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COMPROMISSO

É esta vontade de assumir este compromisso que nos move, 
que nos junta, que nos une. O compromisso de ser melhor que 
ontem, melhor amanhã. 
Este compromisso que é uma linguagem universal, como os 
tons deste relatório são iguais em todos os cantos do mundo.
Esta vontade de assumir é a mesma que nos impulsiona, que 
nos desafia, num longo percurso de descobertas e partilhas.
O compromisso de que se transforma em talento, eficáçia e 
escreve um futuro melhor, mais limpo, sustentável e eficiente.
Um compromisso que nos leva a descobrir, a interrogar e inovar 
num planeta em contante mutação.
Compromisso está no nosso ADN.
Gostamos disso!

COM PRO MISSO
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une Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
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ENQUADRAMENTO

Neste relatório estão reportados indicadores e prácticas 
em matéria de sustentabilidade associados à actividade 
desenvolvida pela INTRINO, TÉCNICAS ENGENHARIA 
MANUTENÇÃO, LDA (INTRINO) com sede em Setúbal e 
instalações fabris no Montijo, entre 1 de Janeiro de 2018 e 
31 de Dezembro de 2019. 

Na elaboração do Relatório de Sustentabilidade “Compro-
misso” foram seguidas as directrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI), seguindo as diretrizes G4, “de acordo” com 
a opção abrangente de adesão.

A companhia optou por não realizar verificação externa 
deste documento.

No final desta publicação é apresentado um sumário dos 
conteúdos GRI (tabelas que indica as localização das 
informações e dos indicadores presentes no relatório).

Enquanto empresa responsável num mercado global, o 
seu conceito assenta numa política de sustentabilidade, 
que se prolonga por todo o ciclo de vida da actividade de 
modo a reduzir a respectiva pegada ecológica.

A nossa actuação incide nos seguintes aspectos: 
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Liderar comportamentos (ambientalmente) sustentáveis e 
sensibilizar/mobilizar os nossos colaboradores, e fornece-
dores para este modo de actuação;  

Investir em inovação, com vista à redução da nossa 
pegada ecológica e, ao mesmo tempo, reduzir custos 
operacionais e gerar benefícios económicos;

LIDERAR COMPORTAMENTOS

INVESTIR NA INOVAÇÃO

POLÍTICA DE GESTÃO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

Perpetuar a nossa actividade, mantendo a qualidade e excelên-
cia dos nossos produtos e serviços, através de uma política de 
gestão assente no desenvolvimento sustentável;

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

A nossa actuação incide em 
quatro pilares base: económico, 
ambiental, qualidade e segurança 
no trabalho, com especial ênfase 
neste último.

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

Um processo de desenvolvimento sustentado por uma 
civilização com maior equidade na distribuição de riqueza. A 
sustentabilidade económica - que deve ser alcançada através 
da gestão mais eficiente dos recursos.

Reduzir a geração de resíduos e de poluição, através da conser-
vação de energia, de recursos e da reciclagem.

Assumimos o compromisso de produzir o primeiro relatório de 
sustentabilidade da INTRINO, numa primeira fase, prevê-se a 
publicação bienal do relatório de sustentabilidade. A nossa 
actuação incide em quatro pilares base: económico, ambiental, 
qualidade e segurança no trabalho, com especial ênfase neste 
último. Os aspectos materiais incluídos no relatório são os 
considerados mais significativos para a gestão da INTRINO e 
respectivo mercado. A informação apresentada neste relatório 
tem por base os dados da empresa, os princípios voluntaria-
mente adoptados pela empresa e a legislação do direito do 
trabalho e do ambiente.
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APRESENTAÇÃO

INTRINO - TÉCNICAS ENGENHARIA MANUTENÇÃO, LDA. foi 
fundada em 2005 é uma empresa vocacionada para o forneci-
mento de equipamentos, sistemas e serviços industriais, 
sistemas automáticos e sistemas de assemblagem. A sede está 
localizada em Setúbal e com instalações fabris no Montijo, aí 
realiza-se todo o processo, desde o projecto até à colocação 
em funcionamento no cliente. A INTRINO fornece serviços tipo 
“chave na mão” e à medida das necessidades dos clientes. 

O conceito 
“chave na mão” 

assenta numa política de 
sustentabilidade, assumida 

concepção/construção, 
prolongando-se por 
todo o ciclo de vida 

da actividade.

Estando dotada de uma estrutura com uma ampla experiência 
no desenvolvimento e implementação de soluções em várias 
indústrias. As nossas instalações industriais estão equipadas 
tanto com maquinaria e meios de produção, como de pessoal 
especializado.

O conceito “chave na mão” assenta numa política de sustentabili-
dade, assumida concepção/construção, prolongando-se por 
todo o ciclo de vida da actividade.
No biénio considerado, a INTRINO atuou unicamente em Portu-
gal continental, exercendo a sua actividade industrial no Montijo 
e tendo sede em Setúbal.

