
Política ambiental e energética
A nossa visão: A "Fábrica de Impacto Zero".
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Introdução

A população mundial está a expandir-se. Estamos a "aproximar-nos" um do outro. E estamos ligados um ao 

outro.  Isto também tem implicações no meio ambiente. Se queremos continuar a fomentar as condições que 

fazem a vida na Terra valer a pena, necessitamos de uma nova visão sobre a forma como as empresas 

pensam e agem.

A Porsche está a responder a este desafio. Quando se trata de sustentabilidade, estamos a tomar medidas 

ao longo de toda a cadeia de valor para melhorar o nosso desempenho a todos os níveis na forma como 

conduzimos os nossos negócios. Esforçamo-nos continuamente para reduzir a nossa pegada ambiental e 

energética. A nossa visão é a "Fábrica de Impacto Zero". 

Os efeitos que todas as atividades empresariais e produtos manufaturados têm na natureza devem ser 

considerados holística e prospetivamente e a nossa empresa deve agir com isto em mente.

Digitalize 

esta 

imagem
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desenvolvemos, produzimos, vendemos e damos 

suporte ao mais alto nível em termos de 

engenharia ambiental e de segurança a 

automóveis desportivos e serviços exclusivos.

queremos conservar os recursos e utilizá-los com 

parcimónia e também minimizar os efeitos nocivos 

relacionados com o ambiente e a energia.

desenvolvemos produtos e processos de 

fabricação que são o mais ecológicos possível.  

Somos movidos pelo desejo de melhorar

continuamente - e isso inclui a nossa performance

ambiental.

Nós

consideramos a longa vida útil e a 

qualidade dos nossos produtos como uma 

parte importante do conceito Porsche. Isto 

permite-nos contribuir ativamente para a 

poupança de recursos e energia.

na Porsche, estamos firmemente comprometidos 

com o cumprimento das normas ambientais 

atuais. A melhoria contínua da proteção ambiental 

é uma das nossas principais prioridades.

informamos regularmente o público sobre as 

questões ambientais da empresa e damos 

prioridade a um diálogo aberto e de confiança 

com as autoridades e organizações responsáveis.

A nossas

ações
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As nossas diretrizes

ambientais

OS NOSSOS

As diretrizes ambientais da Porsche AG garantem que os princípios de nossa política ambiental são implementados:

Empregados

Os nossos colaboradores são os nossos parceiros mais importantes 

quando se trata de proteção ambiental. Eles são informados sobre a 

importância do seu trabalho para o meio ambiente e têm formação

regularmente.

Parceiros

Envolvemos os nossos parceiros comerciais e contratuais nos 

nossos esforços para proteger o ambiente.

Desenvolvimentos

Os efeitos ambientais das nossas actividades são continuamente 

analisados, avaliados e otimizados, utilizando as melhores técnicas 

disponíveis que podem ser economicamente justificadas.
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Objectivos ambientais e energéticos

São desenvolvidos e implementados objetivos ambientais 
específicos e programas ambientais para todas as funções da 

empresa.

Locais

As nossas unidades de produção foram concebidas para serem o 

mais amigas do ambiente e o mais eficientes possível em termos 

energéticos. Os efeitos ambientais são medidos e avaliados 

regularmente.

Produtos

A Porsche é e continua a ser uma experiência única de condução e 

de produto. Combinamos o espírito tradicional da Porsche com o 

poder das novas tecnologias e as necessidades da mobilidade de 

hoje.

Clientes

Damos aos nossos clientes uma experiência de marca única e
apaixonante e oferecemos-lhes uma mobilidade individualizada e 
amiga do ambiente.


