










































Saúde e segurança no local de trabalho 
A Mapei reconhece a Saúde e Segurança no local de trabalho como um 
dos direitos fundamentais do trabalhador e como um elemento-chave 
para sustentabilidade do Grupo. Todas as decisões tomadas pelo 
Grupo devem respeitar a saúde a segurança no local de trabalho. 
Foi adotada e continua a ser melhorada uma Política de Saúde e 
Segurança no local de trabalho, que se baseia no desenvolvimento de 
um Sistema de Gestão da Segurança (SGS) e em medidas individuais e 
coletivas de prevenção para minimizar o potencial risco de lesões e / ou 
stress no local de trabalho. 
Pretende-se garantir excelentes condições de trabalho ao nível 
industrial, de acordo com os princípios de higiene, ergonomia 
industrial, processos organizacionais e ações individuais. 
A Mapei acredita na disseminação da cultura de prevenção de 
acidentes e consciencialização do risco entre os Colaboradores, 
promovendo ativamente esta cultura através de formação especí�ca e 
cursos informativos.
 Os Colaboradores devem considerar-se pessoalmente responsáveis 
e, assim, adotar todas as medidas preventivas e comportamentais 
traçados pelo Grupo Mapei para a proteção da sua saúde e segurança; 
medidas divulgadas através de diretivas especí�cas, instruções, 
formação e informação. Os Colaboradores não se devem expor ou 
expor os outros trabalhadores para os perigos que podem provocar 
ferimentos ou danos. 

A proteção do ambiente nos processos de trabalho 
A Mapei compromete-se a melhorar continuamente o meio ambiente e 
o desempenho dos seus processos de produção, cumprindo todas as 



disposições legislativas e regulamentares sobre esta matéria. Incluindo 
o desenvolvimento de um Certi�cado Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) com base no princípio de minimizar o impacto ambiental e 
otimização do uso de recursos. 
São estimulados e incentivados os Colaboradores a participar 
at ivamente na implementação destes princípios, através da 
divulgação, informação e prestação de cursos de formação regulares, 
esperando-se que os colaboradores desempenhem um papel ativo na 
aplicação desses princípios nas suas funções.

Impacto ambiental do produto e segurança 
O Grupo Mapei compromete-se a desenvolver e implementar soluções 
técnicas inovadoras que minimizem o impacto ambiental e maximizem 
a segurança. Compromete-se ainda a fabricar e vender produtos que 
estejam de acordo com os mais elevados padrões em termos de 
desempenho ambiental e segurança em total conformidade com os 
requisitos legislativos e regulamentares. 
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