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NOSSA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A SYSTRA é líder global em engenharia de transportes e consultoria. Diariamente planejamos, projetamos e
supervisionamos a construção de infraestruturas de transporte, cujos efeitos e benefícios sobre o meio
ambiente podem ser muito importantes tanto na fase de realização como na operação. Isso nos dá uma
responsabilidade especial. Em um momento onde é cada vez mais urgente construir soluções sustentáveis
e preservar o futuro do planeta, a SYSTRA deve responder a estes grandes desafios com seus valores de
excelência, times conectados e liderança audaciosa.

NOSSO COMPROMISSO
Na SYSTRA nosso objetivo é ser reconhecido como o time de referência em soluções de transporte, o que
também significa tornar nossos projetos verdadeiras referências ambientais.
É por isso que estamos comprometidos com:
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Desenvolver e promover a sustentabilidade ao longo do ciclo de vida de nossos projetos. Além do
simples compromisso com o cumprimento das normas e regulamentos, queremos, desde a fase
inicial, considerar o impacto ambiental de nossos projetos. Queremos esclarecer as escolhas de nossos
clientes, mobilizar nossa inteligência coletiva para propor as melhores soluções e concentrar nossos
talentos na otimização das soluções técnicas para reduzir nosso impacto ambiental.
Ser exemplar na gestão da pegada ambiental em nossos locais de trabalho, treinando nossos
profissionais dessa maneira. Isso envolve o treinamento de todos os gerentes e funcionários em
métodos de projeto de infraestruturas ambientalmente responsáveis.
Expandir nossas atividades de consultoria ambiental para ser reconhecido como um ator diferente e
inovador que ajuda as localidades onde atuamos a se tornarem mais sustentáveis.

Nosso Sistema Integrado de Gestão (SMI) define a implementação de nossa política ambiental, por meio de
objetivos, metas e planos de ação, e é revisada anualmente em um espírito de melhoria contínua.
Nossa contribuição para preservar e desenvolver territórios é útil e necessária. Vamos ser audaciosos
para responder a esse chamado.
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