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Check that you have the right issue 

 

1 Objetivo 
O objetivo da política ambiental é definir nossas ambições para o desenvolvimento 
sustentável. 

2 Aplicável 
LEAX Falun 

3 Responsável 
Gerente da Planta LEAX Falun 

4 Geral 
Essa política é adequada ao objetivo e contexto da organização e apoia sua direção 
estratégica.  
É responsabilidade de todo funcionário entender e agir de acordo com esta política e 
informar a gerência sobre quaisquer riscos ambientais ou sugestões de melhoria. 
É responsabilidade de todo líder garantir que essa política seja seguida e que promovamos 
um desenvolvimento positivo de nosso trabalho com melhoria contínua.  

5 Política Ambiental 
“O dia em que deixarmos de buscar a excelência é o dia que deixaremos de ser bons” 

 
As questões ambientais são parte integrante dos negócios diários da LEAX Falun, onde 
fabricamos Cardan e Componente de Transmissão. 
Cumprimos os requisitos legais e trabalhamos com o desenvolvimento contínuo dos nossos 
métodos de trabalho para proteger o meio ambiente, evitar a poluição, ser um bom exemplo 
para nossos funcionários e outras partes interessadas. 
Reduzimos continuamente nosso impacto ambiental, trabalhando com as metas ambientais 
nacionais, focando nos três objetivos a seguir: 
 

 

Ambiente não tóxico. Ao monitorar regularmente os produtos químicos 
utilizados pela empresa e adquirir conhecimentos sobre riscos a saúde e 
meio ambiente e, assim, substituir produtos perigosos por outros menos 
perigosos, a LEAX Falun contribui para a meta nacional. 
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Limitando o impacto climático.  Usando apenas eletricidade e energia 
renováveis e reduzindo nosso consumo, contribuiremos para a redução do 
impacto climático. 

 

Apenas acidificação natural. Através da compra consciente e de um 
combustível mais ecológico, contribuiremos para uma menor emissão de 
dióxido de carbono. 
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