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O GAIA JARDIM estii consciente de que todas as atividades humanas são indutoras de impactes no Ambiente.

O GAIA JARDM recoúece o desempeúo ambiental das suas atiúdades, produtos e serviços como parte integrante da

sua

Responsabilidade Social enquanto agente económico de referênciana cadeia de valor dos mercados.

O GAIA JARDM acredita que a constante procura de um desemper,ho ambiental de excelênçia se constitui, nâo apeiras num fator
distintivo, como também numa condição fundamental para o desenvolvimento susúentado e sustenkivel dos seus negócios.

O

GAIA JARDIM

esta determinado a

conciliar o desenvolvimento económico

e

social corn a proteção do arnbiente contribuindo para

o Desenvolvimento global Sustentável" operando de forma ambientalÍnente responúvel.

O GA-IA JARDIM assume púlicamente o compromisso de desenvolver a sua úuagão de acordo oom os seguinüos princípios:

Integrar a Gestão Ambiental na gestão da Empresa assumìndo progressivamenÍe a eco+ficiência como referencial

de

gestão;
a
a

Cu- J'rir as obrigações de conformidade aplicáveís àorganizagão, ou por ela assumidas como tal;
Melhorar de forma continua o desernpenho ambiental das srras atividades, prodúos e serviços, procurando prevenir

e

reduzir de forma sistemática os respetivos impactes ambientais e privilegiando a adoção das melhorçs tecnicas disponÍveis;
a

Utilizar raçional

a

Mini

e eficientemente os Íecursos naturais e a energia;

izar a produção de resíduos, e privilegiar a valoizagão dos resíduos gerados, assegurando que os restantes

Encarninhados para o destino frnal

são

-

adequado;

Atender á integração dos valores ambientais na avaliação de novos projetos e na tomada de decisões relevantes para a
evolução dos negócios;

Medir' Monitorar e AvalÍar continuamente o

desempenho ambiental da empresa

e das instalações que oper4 â htz de

objetivos de gestâo pré-estabelecidos.

Controlar ou influenciar os fornecedores de produtos/serviços e lojistas, a aszumirem comportamentos e práticas
ambi entalmente responsáveis;

Sensibilizar e formar todos os colaboradores, reforçando u.otrrçiençialização e competências ambientais, individual e
coletiva;

Cooperar

e contribuir para o

desenvolvimento de políticas públicas ou privadas

desenvolver, fomentar ou participar ern iniciativas envolvendo os çlientes ou

e programas governamentais,

a comunidade exterior

e

(autarquias,

organizações não governarnentais, escolas) que igualmente visem a proteção do ambiente;

Comunicar periodicamente, aos colaboradores, forneoedores, consumidores, investidores

e restantes partes, de

forma aberta

e transparenüe, a evolução do desempenho ambiental da Empresa.
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