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Sistema de Gestão Ambiental (SGA) corresponde a um conjunto inter-

relacionado de políticas, práticas e procedimentos organizacionais, técnicos e 

administrativos de uma empresa que objetiva obter melhor desempenho 

ambiental, bem como, controle e redução dos seus impactos ambientais.  

 

Desempenho Ambiental consiste em resultados mensuráveis da gestão de 

aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços de uma organização. A 

implementação de um SGA constitui a estratégia para que o empresário, em um 

processo contínuo, identifique oportunidades de melhorias que reduzem os 

impactos das atividades da empresa sobre meio ambiente, melhorando, 

simultaneamente, sua situação no mercado e suas possibilidades de sucesso.  

 

A incorporação da variável ambiental dentro da gestão empresarial se tem 

convertido em uma necessidade inexplicável para aquelas empresas que não 

queriam atuar e cumprir com as obrigações perante a sociedade. 

 

Esta incorporação se desenvolve eficientemente mediante a inclusão junto ao 

sistema de gestão geral da empresa, conhecida como Sistema de Gestão Ambiental, 

que deve instrumentar-se mediante os meios e estruturas necessárias para que 

não fique só como uma mera declaração de intenções.  

 

A Licenciar Consultoria Ambiental, é uma empresa atuante no segmento de 

Consultoria ambiental, que juntos com empreendedores preocupados com o nosso 

meio ambiente, traçamos soluções, adequações para um meio mais equilibrado e 

em prol da sustentabilidade.  

 

Contamos com uma equipe multidisciplinar, experiente e capacitada para realizar 

estudos ambientais, monitoramentos contínuos, gestão ambiental, Cadastro 

Técnico Federal, Licenciamentos ambientais, aplicação das legislações 

ambientais, dentre outros! Atendemos toda a região metropolitana de Belo 

Horizonte. Entre em contato e saiba mais! 

 


