POLÍTICA Ambiente – Saúde – Segurança

As nossas linhas de orientação
A Gerência do Grupo Preh considera a saúde e a segurança de todos os colaboradores, bem como a proteção do ambiente
e do clima, os princípios orientadores importantes para uma atividade sustentável, pelo que as atividades atuais e futuras
do Grupo são permanentemente monitorizadas e avaliadas relativamente aos aspetos ambientais e de segurança, sendo a
legislação sobre estes temas considerada como um requisito mínimo. Desta forma, a prevenção assume um papel fulcral,
sendo também os nossos colaboradores e parceiros de negócio incentivados a contribuir ativamente para o cumprimento das
seguintes diretrizes:

Saúde e Segurança no Trabalho
As nossas equipas de segurança no trabalho desenvolvem,
realizam e otimizam continuamente conceitos de segurança
no trabalho tendo em consideração as regulamentações específicas de cada país. De forma a garantir um ambiente de
trabalho seguro, baseamo-nos na seguinte hierarquia de
controlo:
•
•
•
•

Eliminação e substituição dos perigos, sempre que possível
Implementação de medidas técnicas para promover a segurança das máquinas e a ergonomia no posto de trabalho
Implementação de medidas organizacionais, como por
exemplo instruções de trabalho
Disponibilização e utilização de equipamento de proteção
pessoal

Conservação dos recursos e proteção do
ambiente e dos ecossistemas
Respeitamos o meio-ambiente implementando ações que
evitem qualquer impacto negativo sobre o mesmo. Para isso
são estabelecidos os seguintes princípios:
•
•
•

Prevenção da contaminação do ar, da água e do solo
Redução do consumo de recursos e da produção de resíduos
Proteção dos ecossistemas locais

Para alcançarmos os nossos princípios,
comprometemo-nos a:
•

Avaliar as necessidades e expectativas de todos os acionistas através da cooperação e do diálogo;

•

Cumprir as nossas obrigações de conformidade, sempre em função dos requisitos legais obrigatórios;

•

Promover uma gestão química responsável, incluindo
a seleção, manipulação, armazenamento e eliminação
de produtos químicos, de forma a prevenir impactos negativos;

•

Avaliar os aspetos relacionados com o ambiente e a segurança das nossas atividades e produtos a fim de evitar
lesões, doenças profissionais e também assegurar a
proteção ambiental;

•

Informar, qualificar e motivar os trabalhadores para a
consciencialização de uma atitude responsável em relação aos nossos processos e produtos;

•

Definir equipas de trabalho para situações de emergência
que assegurem uma resposta pronta e imediata tendo
como objetivo minimizar impactos negativos nas pessoas
e no ambiente;

•

Assegurar, em cooperação com as autoridades locais, a
proteção contra incêndios desenvolvendo procedimentos, adequados e conformes, de preparação e resposta a
emergências;

•

Promover junto dos nossos fornecedores uma política
de fornecimento responsável, desenvolvendo uma produção sustentável e económica;

•

Melhorar a nossa performance no âmbito da política
de ambiente, saúde e segurança através de uma monitorização continua, do controlo de objetivos e da implementação de ações corretivas, preventivas e/ou de melhoria.

Poupança de energia e proteção do clima
Na Preh esforçamo-nos por melhorar o nosso desempenho
energético, racionalizando o nosso consumo e reduzindo as
emissões de gases com efeito de estufa através de:
•
•
•

Registo, análise e avaliação do consumo de energia
Implementação de projetos de racionalização de energia
Elaboração de um relatório anual sobre mudanças climáticas e a sua gestão corporativa
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As nossas atividades focam-se na preservação do ambiente e dos ecossistemas locais, na sustentabilidade empresarial e na responsabilidade para com todos os nossos colaboradores e parceiros.
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