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 A BRAVANTIC, Evolving Technology. S.A. reconhece as suas obrigações ambientais locais e globais 

para com as gerações presentes e futuras. 

A gestão da BRAVANTIC compromete-se a considerar os impactes ambientais em todas as suas 

tomadas de decisão.  

O objetivo da BRAVANTIC é o de proteger continuamente o ambiente através de formação clara e 

abrangente de boas práticas de saúde, segurança e ambientais, aos seus funcionários, visitantes e 

subcontratados.  

Para cumprir este compromisso, a BRAVANTIC: 
  

• Encoraja e espera de cada funcionário e subcontratado que sejam ambientalmente 

responsáveis e pratiquem hábitos de trabalho que estejam de acordo com as políticas e 

governança da BRAVANTIC;  
  

• Educar os funcionários para que possam compreender e compartilhar a 

responsabilidade de monitorar, auditar e proteger o meio ambiente;  
  

• Cultivar e manter o compromisso de boas práticas ambientais e comunicar as nossas 

metas e objetivos a todos os funcionários;  

  

• Projetar, construir e realizar os nossos projetos de maneira a minimizar o impacto das 
nossas operações no meio ambiente, na saúde e segurança pública.  

  

• Promover e aumentar a eficiência energética, a conservação de recursos e redução de 
resíduos, reutilizando e reciclando.  

  
A implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e a sua ulterior certificação ambiental 

representam um compromisso evidente que inclui a prevenção da poluição e preservação do meio 

ambiente numa perspetiva de melhoria continua constituindo-se como principal difusão da política 

ambiental da BRAVANTIC em que merece relevar:  

• O envolvimento e empenho da Gestão de Topo da BRAVANTIC na direção do SGA;  

• A adaptação de processos existentes e a possível criação de novos para integrar temas 
relacionados com o SGA.  

 
 

Política Ambiental 

A política do Ambiente tem como principal orientação para todas as partes interessadas da 

BRAVANTIC, promover a sustentabilidade ambiental da nossa atividade, procurando prevenir e 

reduzir de forma sistemática os respetivos impactes ambientais e privilegiando a adoção das melhores 

técnicas disponíveis. 

 

 

 

http://www.bravantic.com/
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Assim o Princípio de Desenvolvimento Sustentável (PDS), foi incorporado na nossa filosofia de trabalho, 

prosseguindo não só numa melhoria económica, mas também o benefício ecológico e social. Para 

conseguir isso, a BRAVANTIC incluiu na sua filosofia de trabalho as seguintes linhas de ação: 

• Proteção do meio ambiente incluindo a prevenção da poluição; 

• Mitigar as alterações climáticas e proteger a biodiversidade e os ecossistemas; 

• Assegurar o desempenho da sua atividade em conformidade com a legislação, 

regulamentação e outros requisitos aplicáveis como a norma de referência ISO 14001: 

2015; 

• Promover a melhoria contínua do(s) Sistema(s) de Gestão implementado(s) para um 

melhor desempenho ambiental, e para tal compromete-se em: 

o Reduzir e controlar a utilização de energias; 

o Reduzir e controlar as emissões de gases com efeito estufa; 

o Reduzir e controlar a produção de resíduos; 

o Promover boas práticas tais como a redução, reutilização e reciclagem de materiais; 

• Incorporar as melhores técnicas disponíveis dentro da viabilidade económica; 

• Orientada para a satisfação do cliente e eficiência económica procura a valorização máxima do 

serviço com o menor impacte ambiental; 

• Investir na melhoria contínua dos processos de maneira a alcançar maior eficiência (ecológica); 

• A responsabilidade social da empresa também é tida em conta, com o compromisso de 

colaboração com o seu capital humano, comunidades locais e a sociedade em geral para 

melhorar a qualidade de vida e bem-estar. 

Medidas são desenvolvidas que respeitam o ambiente e se ajustam às características e necessidades 

da BRAVANTIC, trabalhando em conjunto com os seus parceiros e fornecedores com o objetivo de 

assegurar o cumprimento desses princípios na gestão do negócio. 
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