Política de Sustentabilidade
Abrigar, Proteger e Unir Pessoas

A Secil está comprometida com a Sustentabilidade, procurando compatibilizar o seu desempenho económico com o respeito
ambiental e a cidadania responsável.
A resposta às alterações climáticas globais passa pela diminuição da intensidade carbónica da produção, pela economia circular
e pela promoção da biodiversidade, desafios que aceitamos e iremos vencer, com continuada criação de valor económico em
contexto de globalização. Nas comunidades em que operamos, visamos superar e integrar as expetativas dos nossos stakeholders.
A Secil integra instituições e parcerias internacionais que assumem também este mesmo compromisso, concretizável através dos
objetivos do desenvolvimento sustentável.
A nossa Politica de Sustentabilidade define os nossos objetivos e prioriza as nossas ações para contribuirmos para uma vida melhor
num planeta para toda a humanidade.
ECONÓMICO E FINANCEIRO
Criamos valor para os nossos acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e outros parceiros. Procuramos a rentabilidade
e o equilíbrio financeiro das nossas operações, de modo a assegurar a continuidade e o desenvolvimento do negócio.

SOCIAL
Enriquecemos as comunidades onde atuamos, através da criação de emprego, contratação local e envolvimento comunitário.
Apostamos no talento, na igualdade de oportunidades e na diversidade dos nossos colaboradores, promovendo o mérito e
remunerações justas e equitativas.

SAÚDE & SEGURANÇA
Acreditamos que a Saúde e Segurança são valores fundamentais integrados em todas as nossas atividades. Asseguramos os
meios de proteção e prevenção a todos os colaboradores, fomentando uma cultura de Saúde e Segurança. Estamos
comprometidos com ZERO danos para os nossos colaboradores, contratados e comunidades.

AMBIENTAL
Fazemos uso responsável dos recursos naturais e energia, promovendo a circularidade ao longo do ciclo de vida dos produtos.
Visamos a neutralidade carbónica através do uso de combustíveis alternativos, matérias-primas secundárias e do
desenvolvimento de produtos e soluções de baixo carbono. Promovemos a vitalidade e equilíbrio dos ecossistemas onde
estamos inseridos e a recuperação paisagística, protegendo a biodiversidade.

PRODUTO & INOVAÇÃO
Inovamos continuamente com novos processos de fabrico e gestão, criando soluções seguras e produtos de qualidade, que
originem mais valor para a Empresa, para o Cliente e para a Sociedade. Valorizamos a aplicação das melhores tecnologias de
produção e controlo, visando uma produção mais eficiente e limpa.

SISTEMA DE GESTÃO
Atualmente a Secil tem um Sistema de Gestão único, integrando os vários Sistemas de Gestão existentes no Grupo, de forma a
organizar e potenciar os serviços da Qualidade, Ambiente e Segurança. Para isso, foi necessário estabelecer dinâmicas e ciclos de
gestão idênticos, consolidar e integrar metodologias, ferramentas e práticas, de forma a que exista apenas uma Política, um
Manual, um Mapa de Processos e uma única estrutura de gestão. Todas as instalações de Portugal estão certificadas pela ISO
9001, ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. A Tunísia e o Líbano também têm as certificações ISO 9001 e ISO 14001. Este Sistema de
Gestão tem por base uma Política Integrada de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho, cumprindo ou superando
os requisitos legais, normativos e outros subscritos, comprometendo-se igualmente a rever continuamente o seu desempenho
nestes referenciais e responder às expectativas de todas as partes interessadas. A monitorização do cumprimento dos objetivos
definidos e a sua revisão periódica são objeto de uma comunicação regular, visando a transparência, o envolvimento e a
motivação de todos os intervenientes, bem como a atualização constante face à evolução dos normativos a observar.
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