DESIGNAÇÃO SOCIAL INTRINO-TÉCNICAS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, LDA

FORMA JURÍDICA SOCIEDADE POR QUOTAS

RUA DE DAMÃO, 22/24   2900-340 SETÚBAL

CAPITAL SOCIAL 5.000 €

RESULTADO LÍQUIDO (EUR) 466.226,80  €

VOLUME DE NEGÓCIOS (EUR) 1.836.011,72 €

DESIGNAÇÃO COMERCIAL INTRINO, LDA

FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS PARA USO ESPECÍFICO, N.E.

NÚMERO DE COLABORADORES 14

SEDE

OBJECTO

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.
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ORGANIZAÇÃO

A estrutura da organização da INTRINO tem um carácter 
informal, que advém da sua pequena dimensão. A gerência é 
composta por duas pessoas, que exercem funções executivas 
de gestão operacional, e com um total de catorze colabora-
dores. A estrutura de sócios é de natureza familiar, existindo 
uma divisão equitativa de capital. Face ao tipo de estrutura 
organizacional, existe uma forte proximidade e envolvimento da 
gerência com todos os colaboradores. Assim, esta estrutura 
possibilita um contacto privilegiado e muito estreito entre a 
gerência e os colaboradores, proporcionando várias vantagens 
a nível da flexibilidade e rapidez de resposta e na maior garantia 
da apreensão do conteúdo da mensagem pelos colaboradores, 
já que, na maioria das situações, a comunicação é efectuada ao 
colaborador no local/equipamento específico. Não obstante a 
estrutura informal, existe um sistema de alocação de responsabi-
lidade aos colaboradores, que é avaliada no terreno pela gerên-
cia. É reconhecido por esta que este modo de funcionamento 
tem vantagens numa estrutura de pequena dimensão, criando 
uma maior motivação e cumplicidade dos colaboradores com o 
projecto. Com efeito, os colaboradores têm oportunidade de 
transmitir os seus comentários, preocupações e recomendações 
à gerência, essencialmente através de conversas informais no 
decorrer da operação ou em reuniões conjuntas. 

Relatório de Sustentabilidade 
INTRINO 2018/2019

11

2

Gerência Trabalhadores
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FORNECEDORES

A INTRINO privilegia pequenos fornecedores locais, promoven-
do uma relação de proximidade e garantindo a qualidade dos 
serviços e produtos. A fidelização e manutenção dos fornece-
dores é um dos objectivos, no sentido de fortificar os vínculos 
de confiança e garantir a manutenção do nível de qualidade e 
excelência na disponibilização dos seus serviços.  

Relatório de Sustentabilidade 
INTRINO 2018/2019

13

A fidelização e manutenção dos 
fornecedores é um dos objectivos, 
no sentido de fortificar os vínculos 
de confiança e garantir 
a manutenção do nível 
de qualidade e excelência 
na disponibilização dos seus 
serviços. 

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



sus
ten
tabili
dade Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



sus
ten
tabili

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

IN
T

R
IN

O
 -

 T
É

C
N

IC
A

S 
E

N
G

E
N

H
A

R
IA

 M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

, L
D

A
.

S
U

S
T

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

E

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



de
Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
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SUSTENTABILIDADE

Os nossos compromissos, assumidos na nossa política de 
sustentabilidade, assentam nos quatro pilares base - económico, 
ambiental, qualidade e segurança no trabalho. A articulação 
entre os quatro pilares base da sustentabilidade constitui o 
desafio diário da gestão da INTRINO. Pretendemos edificar e 
percorrer um caminho que possibilite gerar riqueza para a empre-
sa (gerência e colaboradores) de modo a criar condições para o 
investimento em medidas de gestão ambiental de qualidade e 
segurança, que visem a redução/eliminação de impactes negati-
vos e a promoção dos impactes positivos. Estas ações, ao aumen-
tarem a eficiência das actividades, contribuem para a poupança 
de recursos, gerando mais riqueza para a empresa. 

Pretendemos edificar e percorrer um caminho que 
possibilite gerar riqueza para a empresa (gerência 
e colaboradores) de modo a criar condições para 
o investimento em medidas de gestão ambiental 

de qualidade e segurança.

PILAR QUALITATIVO PILAR SEGURANÇA NO TRABALHO

PILAR ECONÓMICO PILAR AMBIENTAL

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



PARTES 
INTERESSADAS 
Nesta secção identificam-se as partes interessadas 
relevantes no âmbito da actividade, isto é, que, por um 
lado influenciam directamente a actividade e que, por 
outro, também dependem desse desempenho.

O processo de identificação baseou-se numa reflexão 
interna que incluiu a gerência e colaboradores. Neste 
contexto, foram consideradas as opiniões recolhidas junto 
das entidades envolvidas no ciclo de vida da empresa, 
desde a sua concepção e operação. Estas foram receciona-
das através de formas de comunicação de carácter essen-
cialmente informal. Foi, igualmente, considerada para esta 
reflexão a informação recolhida na pesquisa efetuada 
sobre a actividade.

