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Política de Saúde, Segurança, 
Ambiente e Energia

Health, Safety, Environment
and Energy Policy

Ao longo de mais de 50 anos, a nossa atividade tem respeitado o ambiente. Temos de 
ir mais além do que ter uma constante preocupação pela proteção das pessoas, 
instalações e ambiente. As nossas atividades têm que ser desenhadas de acordo com 
os princípios da sustentabilidade. A nossa Política de Saúde, Segurança, Ambiente e 
Energia requer que:

Cumpramos a lei e as nossas obrigações nos vários locais onde trabalhamos;

Desenhemos, projetemos, formemos, operemos e mantenhamos preocupação 
constante em tudo o que diz respeito a saúde, segurança, ambiente e eficiência 
energética; assegurando que os nossos processos são verdes desde a sua 
definição e que as emissões e os resíduos são geridos de forma a não poluir e são 
eles próprios -na medida do possível/razoável- eficientes, integrados e autónomos; 

Avaliemos os riscos para a saúde e segurança, prevenindo desde o momento de 
conceção ou desenho, quaisquer danos à saúde, danos ambientais, danos à 
propriedade, bem como o consumo desnecessário de energia;

Informemos e treinemos todos os que trabalham para a Empresa, e exijamos que 
ajam de forma responsável;

Selecionemos fornecedores, produtos e serviços em conformidade com as nossas 
políticas: informando, esperando e exigindo que os nossos requisitos sejam 
cumpridos;

Investiguemos todas as não-conformidades e implementemos atempadamente 
acções correctivas/preventivas de forma a evitar re-ocorrências; também que 
comuniquemos a todos os Colaboradores da Empresa e sub-contratados quais as 
lições a tirar e a aprender; 

Cultivemos uma relação cordial, transparente e construtiva com a Comunidade 
num espírito de respeito mútuo e diálogo aberto, partilhando boas práticas e 
contribuindo para o avanço da indústria;

Melhoremos continuamente o nosso desempenho na área da saúde, segurança, 
ambiente e energia, medindo o seu progresso e comunicando o nosso 
desempenho ao público;

Proporcionemos programas voluntários de promoção da saúde desenhados para 
melhorar o bem-estar, a productividade e a segurança dos Colaboradores.
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For over 50 years we have operated with respect for the environment.  Going forward 
we must do more than having a constant concern for the protection of people, 
facilities and the environment.  Our activities must be designed with sustainability in 
mind.  Our Health, Safety, Environment and Energy Policy requires that we:

Meet the Law and our compliance obligations everywhere we operate;

Design, engineer, train, operate and maintain with a concern for people, health, 
safety, environment and energy e�ciency; making sure that our processes are 
green by design and the emissions and waste management do not pollute and are 
in themselves -to the extent reasonable and possible- e�cient, integrated and 
autonomous;

Evaluate the risks to health and safety, preventing by design injuries and ill health, 
environmental and property damage and unnecessary energy consumption;

Inform and train everyone that works for the company (Team Members, 
Contractors and Suppliers) and demand that they act responsibly;

Select providers, products and services in compliance with our policies: informing, 
expecting and demanding that our requirements be met;

Investigate every non-compliance and implement timely corrective/preventive 
action to avoid reoccurrence, we also inform all Team Members and 
sub-contractors of the learnings;

Nurture a cordial, transparent and constructive relationship with the Community 
in a spirit of mutual respect and open dialogue, to share best practices and 
advance Industry;

Improve continuously our performance in the area of health, safety, environment 
and energy, measuring progress and communicating our performance to the 
public

Provide voluntary health promotion programs designed to enhance employees’ 
wellbeing, productivity and personal safety.  
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Referência: "Missão e políticas principais da Hovione" (HQ.CCO.COP002.6.EP)


