Política Ambiental
A FOBRIC, tendo como referência a sua prática e os seus valores, assumidos na sua Política da
Qualidade, onde expressamente se compromete a desenvolver continuamente os processos internos
de modo a atingir zero defeitos e o mínimo desperdício, a preservação do meio ambiente e o adequado
enquadramento no meio físico, decidiu, sob orientação direta da sua Gerência, implementar e manter
uma Política para o ambiente que lhe permita posicionar-se como uma referência da indústria nacional.
MISSÃO AMBIENTAL
Minimizar o impacto da sua atividade a todos os níveis de interação com os meios físicos e humanos
envolventes.
LINHAS DE ORIENTAÇÃO
•
Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a Norma ISO
14001, devidamente enquadrado com as restantes funções de gestão da Organização;
•
Prevenção da poluição e utilização racional dos recursos naturais através da melhoria contínua
dos processos, da redução dos consumos, e da reciclagem e reutilização dos desperdícios gerados;
•
Avaliação dos aspectos e impactes ambientais decorrentes de suas atividades, produtos e
serviços, bem como de processos novos ou modificados, estabelecendo os objetivos e metas
associados aos aspectos ambientais significativos;
•
Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e de outros requisitos que a Organização
subscreva relativos aos seus aspetos ambientais;
•
Avaliação e revisões periódicas do desempenho ambiental, tendo em vista a definição de ações
corretivas, preventivas, e a melhoria contínua do desempenho ambiental;
•
Formação, comunicação e sensibilização de todos os colaboradores na área ambiental de
forma a motivar a participação generalizada no cumprimento dos objetivos e metas ambientais
estabelecidas;
•
Utilização de processos, produtos e serviços menos agressivos para o ambiente e
consequentemente para a saúde das Pessoas, promovendo as melhores práticas ambientais junto de
fornecedores, clientes e outras partes interessadas;
•
Comunicação com as partes interessadas em relação a esta Política para que a Organização
reforce a sua reputação de rigor também no âmbito da gestão ambiental
Mealhada,
24 de Janeiro de 2018
A Gerência,
Filipe Tomás
José Gonçalves
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