
Serviços de consultoria ambiental

Entre os desafios que enfrentam hoje em dia as organizações em todos os setores 
empresariais encontram-se os seguintes: identificar o impacto ambiental das suas 
atividades; conhecer e cumprir as obrigações e boas práticas ambientais do local em que 
operam; adotar soluções ambientais em determinados prazos; cobrir postos cruciais em 
projetos relacionados com o meio ambiente. Consequentemente, cada vez são mais as 
empresas que procuram assessoria externa especializada relativamente a como 
implantar estratégias e modelos de produção "mais ecológicos", com vista a minimizar o 
impacto ambiental das respetivas atividades e serviços.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ disponibiliza uma ampla carteira de serviços de consultoria ambiental em 
todo o mundo, que abrangem desde as importantes avaliações de impacto ambiental, 
social e sobre a saúde até soluções particulares de gestão ambiental. Aproveitamos os 
nossos profundos conhecimentos técnicos e partilhamos as melhores práticas a fim de 
acrescentarmos valor às organizações dos nossos clientes e reduzirmos os riscos das 
mesmas. Os nossos especialistas técnicos podem prestar assistência sobre qualquer 
questão ambiental que o cliente possa colocar.
 
Ao recorrer aos serviços de consultoria ambiental da Applus+, o cliente pode aceder a 
uma equipa diversificada de profissionais com conhecimentos especializados de 
diferentes indústrias que podem trabalhar em todos os níveis operacionais. Os nossos 
especialistas encontram-se numa situação idónea para atender às necessidades próprias 
de um determinado contexto local, servindo-se dos numerosos recursos mundiais da 
nossa empresa.
 
A nossa competência técnica permite-nos disponibilizar, entre outros, os seguintes 
serviços:
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Estudos básicos ambientais (qualidade do ar, ruído, solo, etc.)
Planos de gestão
Planos de resposta a emergências
Seguimento ambiental
Planos de resposta a derrames e despoluição
Estudos de impacto e aspetos ambientais
Estudos de diligência devida
Avaliações do impacto ambiental, social e sobre a saúde
Estudos do solo e do lençol freático
Auditoria e certificação de sistemas de gestão ambiental segundo a norma ISO 
14001
Certificado de Gestão Ambiental da Junta Nacional de Exames sobre Saúde e 
Segurança no Trabalho do Reino Unido (NEBOSH)

 
Ajudamos o cliente a demonstrar que cumpre os requisitos ambientais estabelecidos 
pela legislação para as avaliações de impacto ambiental, social e sobre a saúde, para os 
planos de gestão ambiental de construção/exploração e para os pedidos de autorização 
de construção ou de exploração, assim como para qualquer outra obrigação relativa ao 
ambiente que tenha que cumprir.

Clientes alvo

Proteger e preservar o ambiente é uma preocupação fundamental de todas as indústrias 
em todo o mundo.

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens de utilizar os serviços de consultoria ambiental da Applus+ 
encontram-se as seguintes:
 

Cumprimento da legislação ambiental em vigor.
Ajuda com as formalidades legais.
Verificação do estado das instalações, dos sistemas de controlo e dos ambientes 
de trabalho que possam afetar negativamente a saúde dos funcionários, com a 
consequente redução de riscos.

 
A Applus+ pode igualmente ministrar a formação necessária para que o cliente 
desenvolva a capacidade interna para identificar, avaliar e controlar os riscos no local de 
trabalho no futuro.
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