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POLÍTICA DE AMBIENTE 

 

 

Conscientes da importância que a nossa atividade tem na proteção do ambiente, nomeadamente ao nível da produção 
e manuseamento de resíduos, proteção dos solos e ecossistemas aquáticos, redução das emissões de gases com 

efeitos de estufa, redução das emissões de ruídos, assim como na redução da utilização de plásticos, a Tekcleanparts, 
Lda assume o compromisso da implementação das melhores práticas ambientais, cumprimento das leis, normas e 
instrumentos que dela emanam, consagrando assim o direito e o dever, enquanto parte ativa na sociedade, pela 

proteção do nosso planeta. 

 

Objetivos 

Na Tekcleanparts primamos pelos processos que naturalmente não produzam resíduos e que não representem riscos 
para a saúde humana e ambiente, ou quando assim não é possível, privilegiamos a reutilização e depois a reciclagem. 
Procuramos permanentemente desenvolver práticas operacionais com relevância para a proteção do ambiente e para 

um desenvolvimento sustentável da nossa atividade e da dos nossos clientes onde prestamos os nossos serviços. 

Decorrente de uma reflexão motivada pelos novos desafios da humanidade, assumimos o compromisso na proteção do 
ambiente, considerando-o como um fator decisivo na tomada de decisões nas nossas atuações, nomeadamente no 

que diz respeito a minimizar o consumo de matérias-primas, água, energia elétrica e combustíveis, promovendo 
sempre que possível a sua redução, reutilização e/ou reciclagem. 

Enquanto entidade com responsabilidade social, temos como objetivo contribuir ativamente para descarbonização da 
economia, com uma rápida conversão das energias de origem fóssil, para energias alternativas, verdes e mais amigas 

do ambiente. 

 

Compromissos 

Promover junto dos seus clientes as tecnologias de limpeza mais amigas do ambiente. 

Adotar as medidas necessárias para prevenir os riscos ambientais, especialmente os acidentes graves e limitar as suas 
consequências sobre o ambiente, assim como manter ativos os respetivos Planos de Contingência. 

Promover a melhoria contínua de processos mediante o estabelecimento de objetivos e metas. 

Alentar a atenção e formação do pessoal a todos os níveis, promovendo um maior grau de sensibilidade, 
responsabilidade e consciencialização sobre a necessidade de proteger e preservar o ambiente. 

Manter um canal de comunicação ambiental tanto interna como externa, com critérios de transparência, estabelecendo 
uma relação de cooperação com as autoridades e um diálogo aberto com partes interessadas e público 

A Direcção da Tekcleanparts, Lda, assegura que a Política Ambiental é entendida, implementada, mantida em dia, e 
comunicada aos colaboradores e está disponível ao público, disponibilizando todos os recursos necessários para tal. 

 

 

 

 

Versão de: 

2 de setembro de 2020 