AVALIAÇÕES 
E MENÇÕES
A INTRINO foi avaliada pelo departamento de compras da 
Volkswagen Autoeuropa, nas componentes técnicas, 
prazos de entrega, qualidade e comercial, e com os 
seguintes resultados:

Após esta identificação, foi efectuado um exercício para classifi-
car as partes interessadas da Intrino de acordo com uma matriz 
de dependência vs. Influência, que se apresenta de seguida:
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

2019 AVALIAÇÃO GLOBAL  100%

2018 AVALIAÇÃO GLOBAL  94,45%

2017 AVALIAÇÃO GLOBAL  95,23%

COLABORADORES

SÓCIOS

PARCEIROS DE NEGÓCIO

CLIENTES/FORNECEDORES

COMUNIDADES LOCAIS

RESTAURANTES E MEIOS DE ANIMAÇÃO LOCAIS

ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E OUTRAS

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (EX. CÂMARA MUNICIPAL)

As partes interessadas incluem:    

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



ACÇÕES E DESEMPENHO 
Apresentam-se nesta secção as principais ações e medidas 
implementadas no âmbito dos quatro pilares base da sustentab-
ilidade - económico, ambiental, qualidade e segurança no 
trabalho, assim como o respectivo desempenho.

ECONÓMICO AMBIENTAL QUALITATIVO SEGURANÇA

PARTES INTERESSADAS

Relatório de Sustentabilidade 
INTRINO 2018/2019

19

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

1 - DEPENDÊNCIA DAS PARTES INTERESSADAS DA INTRINO, I.É., 
IMPACTE DA INTRINO NO DESEMPENHO DAS PARTES INTERESSADAS.

DEPENDÊNCIA1 ALTA

2 - INFLUÊNCIA DAS PARTES INTERESSADAS NO DESEMPENHO DA INTRINO.

BAIXA/SEM INFLUÊNCIA

INFLUÊNCIA2

PARCEIROS DE NEGÓCIO

MÉDIA

MÉDIA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 
E OUTRAS,

RESTAURANTES E MEIOS 
DE ANIMAÇÃO LOCAIS

COMUNIDADES LOCAIS

ENTIDADES 
GOVERNAMENTAIS
(EX: CÂMARA MUNICIPAL)

FONECEDORES

CLIENTES

BAIXA/SEM INFLUÊNCIA

COLABORADORES
ACIONISTAS

BAIXA/SEM INFLUÊNCIA

Neste contexto, foram consideradas as 
opiniões recolhidas junto das entidades 
envolvidas no ciclo de vida da empresa, 

desde a sua concepção e operação.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



Desempenho Económico 

ACÇÕES E DESEMPENHO 

Indicadores de Desempenho 

Actuação transparente e eficaz na gestão do negócio e 
cumprimentos de todas as obrigações legais são as nossas 
directrizes de actuação para um crescimento sustentado.  

Desempenho Ambiental

Nesta secção destacam-se as ações e medidas implemen-
tadas na fase de operações. Estas são apresentadas por 
aspecto ambiental e visam melhorar a pegada ecológica. 

Apresenta-se um resumo do valor económico gerado pela 
INTRINO. Referentes aos anos de 2018 e 2019, de modo a 
permitir um retrato mais cabal e abrangente.

Monitorização 
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TABELA 2 – INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO

NÚMERO DE COLABORADORES

TOTAL HORAS DE TRABALHO

642.859,62 €

PAGAMENTOS A INVESTIDORES

APOIOS DO ESTADO (EUR)

IMPOSTOS

CUSTOS COM FORNECEDORES (EUR)

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS COLABORADORES (EUR)

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO (EUR)

VALOR ECONÓMICO GERADO (EUR)

VALOR ECONÓMICO RETIDO (EUR)

TOTAL DE CLIENTES 7

1.836.011,72 €

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO 2018 2019

RESULTADO LÍQUIDO (EUR)

18720

3.997,50 €

0

163.607,55 €

701.729,39 €

456.739,30 €

1.244.233,95 €

1.880.226,77 €

635.992,82 €

466.226,80 €

CUSTOS OPERACIONAIS (EUR)

VOLUME DE NEGÓCIOS (EUR)

13

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

0

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
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Com efeito, apostando num consumo/utilização responsável 
através de medidas de redução na fonte, existem providências 
que têm influência em vários aspectos ambientais, sendo estas 
circunstâncias identificadas. 

A monitorização do consumo dos diversos recursos (água e 
electricidade) é efectuada periodicamente. É, assim, possível 
atempadamente tomar decisões, de forma célere e informada, 

para correção de situações anómalas de consumo, que podem 
indiciar problemas técnicos associados aos respetivos equipa-
mentos. A monitorização permite, do mesmo modo, a definição 
de indicadores de desempenho e a tomada de decisões, no que 
respeita a medidas de gestão da eficiência dos recursos. 

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



ACÇÕES E DESEMPENHO 
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Gestão da Energia  

Encontram-se listadas as principais medidas de gestão de 
energia implementadas. 

1

Inclusão de redutores de caudal (6 l/min) em todos os 1

pontos de consumo de água, à exceção dos chuveiros nos 
balneários.

Contratação de uma empresa que distribui água para 
consumo.

2

Iluminação

O projeto de iluminação visa a sustentabilidade da 
instalação recorrendo a iluminação de baixo consumo. Na 
verdade, os mais recentes desenvolvimentos da tecnolo-
gia de LED possibilitam voltar a ter novas ambições e 
objectivos na iluminação de baixo consumo. 

