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POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
 
A Calçado Eurovilde De Pereira & Irmãos, Lda. está comprometida em atingir ou a exceder os 

requisitos e regulamentos ambientais relevantes e outros requisitos relacionados com o 

ambiente através da melhoria do seu sistema de gestão ambiental e na prevenção da poluição.  

 

Neste sentido, desenvolvemos e monitorizamos objetivos e metas ambientais anuais para 

ajudar no cumprimento deste compromisso. Pretendemos reduzir o impacte ambiental, através 

da monitorização ativa do consumo de energia, embalagens, produtos químicos, bem como dos 

resíduos gerados. 

 

Na busca da melhoria contínua, asseguramos que estamos comprometidos em: 

✓ Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais obrigações de conformidade; 

✓ Praticar a reciclagem, poupança de energia e água, contribuindo com a redução dos 

impactes ambientais através do uso racional dos recursos naturais; 

✓ Promover o envolvimento dos colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta; 

✓ Definir boas práticas de limpeza para uso com solventes, garantir que todos os 

funcionários recebam formação. 

✓ Promover a melhoria contínua do meio ambiente através de sistema de gestão 

estruturado que controla e avalia as atividades, produtos, bem como estabelece e 

revisa objetivos e metas ambientais; 

 

Esta política reflete os nossos compromissos com boas praticas para o ambiente e aplica-se a 

todos os setores de atividade da empresa e funcionários. Todos os funcionários têm 

responsabilidades para garantir que as metas e objetivos desta política sejam cumpridos. 

 

Para alcançar as nossas metas, estabelecemos os seguintes objetivos: 

✓ Informar todos os clientes e fornecedores sobre a nossa política ambiental e, todos os 

novos clientes e fornecedores; 

✓ Reduzir a geração de resíduos gerais, bem como reduzir o consumo de solventes; 

✓ Influenciar a todos os clientes e fornecedores sobre o seu contributo para um bom 

desempenho ambiental e redução dos impactes ambientais significativos. 
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