
Política ambiental da Softline 

 

A política ambiental da Softline determina os princípios, objetivos, tarefas e áreas principais da 
atividade da Empresa em termos da proteção do meio ambiente e segurança ambiental. 

A política é implementada de acordo com os requisitos da norma internacional ISO 14001, leis 
nacionais e internacionais, bem como outros atos normativos e legais na área da proteção do 
ambiente e utilização razoável dos recursos naturais. A política também visa atender aos 
requisitos dos clientes no campo da ecologia e gestão ambiental. 

O objetivo da política ambiental da Softline é desenvolvimento ambiental seguro e constante da 
Empresa no futuro próximo e a longo prazo no decorrer de suas atividades minimizando o 
impacto negativo no meio ambiente.  

Para realizar a política ambiental, a Softline considera uma das suas tarefas a escolha da área da 
atividade, métodos de trabalho e tipos de recursos que tenham impacto prejudicial mínimo no 
meio ambiente. Além disso, a Softline contribui para que os seus clientes e parceiros 
implementem os métodos e tecnologias mais avançados que reduzem o impacto nocivo no meio 
ambiente e consumo dos recursos. 

As áreas principais da política ambiental da Softline são: 

 Proteção do meio ambiente incluindo prevenção da poluição, utilização razoável dos recursos; 

 Cumprimento dos requisitos da legislação, normas e regras na área da proteção do meio 
ambiente; 

 Funcionamento estável do sistema da gestão ecológica e desenvolvimento dele 

 

A Softline segue os princípios seguintes na sua atividade: 

1. Funcionamento estável e melhoria do sistema da gestão ecológica baseado na 
abordagem orientada para risco; 

2. Cumprimento dos requisitos legislativos, acordos internacionais na área da proteção do 
meio ambiente, regras e padrões na área da proteção do meio ambiente e utilização dos 
recursos naturais; 

3. Prevenção da poluição do meio ambiente, utilização dos resíduos com impacto mínimo 
ao meio ambiente; 

4. Realização dos eventos informativos para os funcionários da Empresa na área de 
ecologia e proteção do meio ambiente, promoção do meio ambiente saudável; 

5. Abordagem responsável e de liderança da alta gerência da Softline na realização da 
política ambiental da Empresa.  

6. Monitoramento da atividade da empresa, bem como dos processos de exploração dos 
prédios para verificar se correspondem ao padrão ISO 14001 



7.  Minimização do impacto nocivo no meio ambiente.  

8. Utilização razoável dos recursos naturais em todas as etapas da realização da atividade 
da Empresa e minimização da utilização deles. 

 

A Softline reconhece a importância da realização desta política para si e sociedade em geral e 
considera que o cumprimento das disposições da presente política ambiental é garantia da 
segurança ambiental da sua atividade.  
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