Gestão da Água

Apresentam-se as medidas de gestão da água implemen-
tadas:

Compras em grandes quantidades; 

Redução dos suportes em papel: os conteúdos são maioritari-
amente disponibilizados/comunicados em formato digital, 
como é o caso da emissão de uma factura electrónica; 
brochura de higiene e segurança no trabalho; 

Eliminação de copos de plástico. 

1

2

3

Redução

São efectuadas compras com vista à prevenção da produção 
de resíduos: 

Gestão de Resíduos

A política de gestão de resíduos assenta, numa primeira fase, na 
redução da produção. Estão, igualmente, implementadas 
medidas de reutilização dos resíduos, sempre que aplicáveis ou 
adequadas. É efectuada a separação seletiva de todos os resídu-
os produzidos na unidade – os quais, após armazenamento 
temporário, são recolhidos por operadores certificados e 
encaminhados para o destino final adequado. A par das 
medidas abaixo apresentadas, destaca-se a realização de 
diversas ações de sensibilização aos colaboradores, quer de 
forma mais informal, quer enquadradas no plano de formação 
anual. 

Reutilização

Pequenas medidas de gestão já implementadas para os 
colaboradores: 

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

Produção de Energia 
para Consumo Próprio  

A INTRINO, LDA, possui 24 painéis fotovoltaicos de 180 W, 
instalados num telhado inclinado, com uma capacidade 
total de produção para entrega à rede. Com a colocação 
destes painéis, em 2018 produziram-se 6554 kwh de 
energia a partir de fontes renováveis, o que equivale a 7,8 
toneladas de emissões de CO2 evitadas. Este investimento 
permitiu igualmente poupar 1.837 EUR no ano de 2018. 

A INTRINO também possui painéis solares térmicos (4+4 
m2), instalados em telhado inclinado, com capacidade de 
produção água quente solar. Anualmente, com colocação 
destes painéis evitaram-se a produção de 6400 kWh de 
energia a partir de fontes fosseis, o que equivale a 6,8 
toneladas de emissões de CO2 evitadas. Este investimento 
permitiu igualmente poupar 807 EUR no ano de 2019.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



Impressão frente e verso e em modo económico (medi-
da aplicável igualmente à redução consumo de toners); 

Reutilização do verso das folhas de papel usadas;

Redução do número de toalhetes para secar mãos, 
através da adoção de hábitos como sacudir as mãos 
após lavagem, para ser necessário utilizar apenas um 
toalhete de papel.  

1

2

3

TABELA 5
INVESTIMENTO E RETORNO ECONÓMICO ASSOCIADO ÀS SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS IMPLEMENTADAS

SOLUÇÕES
IMPLEMENTADAS

CUSTO
GLOBAL 
(EUR)

PRODUÇÃO
ANUAL 2019 
(kWh)

EMISSÕES
CO2 Evitadas 
(T/ANO)

PRAZO MÉDIO
RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO 
(ANOS)

SISTEMA 
SOLAR TÉRMICO

3,700 6400 6,88

FOTOVOLTAICO 16,200 6554 7,815

ACÇÕES E DESEMPENHO 
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Separação seletiva dos resíduos de embalagem (papel/-
cartão, vidro, metais ferrosos/não ferrosos, plástico); 
resíduos orgânicos; pilhas; consumíveis informáticos 
(tinteiros/toners).

As pilhas são depositadas no contentor próprio (pilhão); 
os consumíveis informáticos (tinteiros/toners) são reenchi-
dos.  

Separação Seletiva e Recolha

TABELA 4
INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

CONSUMO DE ELECTRICIDADE

MONTIJO – RUA DE DILI
Fonte Primária não Renovável (kWh) 36,403 37,444

MONTIJO – RUA DA BELA VISTA
Fonte Primária não Renovável (kWh) 396 1463

2018 2019
Consumo (indirecto) de Electricidade 
(iluminação, funcionamento de Equipamentos Gerais)

No que respeita aos descritores de águas e energia.  

Indicadores de Desempenho

TABELA 3
INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

CONSUMO DE ÁGUA

MONTIJO – RUA DE DILI
Consumo de água (rede pública) (m3) 263,61 199,86

MONTIJO – RUA DA BELA VISTA
Consumo de água (rede pública) (m3) Indicadores 12 12,20

2018 2019

Desempenho Social

As acções de carácter social implementadas pelas INTRINO 
incidem ao nível dos seus colaboradores - recurso essencial 

para o sucesso da actividade e da eficiente aplicação das 

políticas de sustentabilidade -, e nos clientes. Incide igualmente 

a nível da comunidade local onde a empresa está inserida, 

contribuindo para a melhoria do desenvolvimento económico, 

social e ambiental.

A unidade fabril tem um projecto de segurança contra incêndi-

os vistoriada pelas entidades competentes que inclui plantas de 

emergência, diversos equipamentos e materiais de combate a 

incêndio (mantas na cozinha, bocas de incêndio, extintores, 

detectores de fumo) e sinalização de emergência de acordo 

com o plano de segurança da unidade.

