
 

Política para a Segurança 
no Trabalho e Proteção Ambiental 

 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Aceitamos que as nossas ações estão de acordo com o 
desenvolvimento económico, a ecologia e a nossa 
responsabilidade para com a comunidade e com as 
gerações futuras. Por esta razão, o respeito pela 
segurança e saúde das pessoas, o uso racional dos 
recursos e um ambiente limpo são princípios básicos da 
nossa política. 

 
 

RESPONSABILIDADE 
Todos os colaboradores são responsáveis pela ajuda na 
prevenção dos riscos para as pessoas e o ambiente, 
assim como pelo cumprimento dos requisitos legais e 
outros aplicáveis à proteção do ambiente, à segurança 
e à saúde. É responsabilidade da liderança identificar os 
riscos e impactes, avaliá-los e implementar as ações 
adequadas. 
Promovemos e suportamos a consulta de temas de 
segurança com os colaboradores ou, caso existam, com 
os seus representantes. 

 
 

PRODUTOS 
Desenvolvemos e produzimos produtos que são 
seguros, amigos do ambiente e económicos. 
Os nossos produtos não prejudicam a segurança e 
saúde das pessoas e são concebidos de forma a 
minimizar impactes ambientais durante o ciclo de vida, 
incluindo o seu destino final. 

 
 

PROCESSOS 
Na conceção dos processos assumimos que a 
segurança e saúde das pessoas têm prioridade e que 
os efeitos sobre o ambiente devem ser minimizados, 
considerando os aspetos económicos. Estamos 
preparados para responder a eventuais situações de 
emergência. Este é também o espírito com que 
trabalhamos com os nossos fornecedores de bens e 
serviços. 

 
 

MELHORIA CONTÍNUA 
Os nossos processos e os nossos procedimentos são 
verificados regularmente. Avaliamos os seus efeitos nas 
pessoas e no ambiente. Desta forma, identificamos 
pontos fracos e potenciais pontos de melhoria e 
garantimos um programa efetivo para o ambiente, 
segurança e saúde. 
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