Bureau Veritas Consumer Products Services – NCC Certificações
Política Ambiental
A visão do Bureau Veritas Consumer Products Services e da NCC Certificações é
contribuir para um planeta mais limpo e verde para nossa próxima geração e além.
Com o compromisso de uma filosofia de gestão e ações para proteger o meio
ambiente, diminuir continuamente os impactos ambientais e reduzir as emissões de
carbono, garantindo um caminho incansável para a neutralidade de carbono.
Acreditamos que nossos funcionários irão adotar o impacto ambiental em suas
vidas diárias no trabalho e fora do trabalho. Nosso compromisso é moldar um
ambiente melhor.
Comprometemo-nos com as atividades e práticas que são conduzidas para proteger o
meio ambiente:
 Demonstrando liderança e compromisso de gestão para prevenir impactos
ambientais adversos por meio da prevenção da poluição, plano de redução da
pegada de carbono e proteção da biodiversidade decorrentes das atividades,
produtos e serviços da organização;
 Garantindo a obrigação de cumprimento de requisitos legais, políticas internas,
requisitos das partes interessadas e outros requisitos ambientais;
 Definindo uma estrutura para cumprir os objetivos, metas e prioridades do Sistema
Ambiental;
 Comprometendo-se com a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental
para elevar o desempenho ambiental;
 Integrando a análise crítica ambiental em processos e atividades de negócios para
reduzir energia, água, uso de material virgem, resíduos e poluição através de
práticas mais verdes no uso de edifícios, veículos, instalações;
 Integrando a consulta e participação dos colaboradores e colaboradoras para a
conscientização, comportamento e comprometimento ambiental;
 Identificando e gerenciando impactos tão baixos quanto razoavelmente praticável
para eliminar aspectos onde eles têm impactos potenciais inaceitáveis no meio
ambiente; e
 Fornecendo locais e sistemas de trabalho ambientais, capacitando e treinando
colaboradores e colaboradoras para relatar e abordar situações ambientais e
conduzir o trabalho de uma maneira que não apresentar risco ao meio ambiente.
A gerência é responsável pelo desempenho ambiental e é responsável pela
implementação e eficácia para garantir que os compromissos assumidos nesta política
sejam cumpridos.
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