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A Bosch Car Multimedia Portugal SA é um produtor de equipamentos eletrónicos, que desenvolve e fabrica os
seus produtos de forma a assegurar a maximização da eficiência energética.
O Sistema de Gestão de Energia da Bosch Car Multimedia SA (BrgP) integra todas as instalações de que é
proprietária, departamentos e operações na fábrica de Braga.
Os objetivos desta política energética são:
• Redução das emissões e conservação dos recursos naturais
• A melhoria contínua do desempenho energético
• Redução de custos
• Otimização de investimentos para a eficiência energética

Princípios básicos aplicados em Braga:
A eficiência energética e
preservação dos recursos

A sustentabilidade como base na nossa
atuação

A crescente escassez de combustíveis
fósseis e de matérias-primas, o aumento
dos preços da energia e o crescimento
contínuo da população da Terra significa
que temos de ser mais responsáveis na
utilização dos recursos e energia. Temos
objetivos para proteção do clima que
tem como finalidade alcançar reduções
significativas nas emissões de gases de
efeito estufa e também significa uma ação
coerente nas nossas atividades globais.

Temos o compromisso de observar toda a legislação
e especificações internas em relação à gestão de
energia. Analisamos regularmente os modos em que as
especificações são implementadas em todas as áreas
da empresa e, assim, garantimos o sucesso do nosso
sistema de gestão de energia.

Temos plena consciência da nossa
responsabilidade social e corporativa,
porque a única forma para podermos
alcançar o sucesso a longo prazo é
reduzir o consumo de energia sempre que
possível. É nossa obrigação produzir os
nossos produtos utilizando os processos
mais eficientes e amigos do ambiente.

O nosso compromisso
Temos o compromisso de rever
regularmente a nossa política
energética e o nosso sistema de
gestão de energia, e adaptá-los
para atender às necessidades
sempre que necessário.

Disponibilizamos os recursos necessários para manter
e melhorar continuamente o nosso sistema de gestão
de energia e criar as condições que precisamos para
perseguir as metas estratégicas e operacionais de
redução do consumo de energia.
Temos em consideração todo o ciclo de vida dos
equipamentos e damos grande importância aos
produtos e serviços energeticamente eficientes
quando planeamos, compramos, utilizamos e fazemos
manutenção nos edificios e equipamentos.
Fornecemos boletins regulares com informação
e formamos os nossos colaboradores e parceiros
de negócios, com a finalidade promover a
consciencialização para a eficiência energética e fontes
de energia seguras.

A administração e todos os funcionários estão comprometidos com esta política energética.

