Carta do
Meio Ambiente
O desejo do Grupo é continuar a desenvolver soluções inovadoras.
A antecipação e controle de riscos, bem como a complacência com os requisitos e regulamentos, formam a base
da nossa abordagem ao Meio Ambiente. O Grupo Legrand tem identificado ações prioritárias que são aplicadas
a cada uma das suas atividades, com vista a promover o Desenvolvimento Sustentável e um grande respeito
pelo ambiente. Esta carta estabelece formalmente os compromissos do Grupo.

Compromissos do Grupo
Integrar o aspecto ambiental nas sedes do Grupo
Controlar os riscos de poluição e executar o gerenciamento proativo do ambiente nas nossas instalações
industriais com certificação ISO 14001. Melhorar o nosso desempenho continuamente e reduzir o impacto
ambiental das nossas sedes.
Considerar os aspectos ambientais desde a fase de concepção dos nossos produtos, sistemas e soluções
Implantar uma abordagem inovadora em design ecológico em todas as localidades do Grupo, a fim de medir
e reduzir o impacto ambiental dos produtos ao longo do seu ciclo de vida.
Informar nossos clientes para ajudá-los a escolher as melhores soluções
Fornecer aos nossos clientes informações ambientais claras e transparentes sobre os nossos produtos, sistemas
e soluções, incluindo uma explicação do seu impacto ambiental (composição, manufatura, logística, uso e vida útil).
Oferecer aos nossos clientes soluções que lhes permitem melhorar a eficiência de energia dos edifícios
Imaginar e criar soluções que produzam economia de energia para instalações residenciais, comerciais
ou industriais. Estes compromissos ambientais são integrados em nossas atividades diárias com o envolvimento
e a responsabilidade de todos os interessados e de acordo com a nossa abordagem de Desenvolvimento
Sustentável, que visa à melhoria contínua e comunicação regular, de nosso progresso. Além disso, buscamos
aumentar a conscientização deste compromisso de Desenvolvimento Sustentável entre nossas partes
interessadas e incentivar a sua participação. Por sua vez, nos esforçamos para estarmos sempre atentos
às suas expectativas e novas práticas.
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