POLÍTICA AMBIENTAL E ENERGÉTICA

A everis tem um forte compromisso em relação ao ambiente e à gestão eficiente da energia, consubstanciado
na implementação de uma Política Ambiental e Energética, como quadro comum para garantir a proteção e
respeito pelo ambiente em todas as nossas atividades e processos, promover o uso sustentável dos recursos
naturais, bem como o combate às alterações climáticas.
Somos uma empresa de consultoria, outsourcing e tecnologia, posicionada em todos os setores e com presença
na Europa, EUA, África e América Latina. Com o nosso modelo de empresa único, que aposta no talento e
liberdade responsável, procuramos alcançar elevados níveis de excelência.
Todos na everis estão empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental e energético, pelo que
assumimos os seguintes compromissos:








Trabalhar de forma respeitosa com o ambiente, fomentando a responsabilidade junto de Colaboradores,
Clientes e Fornecedores, bem como outras partes interessadas.
Cumprir as obrigações de conformidade com a legislação internacional, nacional e local vigente em
matéria do ambiente e energia, bem como outros requisitos subscritos pela everis, relacionados com os
seus aspetos ambientais, bem como o uso e consumo de energia.
Identificar os impactes ambientais derivados das atividades, produtos e serviços desenvolvidos pela
everis, e estabelecer planos orientados à sua mitigação, integrando fatores relacionados com a proteção
do ambiente nos nossos processos.
Prevenir a poluição, minimizando o consumo de recursos naturais, descartando resíduos de maneira
responsável e reciclando os materiais que usamos.
Apoiar a aquisição de produtos e serviços ecológicos e energeticamente eficientes, bem como promover
atividades que levem em consideração a poupança de energia.
Estabelecer e rever periodicamente os objetivos ambientais e energéticos para assegurar que são
adequados e viáveis, bem como garantir a disponibilidade de informações e recursos necessários para
atingir os objetivos propostos.
Direcionar as atividades ambientais e energéticas, bem como os Sistemas de Gestão Ambiental e
Energético para a poupança, otimização de recursos e consumos, eficiência e melhoria contínua.

A Direção da everis aprova e apoia esta política e proporcionará os recursos necessários para o seu
desenvolvimento e acompanhamento.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: ÂMBITO
O Sistema de Gestão Ambiental da everis é aplicável a todas as atividades desenvolvidas nos seguintes
escritórios:







Madrid: Camino Fuente de la Mora, 1, Planta 1 y 4 28050 Madrid (Espanha);
Sevilha: C/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2 Edificio Torre Sevilla, 41092 Sevilla (Espanha);
Cidade Real: Ronda de Toledo, 19, 13005 Ciudad Real, (Espanha);
Huesca: Carretera Nacional 240 km134, 22500, Binéfar , Huesca (Espanha);
Lisboa: Atrium Saldanha. Praça Duque de Saldanha, 1 - 10º E/F 1050-094 - Lisboa (Portugal)
Londres: UK House, 180 Oxford Street, London W1D 1NN.

As atividades desenvolvidas pela organização são:
EVERIS, EVERIS ENGINEERING AND OPERATION:
 Consultoria em estratégia, processos de negócio e tecnologias de informação.
 Desenvolvimento, manutenção, infraestrutura (Hosting, Housing, Cloud e Gestão de Infraestruturas) e
serviços corporativos.
 Gestão de projetos, análise, desenho, desenvolvimento, teste e implementação de sistemas de
informação, atividades de assistência técnica e manutenção destes sistemas.
EVERIS INGENIERÍA: Serviços Técnicos de Consultoria.
EVERIS AEROESPACIAL, DEFENSA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD:
Consultoria de soluções/produtos/sistemas militares e civis, assistência técnica, engenharia, design,
desenvolvimento, integração, configuração, produção, entrega, instalação, serviço pós-venda e manutenção,
incluindo hardware, firmware e software.
AUNAV: Soluções/produtos/engenharia de sistemas militares e civis, design, desenvolvimento, integração,
configuração, produção, entrega, instalação, serviço pós-venda e manutenção, incluindo hardware, firmware e
software.

SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA: ÂMBITO
O Sistema de Gestão de Energia é aplicável a todas as atividades realizadas no seguinte escritório:
•

Madrid: Camino Fuente de la Mora nº 1, 28050 (Madrid), Novus Building

As atividades desenvolvidas pela organização neste edifício são:
EVERIS SPAIN SLU
•
•

Consultoria em estratégia, processos de negócio, tecnologias de informação e Outsourcing de software
e serviços corporativos.
Gestão de projetos, análise, desenho, desenvolvimento, teste e implementação de sistemas de
informação, atividades de assistência técnica e manutenção destes sistemas.

EVERIS INGENIERÍA SLU (EXELERIA): Gestão de serviços de energia e ambiente (água, sustentabilidade,
mobilidade e transportes).

EVERIS AEROESPACIAL, DEFENSA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Consultoria de soluções/produtos/sistemas militares e civis, assistência técnica, engenharia, design,
desenvolvimento, integração, configuração, produção, entrega, instalação, serviço pós-venda e manutenção,
incluindo hardware, firmware e software.

POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Somos uma empresa de consultoria, outsourcing e tecnologia, posicionada em todos os setores e com presença
na Europa, EUA, África e América Latina. Com mais de 20 anos de experiência e tornando-nos parte do grupo
NTT DATA, fomos capazes de demonstrar a nossa capacidade de adaptação e transformação.
Na everis, através da nossa gestão, comprometemo-nos a estabelecer, implementar e manter uma política de
gestão da qualidade atualizada que apoie a nossa liderança estratégica através de um Sistema de Gestão da
Qualidade baseado nas normas ISO 9001 e ISO 20000-1, que nos permite:




Satisfazer os requisitos e expectativas de nossos clientes e outras partes interessadas.
Cumprir os requisitos legais, legislativos e regulamentares.
Promover a melhoria contínua, como pilar fundamental para o desempenho das nossas operações e
alcance dos nossos objetivos.

Através do nosso modelo de empresa único, firmemente comprometido com o talento e a liberdade responsável,
procuramos alcançar elevados níveis de excelência.
Este compromisso está em linha com o nosso objetivo enquanto empresa: liderar o mercado tecnológico na
oferta de serviços de alto valor com impacto na estratégia e operações dos nossos clientes.

Fritz Hoderlein
Everis CEO
Julho 2020
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: ÂMBITO

O Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação que apoia a prestação de serviços de
Outsourcing de Infraestrutura de TI nos escritórios da everis e everilion em Madrid, Barcelona, Cidade Real,
Alicante, México, Brasil, Chile e Perú incluindo o controle de todos os processos de Gestão de Serviços de TI e
as interfaces entre eles:









Madrid: Avda. Fuente de la Mora, nº 1 -28050 Madrid (España);
Barcelona: Avda. Diagonal, nº 605, 4ª planta -08028 Barcelona (España);
Cidade Real: Ronda de Toledo, 19. 13005 Ciudad Real (España)
Alicante: C/Britania 36-38 esquina C/ Escultor José Gutierrez 2-403540 Playa San Juan, Alicante
(España);
México: Torre Reforma Latino Av. Paseo de la Reforma 296, piso 28, Juárez, 06600 Ciudad de México,
CDMX (México);
Brasil: Rochaverá Corporate Towers: Av. das Nações Unidas, 14.171 -Torre Marble -16º andar -Vila
Almeida -04794-000 (São Paulo -Brasil)
Chile: Avda. Libertador Bernardo O ́Higgins, 1449, Torre II, pisos 3 y 4 Santiago de Chile (Chile)
Perú: C/ Dean Valdivia, 148, Piso 8, Edificio Platinum -15046 San Isidro, Lima (Perú)

