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Saúde, Segurança, Ambiente: um compromisso, muitas oportunidades 

 
A Mapei acredita que a inovação, competitividade, respeito pela saúde, segurança, sustentabilidade 

ambiental e responsabilidade social representam os elementos fundamentais do sucesso da empresa. 

Estes valores são indispensáveis para construir confiança e dar a conhecer o compromisso da nossa 

empresa de disponibilizar à comunidade produtos que contribuem para melhorar a qualidade de vida. 

Além disso, a Mapei adere aos princípios do projeto internacional “Responsible Care” que tem o 

objetivo de valorizar as empresas químicas como promotoras de oportunidades para a sociedade global.  

Retomando os elementos centrais do seu Código de Ética, a Mapei compromete-se a desenvolver a 

própria atividade tendo constantemente cuidado com a melhoria contínua da Segurança, da Saúde e do 

Ambiente, através da adesão aos seguintes Princípios Guia: 

− Satisfazer em pleno os requisitos legislativos-normativos e, quando possível, melhorar os resultados 

das próprias prestações; 

− Considerar a saúde e a segurança no local de trabalho como um direito fundamental dos 

colaboradores; 

− Promover o desenvolvimento de Sistemas de Gestão da Segurança (SGS) e a adoção de medidas 

preventivas para minimizar os potenciais riscos;  

− Divulgar a cultura da prevenção dos acidentes, da tutela da saúde e da consciência de riscos; 

− Desenvolver e implementar em todos os sítios, os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA); 

− Melhorar continuamente as prestações ambientais dos seus processos produtivos e dos produtos; 

− Reduzir ao mínimo o impacto ambiental e a utilização dos recursos no âmbito de todas as atividades; 

− Minimizar a utilização de novas matérias-primas perigosas para o ser humano e o ambiente, 

privilegiando ingredientes eco compatíveis e evitando aqueles com elevado nível de toxicidade; 

− Realizar produtos que, na plena observância dos requisitos normativos e regulamentares, 

respondem aos padrões mais elevados em termos de prestações ambientais e segurança; 

− Desenvolver atividade de informação, formação, sensibilização, envolvendo os colaboradores, 

organizações sindicais, clientes, fornecedores e quando oportuno, qualquer outra parte interessada 

da empresa; 

− Registrar e medir as próprias prestações redigindo Relatório de Sustentabilidade Ambiental; 

− Utilizar tecnologias e processos “limpos e seguros” na realização de novas instalações, adequando as 

existentes, quando for razoavelmente possível; 

− Manter o dialogo aberto e transparente com todas as partes interessadas, comunicando os próprios 

objetivos, as ações implementadas e os resultados obtidos; 

− Operar em coerência com estes princípios em todos os países onde é desenvolvida a atividade da 

empresa; 

− Requerer a partilha e aplicação concreta destes princípios por parte de todos os próprios 

colaboradores. 
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