
 

           

  

POLÍTICA  AMBIENTAL  

 

A definição da Política Ambiental dos Estaleiros Navais de Peniche, S.A constitui o 
ponto de partida para uma actuação que visa a melhoria do desempenho 
ambiental, transmitindo um sinal claro de mudança aos seus colaboradores, 
clientes e fornecedores. 

Os ENP assumem o compromisso permanente de melhorar o comportamento 
ambiental da empresa, visando o bem-estar de todos os seus colaboradores, 
fornecedores, parceiros, clientes, comunidade local e gerações futuras, constituindo 
a base da sua Política Ambiental. 

A actividade dos Estaleiros Navais de Peniche, S.A, visa uma busca constante do 
equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a preservação do meio ambiente e 
dos recursos naturais. O seu compromisso é traduzir esta preocupação em acções 
concretas. 

 

Os princípios que regem a política ambiental dos Estaleiros Navais de Peniche visam 
atingir os seguintes objectivos: 

Ø Minimizar os impactes ambientais decorrentes da sua actividade, de acordo com 
os requisitos legais aplicáveis; 

Ø Garantir que a política ambiental dos ENP,S.A esteja documentada, 
implementada, mantida e comunicada a todos os colaboradores, de forma a 
sensibilizá-los e envolvê-los na adopção das melhores práticas de gestão 
ambiental;  

Ø Optimizar a gestão dos resíduos gerados pela empresa na sua actividade, 
designadamente através do desenvolvimento continuado de uma política de 
redução, reutilização e reciclagem dos mesmos;  

Ø Assegurar a formação ambiental dos colaboradores internos e manter informados 
os nossos parceiros sobre as questões ambientais, incentivando-os para a prática 
da protecção ambiental;  

Ø Promover o domínio de técnicas eco-eficientes tendentes à optimização do uso 
dos recursos naturais;  

Ø Racionalizar a gestão de recursos naturais e energéticos, garantindo a redução e 
reutilização dos resíduos gerados; 

Ø Prevenir situações de risco ambiental; 

Ø Promover a integração dos factores ambientais nas decisões da empresa;  

ØIdentificar os aspectos e impactes ambientais na avaliação de novos projectos, 
produtos, serviços processos;  

 

Peniche, 28 de Abril 2017 

A Administração 


