimento as ações determinadas para alcançá-los. 

✓ Garantir a disponibilidade de informações e os recursos necessários para atingir as metas e objetivos energéticos. 

✓ Cumprir com a legislação aplicável em vigor sobre eficiência energética, uso de energia e consumo de energia, bem como outros requisitos que a organização subscreva. 

✓ Melhorar permanentemente a eficácia do Sistema de Gestão Energética e o desempenho energético da organização. 

✓ Apoiar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes que tenham impacto no desempenho energético. 

✓ Apoiar as atividades de projeto que considerem a melhoria do desempenho energético. 

✓ Proporcionar os meios, infra-estrutura e recursos humanos necessários para atingir o cumprimento dos requisitos aplicáveis ao uso e consumo de energia, controlo energético e 
os objetivos e metas. 

 

Esta Política de Gestão de Energia, que é o marco para o estabelecimento dos objetivos, bem como o restante suporte documental do sistema que a contempla, é 
obrigatória para todo o pessoal da SALVESEN LOGÍSTICA, a Direção confia que cada pessoa compreenda a importância dos compromissos, assumi-los e incorporá-los no 

seu trabalho, fazendo parte da gestão geral e diária. 

 

Comitê de Direção 

 


