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POLÍTICA AMBIENTAL

1

A Claranet é um Managed Services Provider com mais de 18 anos de experiência no
mercado de IP e IT que se compromete a desenvolver a sua actividade de forma
ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento sustentável a longo
prazo.
Porque estamos conscientes de que todas as actividades humanas têm impacto no
ambiente e acreditamos que o sucesso no negócio inclui também ser ético e ter uma
abordagem responsável em relação ao ambiente, à comunidade e aos nossos
colaboradores, assumimos publicamente o compromisso de desenvolver a nossa

 Integrar a gestão ambiental na gestão global da empresa;
 Cumprir a legislação e regulamentação ambiental aplicável;
 Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental das nossas actividades e
serviços, procurando prevenir a poluição e minimizar os impactos ambientais
da nossa operação sem redução da qualidade do serviço prestado aos nossos
clientes e da rentabilidade da empresa;
 Utilizar de forma racional os recursos, em particular, energia, água e papel;
 Minimizar a produção de resíduos, privilegiando a sua recolha selectiva e o seu
encaminhamento para destino final adequado;
 Incluir os aspectos ambientais nos critérios de escolha dos nossos
fornecedores;
 Considerar os aspectos ambientais na oferta de novos serviços e na evolução
do negócio;
 Avaliar continuamente o desempenho ambiental da empresa;
 Sensibilizar e formar os colaboradores, assegurando o seu envolvimento activo
na política ambiental da empresa;
 Comunicar às partes interessadas e ao público em geral a política ambiental da
empresa.
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