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POLITICA AMBIENTAL 

La protecci6n del medic ambiente es una actividad considerada prioritaria por RS 
AMIDATA, entendiendo como tal inclu ir medidas de gesti6n ambienta l en la gesti6n 
general de la empresa en las actividades que realiza: 

Comercializaci6n en Espana y Portugal de los productos ofertados en el catalogo de 
la companfa, divididos en 5 grandes grupos: 

Automatizaci6n y control 
Semiconductores 
lnterconexi6n, pasivos y electr6nica 
Electricidad, prueba y medida 
Herramientas y consumibles 

La Direcci6n de RS AMIDATA establece para su Polftica Ambienta l los sigu ientes 

principios: 

1. Adqu iri r un serio compromise con la protecci6n del Medic Ambiente y la 

prevenci6n de la contaminaci6n a t raves de la reducci6n y adecuada gesti6n de : 

• los residues producidos, 

• los vertidos 

• y emisiones 

y en general, eliminar o min1m1zar cua lquier otra forma de contaminaci6n 
ocasionada durante las actividades productivas de RS AMIDATA. 

2. Realizar un uso eficiente de los recu rses empleados en la real izaci6n de nuestras 
actividades, productos o servicios. 

3. Establecer progresivamente objetivos orientados a la prevenci6n y no solo a la 

reducci6n del impacto partes interesadas en general producido sobre el Medic 
Ambiente, llevando a cabo una mejora continua en el comportamiento 
medioambiental de la empresa. 

4. Asegurar el cumplimiento de la legislaci6n ambienta l aplicable en cada una de 
las actividades que desarrolla RS AMIDATA. 
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A proteção do meio ambiente é uma actividade considerada prioritária pela RS 
AMIDATA, por esse motivo incluimos medidas de gestão ambiental na gestão geral 
da empresas nas atividades realizadas:

Comercialização em Espanha e Portugal dos produtos dispostos no catálogo da 
empresa, divididos em 5 grandes grupos:

Automatização e Controlo
Semicondutores
Interconexão, Passivos e Electrónica
Eletricidade, Teste e medição
Ferramentas e Consumíveis

A direção da RS AMIDATA estabelece os seguintes princípios na sua Política 
Ambiental:

1. Respeitar um compromisso sério com a proteção do Meio Ambiente e a 
prevenção da poluição através da redução e adequada gestão de:
 
- resíduos produzidos
 
- derramamentos
 
- emissões

e, em geral, eliminar ou minimizar qualquer outra forma de contaminação gerada 
durante as atividades produtivas da RS AMIDATA.

2. Realizar um uso eficiente dos recursos utilizados na realização das nossas 
atividades, produtos ou serviços.

3. Estabelecer progressivamente objetivos orientados à prevenção e não só à 
redução do impacto produzido pelas partes interessadas em geral sobre o Meio 
Ambiente, levando a cabo uma melhora contínua no comportamento ambiental da 
empresa.

4. Garantir o cumprimento da legislação ambiental aplicável em cada atividade que 
a RS AMIDATA desenvolve.

POLÍTICA AMBIENTAL



5. Fomentar la sensibi lizaci6n y el respeto por el Medio Ambiente entre el personal 
de RS AMIDATA e implicarle en las actuaciones ambientales que realiza a traves de 

la formaci6n adecuada. 

6. Adquirir un compromiso de mejora continua del Sistema de Gesti6n ambiental y 
difundir nuestro prop6sito de mejora y protecci6n del Medio Ambiente entre 

nuestros proveedores, clientes y partes interesadas en general. 
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5. Fomentar a sensibilização e o respeito pelo Meio Ambiente entre o pessoal da RS 
AMIDATA e envolvê-los nas atuações ambientais que realiza através de formação 
adequada.

6. Adquirir um compromisso de melhora contínua do Sistema de Gestão Ambiental e 
difundir o nosso propósito de melhora e proteção do Meio Ambiente entre os nossos 
fornecedores, clientes e partes interessadas em geral.




