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Política de Ambiente 
 

 

O nosso Compromisso 
 

O Bureau Veritas, líder mundial em Ensaios, Inspeção e Certificação, com presença em 140 países e mais 

de 82 000 colaboradores, acredita que o desenvolvimento sustentável é essencial para o futuro do nosso 

planeta. Isso significa que a proteção do Ambiente está inserida em todas as atividades e serviços que 

prestamos à sociedade. Em cada decisão que tomamos, temos em mente que a água está cada vez mais 

escassa, os recursos naturais estão cada vez mais desgastados, a biodiversidade está em declínio e as 

mudanças climáticas acentuam os desafios ambientais do planeta. 

 

Tendo isso em mente o Bureau Veritas compromete-se a: 

 

 Cumprir totalmente a conformidade legal ambiental; 

 Promover uma cultura ambiental, formação e consciencialização dos colaboradores, através de uma 

comunicação eficaz, integrando os temas específicos nas discussões e narrativas diárias da 

organização; 

 Reconhecer práticas e esforços extraordinários desenvolvidos pelos colaboradores em direção a um 

futuro mais verde; 

 Reduzir as emissões de carbono por meio do uso de veículos energeticamente eficientes, redução 

do consumo de energia nas instalações. Além disso, sempre que possível, utilizar energia de fontes 

renováveis ou de baixo carbono. As nossas empresas a nível global também aderem às políticas 

ambientais garantindo um caminho implacável para a neutralidade de carbono; 

 Estabelecer parcerias com diferentes partes interessadas, como cientistas, clientes e a sociedade 

em geral, de modo a identificar soluções para desafios ambientais complexos; 

 Melhorar continuamente o desempenho ambiental e a prevenção de qualquer tipo de poluição, 

através da manutenção da certificacao do sistema de gestão ISO 14001.Garantindo a infraestrutura 

necessária para implementar o compromisso no dia-a-dia dos colaboradores e atividades; 

 Avaliar sistematicamente o desempenho e oportunidades de melhoria, através do estabelecimento 

de objetivos claros, da implementação de um programa de auditorias externas e internas garantindo 

uma progressão sustentada na redução da pegada de carbono, resíduos, proteção da biodiversidade 

e a redução do consumo de água. 

 A Excom, presidida pelo CEO, monitoriza periodicamente o desempenho, a eficácia dos planos de 

ação e revê e aprova as iniciativas necessárias para garantir que a empresa atinja ou supere seus 

objetivos. 

 Cada Grupo Operacional, com a liderança de seu Vice-Presidente Executivo, garante que esta 

política seja implementada no seu território e que, em cada país, existe supervisão para implementar 

esta política e garantir o cumprimento das Normas ambientais. 

 

No Bureau Veritas, o nosso compromisso em proteger o Planeta e as gerações futuras é constante, pelo 

que faremos com que esteja totalmente integrado em todas as nossas atividades. 

 

No Bureau Veritas, a nossa estratégia RSC está profundamente enraizada na nossa missão e ADN. Como 

empresa responsável estamos comprometidos com #ShapeABetterWorld, principalmente da nossa 

contribuição para ir Moldando um Melhor Ambiente.  
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