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Compromisso com 
a Segurança e a Saúde 

 
 
 
 
 

Encaramos a segurança e a saúde como um fator primordial, 
presente em todas as fases da nossa atividade: 
Desde as matérias-primas que selecionamos, à forma como 
as rececionamos e armazenamos, passando pelos processos 
produtivos e de expedição dos produtos, e utilização dos 
nossos sistemas de sinalização e realização dos nossos 
serviços: 

Identificamos os perigos e analisamos os riscos em todas as 
fases desta cadeia, definido as ações necessárias e os 
controlos operacionais adequados. 

Tudo começa no Planeamento I&D 

A procura por matérias-primas menos perigosas e processos 
de trabalho mais seguros é uma preocupação constante. 

Procuramos soluções que constituam o menor risco possível 
para a saúde e segurança dos intervenientes em todas as 
fases, incluindo a preparação das MP e a sua transformação 
em produtos, e a utilização dos produtos, até ao seu fim de 
vida útil. 

 

 
Fornecedores Matéria-prima/Serviços 

 

 

 
Produção 
e serviço ao cliente 

Embalagem e expedição Utilização do produto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formação e informação sobre segurança e saúde no 
trabalho e sobre os controlos operacionais existentes é uma 
forma de estar na nossa organização. Acreditamos por isso 
que quanto mais informados estivermos, mais preparados 
ficamos e melhor sabemos gerir todos os 
aspetos relacionados com a segurança e 
saúde na nossa organização. 

 
O nosso sistema de gestão da segurança e saúde no 
trabalho (SST) está certificado de acordo com a norma de 
referência ISO 45001 e demonstra o nosso compromisso 

para com o mercado em geral, e em especial 
para com os nossos colaboradores, clientes e 
fornecedores. 

A nossa certificação abrange assim a conceção e 
desenvolvimento, produção, comercialização, instalação e 
manutenção e medição em laboratório e on site de sistemas 
de sinalização de segurança. 

 
 

 
 

A nossa aposta: produzir em ambiente de 
trabalho saudável e seguro e oferecer ao 
mercado produtos seguros. 
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