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Objetivo
Esta Política Ambiental tem como objetivo estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos que promovam o
desenvolvimento mais sustentável do planeta, ao tempo que não impeçam nem dificultem os processos de
negócio da organização, promovendo:
 A proteção ao meio ambiente e a prevenção da poluição;
 O atendimento aos requisitos legais e outros requisitos ambientais aplicáveis ao negócio;
 A participação de todos os colaboradores para manter e melhorar continuamente o sistema de gestão
ambiental (SGA) adotado;
 A efetiva divulgação, conhecimento e cumprimento das diretrizes, normas e procedimentos ambientais por
colaboradores e partes externas relevantes.
Aplicação: Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, inclusive colaboradores de processos
terceirizados que são controlados ou podem ser influenciados pela Sascar.
Revisão: Esta política deve ser revisada ao menos uma vez ao ano ou sempre que for necessário para:
 Manter o alinhamento com a estratégia da empresa;
 Estar em conformidade com requisitos contratuais, normativos ou legais;
 Implementar oportunidades de melhoria.
 Diretrizes gerais

 Diretrizes: Esta política é composta por um conjunto de diretrizes que estabelece as regras para proteção do
meio ambiente, complementado por uma série de normas, procedimentos e padrões específicos e
complementares.
 Monitorar, avaliar e melhorar continuamente o desempenho ambiental através de indicadores;
 Assegurar que sua atuação ocorra de acordo com a legislação ambiental, normas e diretrizes aplicáveis;
 Promover a educação ambiental dos colaboradores, para que os aspectos e impactos significativos ao meio
ambiente, sejam levados em consideração na execução das atividades e serviços e os controles sejam
aplicados;
 Aprimorar seus processos, produtos e serviços, visando minimizar a geração de resíduos e assegurar a sua
destinação ambientalmente correta
 Reduzir o uso de recursos naturais, produtos e materiais nocivos ao meio ambiente;
 Recuperar e reaproveitar equipamentos utilizados em nossas soluções;
 Adotar estratégias de comunicação ambiental que promovam interação, engajamento e participação de todas
as partes interessadas;
 Contribuir para a redução de emissão de carbono veicular, através das nossas soluções.
Controles operacionais ambientais: Na Sascar, foram implementados mecanismos de avaliação
periódica, que é uma das ações, que busca por meio de indicadores ambientais extrair dados para o
planejamento, condução de ações e o controle do sistema de gestão ambiental.
 Consumo de energia   Consumo de água
 Comunicações
 Gestão de resíduos

 Objetivos ambientais de longo prazo: Alcançar a neutralidade de carbono nas nossas operações;
 Reduzir o uso de recursos naturais, produtos/materiais nocivos ao meio ambiente;
 Destinar corretamente os resíduos em toda a cadeia e os produtos pós consumo;
 Contribuir para a redução da emissão de carbono veicular das nossas soluções;

Conformidade com as regulamentações internas e externas: Planos de ação são colocados em
prática para garantir relações éticas, transparentes e em conformidade com o poder Público.
Anualmente auditorias internas e externas são realizadas para garantir que o sistema de gestão ambiental está
de acordo com a ABNT NBR ISO 14001:2015. Além disso, a empresa identifica e controla seus aspectos
ambientais e realiza o levantamento e monitoramento da legislação aplicável à suas atividades, produtos e
serviços. As eventuais não conformidades identificadas são registradas, analisadas e tratadas.
Esta Política está sujeita a atualizações periódicas. Consulte sempre a versão atual.
Classificação: pública