As boas práticas implementadas são rigorosamente seguidas 

por todos os colaboradores da unidade, os quais são alvo de 

formações periódicas. Está igualmente em implementação um 

sistema de monitorização para avaliação do desempenho das 

boas práticas.

No contexto da segurança, são ainda efectuadas análises 

periódicas à água utilizada para consumo humano e análises 

microbiológicas a amostras de produtos alimentares, instrumen-

tos de trabalho e manipuladores de alimentos.

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



TABELA 6
PERFIL DOS COLABORADORES DA INTRINO, LDA

CRITÉRIOS

% IMIGRANTES

NÚMERO DE COLABORADORES

RÁCIO SALÁRIO H/M

COLABORADORES NO QUADRO

% COLABORADORES FEMININOS

FAIXAS ETÁRIAS
Menor que 25 anos
Entre 25 e 40 anos
Maior que 40 anos

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
1º. Ciclo
2º. Ciclo
9º. Ano escolaridade
12º. Ano escolaridade
Curso técnico-prof.
Licenciatura
Pós-Graduação
Mestrado
Doutoramento

2018

13

1,25

13

14

0
6
8

4
3
0
2
1
2
0
1
0

2019

14

1,25

14

14

0
6
8

4
4
0
2
1
2
0
1
0

ACÇÕES E DESEMPENHO 
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Colaboradores  

A selecção de colaboradores para a empresa privilegia a 
proximidade de residência, critério comum a todos os 
actuais colaboradores. Com esta medida o INTRINO, 
contribui para a dinamização da economia local e redução 
da pegada ecológica associada ao transporte para o local 
de trabalho. Apresenta-se de seguida uma caracterização 
do perfil de colaboradores da INTRINO.

Os colaboradores das INTRINO encontram-se abrangidos 
pelo acordo colectivo de trabalho do sector da 
construção.

Durante os primeiros anos de funcionamento da unidade, 
não foram verificadas situações de doença profissional, 

Desempenho/Gestão da Qualidade

Este conceito é fruto das preocupações de gestores e líderes 

que sabem o quão importante é estar atento de forma 

incessante com a qualidade do que se entrega aos consumi-

dores finais. A preocupação com a gestão da qualidade é algo 

que tem acompanhado a evolução e transformação dos 

negócios da Intrino.

A gestão de qualidade começou mais direcionada para os 

produtos e processos e, posteriormente, voltou-se para outras 

questões como o atendimento ao cliente, processos internos, 

entre outros pontos da empresa.

Desempenho/Gestão de SHT *

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

* (Segurança e Higiene no Trabalho)

lesões ou absentismo relacionados com o trabalho.

À excepção das acções de formação em HST, que desde 2010 
são de 35 h anuais, as restantes formações dos colaboradores 
revestem-se de um carácter mais informal, conforme já referido 
no início deste relatório.

No final de cada ano é efectuado pela direcção da empresa 
uma avaliação de desempenho dos seus colaboradores, existin-
do procedimentos de compensação dos mesmos que podem 
incluir prémios monetários ou de outra natureza (ex. partici-
pação em acções para o desenvolvimento da carreira, suporta-
das pela INTRINO).

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

0 0
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

Indicadores de Segurança no Trabalho 

De todos os indicadores de segurança de trabalho, estes são os 
utilizados na INTRINO, LDA.

A lógica é bastante simples: quanto menor for o total de 
acidentes de trabalho, melhor. O período analisado é anual.
 
É efectuado um mapa para acompanhar os acidentes e os 
“quase acidentes”, que são aqueles que poderiam ter sido 
acidentes, mas que foram evitados.

Analisando o ano de 2018 e o ano de 2019, verificamos que em 
2018 ocorreram três quase acidentes e em 2019 apenas dois, o 
que significa que houve um decréscimo de ocorrências e conse-
quentemente uma melhoria nesta área.

É dada formação em SHT no trabalho e formação sobre os 
perigos e riscos consequentes da função a desempenhar, aquan-
do da entrada dos colaboradores na empresa. É efectuado 
ainda um registo de formação e fornecida documentação aos 
colaboradores com os conteúdos dados.

A empresa desenvolveu um sistema de gestão que 
abrange desde a estrutura operacional até 

à disponibilização dos recursos.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definição da estrutura operacional; 

 

Estabelecimento das actividades de planeamento; 

 

Definição das responsabilidades; 

 

Definição dos recursos necessários; 

 

Estabelecimento das práticas e dos procedimentos; 

 

Garantia da identificação dos perigos e a avaliação e 

controlo dos riscos.
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Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

2018

FEMININO

MASCULINO 3 3

Nº.
ACIDENTES

Nº.
QUASE ACIDENTES

0 0

37%

TAXA
ABSENTISTO

0%

0

Nº.
ÓBITOS

0

2019

FEMININO

MASCULINO 2 3

Nº.
ACIDENTES

Nº.
QUASE ACIDENTES

0 0

6%

TAXA
ABSENTISTO

0%

0

Nº.
ÓBITOS

0
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

METAS 
E COMPROMISSOS
Numa perspectiva de melhoria continua, está prevista a 
implementação de um conjunto de medidas, direcionadas 
para os quatro pilares de sustentabilidade a implementar 
no período 2020-2021.

