
 
POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

Code IMS_POL_HL_001 

Version:  1.0 

Page  1 | 1 

 

MEIO AMBIENTE  

Na Celeo Redes Brasil queremos criar consciência em relação ao respeito ao  
meio ambiente e fomentar o desenvolvimento sustentável do nosso negócio. É nossa intenção desenvolver 
e apoiar os princípios ambientais dentro de nossa esfera de influência, que nos permitem envolver as 
partes interessadas e contribuir para a proteção ao meio ambiente. 

Nossos princípios na gestão ambiental são: 

Prevenção da contaminação 

 Defendemos um ar puro e livre de contaminantes, a preservação do solo, a qualidade e o bom 
uso da água. 

 Realizamos nossas atividades considerando os aspectos ambientais, mitigando nossos impactos 
e prevenindo a contaminação, promovendo em nossas contratadas e fornecedores de serviço 
ações destinadas a prevenir, evitar, reduzir ou compensar esses impactos.  

Eficiência no uso de recursos e resíduos 

 Promovemos a eficiência do uso dos recursos como meio para garantir o menor impacto durante 
o desenvolvimento de nossos processos e atividades. 

 Fomentamos a reutilização e a reciclagem dos recursos, o tratamento das águas residuais e a 
redução dos resíduos gerados pelas nossas atividades, assim como sua adequada gestão. 

Proteção da biodiversidade e do habitat 

 Consideramos a conservação da biodiversidade e a proteção do habitat como patrimônio natural 
de todos. 

 Definimos e aplicamos de maneira sistemática uma metodologia para identificação, avaliação e 
determinação de controle em nossas atividades, a fim de prevenir, mitigar ou compensar todo o 
impacto significativo à biodiversidade e  
ao habitat. 

Resiliência à catástrofe e adaptação à mudança climática 

 Avaliamos os riscos relacionados a catástrofes ou desastres naturais em nossas atividades, 
estabelecendo ações necessárias para prevenir ou mitigar situações de emergência apropriadas 
e magnitude desta a seu potencial impacto.  

 Fomentamos e apoiamos toda ação que permita reduzir as emissões de carbono e os efeitos 
adversos de mudança climática.  

Cumprimento dos requisitos 

 Cumprimos todo requisito legal ou qualquer outro aplicável relacionados com nossos serviços e 
atividades. 

Melhoria contínua 

 A Celeo Redes Brasil compromete-se com a melhoria contínua em nossos processos de gestão 
ambiental, em todos os níveis da organização, para melhorar o desempenho no meio ambiente 
e reduzir nosso impacto sobre o entorno.  

  


