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POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A. manifesta e assume o seu compromisso de respeito em 

relação ao meio ambiente, levando este comportamento ambiental além das exigências da legislação 

em vigor, desenvolvendo a melhoria contínua e contribuindo deste modo para o desenvolvimento 

sustentável do seu ambiente. Por tudo isto, APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A. dá voluntariamente 

as boas-vindas ao cumprimento da Norma ISO 14001 e aos requisitos e compromissos do sistema de 

gestão ambiental.  

 

Nosso compromisso é levar a cabo as nossas atividades baseando-nos nos seguintes princípios: 

 

 Compromisso de cumprimento da legislação ambiental aplicável. 

 

 Compromisso de melhoria contínua para minimizar o impacto da nossa atividade sobre o meio 

ambiente, mediante identificação, análise e tratamento dos riscos e oportunidades. 

 
 Compromisso de reciclar, quando necessário, o material derivado da nossa atividade e gerir 

adequadamente os resíduos que produzimos.  

 
 Estabelecer um programa para fixar e rever os objetivos e metas meio ambientais, técnica e 

economicamente viáveis, que minimizem os impactos ambientais.  

 
 Promover a formação, informação e sensibilização meio ambiental de todas as partes 

interessadas no funcionamento diário da organização. 

 
 Potenciar a comunicação sobre matéria ambiental, tanto a nível interno como externo, das 

medidas de proteção ambiental adotadas e o modo em que podem colaborar, tanto os 

colaboradores, como clientes e fornecedores. 

 

Para a aplicação dos princípios estabelecidos nesta política, são desenvolvidos planos de atuação 

documentados que permitem melhorar, de forma contínua, o nosso nível de desempenho meio 

ambiental. A avaliação da efetividade dos ditos planos e a sua colocação em prática verificar-se-á com 

a realização de auditorias periódicas e com a revisão por parte da direção dos nossos resultados 

ambientais.  
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