Componente Económica 

Actuação transparente e eficaz na gestão do negócio e 
cumprimentos de todas as obrigações legais são as nossas 
directrizes de actuação para um crescimento sustentado.  

Componente Ambiental

Estas acções articulam-se com as metas e objectivos 
estabelecidos nas tabelas de desempenho ambiental, 
sendo necessárias ao seu alcance.

Continuar o crescimento sustentado e dos resultados 
líquidos positivos face a 2018;
 
Seguro de saúde para os colaboradores;
 
Reduzir o custo com energia eléctrica em 15%;
 
Reduzir o custo com água da rede pública em 30%.

1

2

3

4

Iniciar o processo de certificação ambiental ISO 14001;
 
Melhorar a usabilidade de suas matérias-primas;
 
Agir de forma mais responsável com relação ao uso de 
água e energia;

Promover uma maior formação de funcionários, 
consciencializando-os a promover ações mais 

1

2

3

4

sustentáveis.

Manter percentagem de autonomia energética a partir da 
produção de energia fotovoltaica para os anos 2020-2021 (o 
potencial de produção de energia fotovoltaica anual estima-
do é de 6.435 KWh, tendo em conta a localização e respectiv-
as condições meteorológicas do local) (representa 17% do 
consumo energético do ano 2018). Não se estima aumentar 
a capacidade instalada;
 
Substituir todas as lâmpadas de halogéneo por tecnologia 
Led reduzindo cerca de 40W por ponto de iluminação, num 
total de cerca de 50 pontos.
 
Substituir progressivamente tecnologia de iodetos por Led, 
sendo este um objectivo de longo prazo que se prevê extrav-
asar o período 2020-2021;
 
Reduzir o consumo de electricidade em 5% face aos valores 
de 2018;

Reduzir o consumo de água em 3% nos anos de 2020 e 2021 
e em 5% em 2021, face aos valores de 2019;
 
Quantificar a pegada carbónica e compensar emissões não 
evitáveis, de modo a evoluir para um balanço nulo em 
emissões de CO2;
 
Determinar emissões de GEE (tCO2e) associadas aos 
consumos de electricidade e reportar novos indicadores de 
desempenho associados à energia e emissões atmosféricas;
 
Quantificar produção de resíduos e reportar novos indica-
dores de desempenho;
 
Contabilizar poupanças devido a medidas de eficiência e 
gestão ambiental (electricidade, água) e reportar novos 
indicadores de desempenho;
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
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Componente Social 

Estabelecer relações de 
parceria com Fornecedores 

e Subcontratados, numa base de 
ganhar-ganhar, envolvendo-os 

num espirito de sucesso mútuo 
que vise o fornecimento dos 

melhores serviços e produtos.

Produção de conteúdos sobre as práticas ambientais 
implementadas nas INTRINO e acções para envolvimen-
to dos colaboradores na redução da pegada ecológica 
da empresa;
 
Desenvolver iniciativas de cariz social com impacte a 
nível da comunidade local, através do estabelecimento 
de parcerias;
 
Colaborar, através do estabelecimento de parcerias 
com Organizações Não-Governamentais (ONG) locais, 
em acções de suporte à comunidade local (ex. acção de 
recolha de resíduos na orla costeira).

1

3

2

Componente SHT

Iniciar um processo que certificação de qualidade ISO 
45001;
 
Monitorizar e avaliar a eficácia das medidas preventivas;
 
Continuar a supervisionar os riscos, advertir e levar a cabo 
campanhas de sensibilização;
 
Estimar as consequências das lesões profissionais, nomeada-
mente em dias perdidos ou em custos;
 
Reduzir a taxa de absentismos em 10%;
 
Continuar a apostar na prevenção de riscos profissionais 
como o principal objetivo de melhoria contínua das 
condições de trabalho.

1

3

4

5

2

Componente Qualidade

Iniciar um processo que certificação de qualidade ISO 
9001;
 
Melhorar continuamente a qualidade dos nossos produ-
tos / serviços, com a otimização e controlo dos proces-
sos de fabrico.
 
Redução de custos através da diminuição de falhas e da 
atribuição otimizada de recursos às diversas atividade
 
Estabelecer relações de parceria com Fornecedores e 
Subcontratados, numa base de ganhar-ganhar, 
envolvendo-os num espirito de sucesso mútuo que vise 
o fornecimento dos melhores serviços e produtos.
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
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NOTAS:
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 
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de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
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A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



GRI 4.0

G4-1

LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

Ver: Enquadramento

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

Perfil Organizacional

INDICADOR

Mensagem do principal tomador de decisão da organização sobre a relevância da 
sustentabilidade para  a organização e sua estratégia de sustentabilidade.

G4-11 0%Percentagem do total de colaboradores cobertos por acordos de negociação 
coletiva

G4-15 Ver: Desempenho Ações e DesempenhoCartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
económico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

G4-3 Intrino, LdaNome da organização

G4-5 SetúbalLocalização da sede da organização

G4-7 Sociedade por quotasNatureza da propriedade e forma jurídica da organização.

G4-9 Ver: Indicadores de Desempenho
Tabela 2

Dimensão da organização, incluindo:
- Número total de colaboradores;
- Número total de operações;
- Vendas líquidas (para organizações do setor privado)

G4-13 Ver: OrganizaçãoAlterações significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em 
relação à dimensão, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da 
organização, inclusive:
- Mudanças na localização ou nas operações da organização, como abertura, 
fechamento ou ampliação de instalações;
-Mudanças na estrutura do capital social e de outras atividades de formação, 
manutenção ou alteração de capital ( para organizações do setor privado);
- Mudanças na localização de fornecedores, na estruturada cadeia de fornecedores 
ou nas relações com fornecedores, inclusive no seu processo de seleção e exclusão.

G4-4 Ver: ApresentaçãoPrincipais marcas, produtos e serviços

G4-12 Ver: ApresentaçãoDescrição da cadeia de valor da organização.t

G4-14 Ver: EnquadramentoAbordagem ao princípio da precaução

G4-6 PortugalNúmero de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as 
suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes 
para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório.

G4-8 PortugalMercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores 
abrangidos e tipos de clientes e beneficiários

G4-10 Ver: Indicadores de Desempenho
Tabela 2

N.º Colaboradores por Empresa / contrato de trabalho / género / total 
N.º Colaboradores por região e género
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

G4-16 N.D.Participação em associações (p. ex.:associações setoriais) e organizações nacionais ou 
internacionais de defesa em que a organização:
- Tem assento no conselho de governo;
- Participa de projetos ou comissões;
- Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização associada;
- Considera estratégica a sua participação.

G4-18 Ver: EnquadramentoProcesso adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos Aspectos 
e forma como a organização implementou os Princípios para Definição do Conteúdo 
do Relatório.

G4-22 N. A.Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para 
essas reformulações.

G4-24 Ver: EnquadramentoGrupos de stakehoders envolvidos pela organização.

G4-28 Ano Civil 2018Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas.

G4-30 BienalCiclo de emissão de relatórios.

G4-29 N. A.Data do relatório anterior mais recente.

G4-26 Ver: Partes InteressadasAbordagem adotada pela organização para envolver stakeholders, inclusive 
a frequência do seu envolvimento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação 
de que algum envolvimento foi especificamente promovido como parte do processo 
de preparação do relatório.

G4-25 Ver: Partes InteressadasBase usada para a identificação e seleção de stakehoders para envolvimento.

G4-27 Ver: EnquadramentoPrincipais tópicos e preocupações levantadas durante o envolvimento de stakeholders 
e as medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive noprocesso de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram 
cada uma das questões e preocupações mencionadas.
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Perfil Organizacional

Aspetos Materiais

Envolvimento de Stakeholders

Perfil do Relatório

INDICADOR

G4-17 Ver: Desempenho EconómicoA. Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização.
B. Relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas 
ou documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório.

G4-19 Ver: EnquadramentoAspectos materiais identificados no processo de definição 
do conteúdo do relatório.

G4-23 N. D.Relate alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios 
anteriores em Âmbito e Limites do Aspecto.

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



G4-EN6 Ver: Metas e CompromissosRedução no consumo de Energia 

Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

Perfil do Relatório

Governação

Ética e Integridade

Desempenho Económico

Energia

INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃOINDICADOR

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃOINDICADOR

G4-31 info@intrino.ptContacto para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo.

G4-33 Relatório sem verificação externaA. Relate a política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o 
relatório a uma verificação externa.
B. Se essa informação não for incluída no relatório de verificação que acompanha o 
relatório de sustentabilidade, relate o âmbito e a base de qualquer verificação 
externa realizada.
C. Relate a relação entre a organização e a parte responsável pela verificação 
externa.
D. Relate se o mais alto orgão de governo ou altos executivos estão envolvidos na 
busca de verificação externa para o relatório de sustentabilidade da organização.

G4-56 Ver: EnquadramentoValores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como 
códigos de conduta e ética.

G4-32 Ver: Enquadramento
Tabela GRI
Relatório sem verificação externa

A. Relate a opção "de acordo" escolhida pela organização.
B. Relate o Sumário de Conteúdo da GRI para a opção escolhida.
C. Apresente a referência ao relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha 
sido submetido a essa verificação.

G4-34 Ver: OrganizaçãoEstrutura de governance da organização, incluindo os comités do mais alto orgão de 
governance.

G4-EC1 1.231.555,09 €Valor económico direto gerado: Vendas líquidas

G4-EC4 0 €Apoio financeiro significativo recebido do Governo

G4-DMA Ver: Desempenho Ambiental / 
Indicadores de Desempenho

Abordagem de Gestão

G4-EN5 Ver: Desempenho Ambiental / 
Indicadores de Desempenho

Intensidade Energética

G4-EN3 Ver: Desempenho Ambiental / 
Indicadores de Desempenho

Consumo directo de Energia, discriminado por fonte de energia primária

1.915,00 €Valor económico distribuído em serviços/donativos.
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INDICADORES AMBIENTAIS

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.



Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

G4-DMA Ver: Desempenho Ambiental Abordagem de Gestão.

G4-EN18 Ver: Metas e CompromissosIniciativas para a redução das emissões GEE e reduções registadas

G4-LA1 Ver: Desempenho SocialNúmero total de novas contratações de colaboradores e rotatividade por faixa etária, 
género e região.

G4-LA3 Ver: Indicadores de segurança no trabalhoTaxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade, 
discriminadas por género.

G4-LA2 N.D.Benefícios concedidos a colaboradores de tempo integral que não são oferecidos a 
colaboradores temporários ou em regime de meio período, discriminados por 
unidades operacionais importantes da organização.

G4-LA6 Ver: Indicadores de Saúde e Segurança no 
trabalho

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número de 
óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e género.

G4-LA4 N.D.Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas 
em acordos de negociação coletiva.
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Água

Emissões

INDICADORES SOCIAIS

INDICADOR

G4-EN8 Ver: Desempenho Ambiental / 
Indicadores de Desempenho

Total consumo de Água segmentado por fonte

G4-EN16 N.D.Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de 
energia (âmbito 2).

G4-EN21 N.D.Emissões de Nox, Sox e outras emissões atmosféricas significativas

Emprego

Relações Laborais

Saúde e Segurança no Trabalho

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃOINDICADOR

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.
Formação e Educação

G4-LA6 N.D.Índice de Gravidade de Acidentes de Trabalho (IG) = nº. Dias de ausência 
acumulados/N.º total de dias trabalháveis

G4-DMA Ver: OrganizaçãoDMA (Disclosure Management Approach) - Abordagem de Gestão.

G4-LA9 Ver: Desempenho SocialNúmero médio de horas de formação por ano por empregado, discriminado por 
género e categoria funcional.

G4-LA10 N.D.Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem 
para a continuidade da empregabilidade dos colaboradores em período de
preparação para a aposentadoria.



Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

Formação e Educação

Avaliação das práticas laborais de fornecedores

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com práticas laborais

Sociedade

Comunidades locais

INDICADOR

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Igualdade de remuneração para mulheres e homens

G4-LA12 Ver: OrganizaçãoComposição dos grupos responsáveis pelo governo corporativo e descriminação de 
colaboradores por categoria, de acordo com género, faixa etária (por género), 
minorias (por género) e outros indicadores de diversidade (por género).

G4-LA11 N.D.Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises de desempenho 
e de desenvolvimento de carreira, discriminado por género e categoria funcional.

G4-LA13 Ver: ColaboradoresRácio entre o salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por 
categoria funcional e unidades operacionais relevantes

G4-LA14 Ver: FornecedoresPercentagem de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a 
práticas trabalhistas.

G4-LA16 N.E.Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.

G4-LA15 N.D.Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na 
cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito.

G4-SO1 N.E.Percentagem de operações com programas implementados de envolvimento da 
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

G4-SO2 N.E.Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades locais
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A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

COMBATE À CORRUPÇÃO

G4-SO3 N.E.Número total e percentagem de operações submetidas a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados

G4-SO4 N.E.Comunicação e formação em políticas e procedimentos de combate à corrupção

G4-SO6 0 €Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos, 
discriminado por país e destinatário/beneficiário

G4-SO5 N.E.Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

Políticas Públicas

G4-SO7 N.E.Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste 
e monopólio e seus resultados.

Concorrência Desleal



Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

G4-HR4 N.E.Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

G4-SO8 0 €Valor monetário de multas significativas em decorrênciada não conformidade com 
leis e regulamentos.

Relatório de Sustentabilidade 
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Conformidade

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com impactos na sociedade

Direitos Humanos

Não descriminação

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

Trabalho Infantil

Trabalho forçado ou análogo a escravo

INDICADOR

G4-SO9 N.E.Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos 
a impactos na sociedade

G4-SO11 N.E.Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.

G4-SO10 N.E.Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na 
sociedade e medidas tomadas a esse respeito.

G4-HR3 N.E.Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas.

G4-HR5 N.E.Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos 
de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do 
trabalho infantil.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM MATÉRIA DE IMPACTOS NA SOCIEDADE

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com direitos humanos

Saúde e Segurança do Cliente

G4-HR6 N.E.Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para 
contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo.

G4-HR12 N.E.Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos 
registadas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.

G4-PR1 N.D.Percentagem das categorias de produtos e serviços significativas para as quais são 
avaliados impactos na saúde e segurança buscando melhorias.



GRI 4.0 LOCALIZAÇÃO OU AVALIAÇÃO

Comunicações de Marketing

Privacidade do Cliente

Conformidade

INDICADOR

G4-PR2 N.D.Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde 
e segurança durante seu ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado.

G4-PR4 N.E.Número total de casos a de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços,
discriminado por tipo de resultados.

G4-PR7 N.E.Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção 
e patrocínio, discriminados por tipo de resultados.

G4-PR3 N.D.Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos da 
organização referentes a informações e rotulagem de produtos e serviços 
e percentagem de categorias significativas sujeitas a essas exigências.

G4-PR8 N.E.Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados de clientes.

G4-PR9 N.D.Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis 
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

G4-DMA Ver: EnquadramentoAbordagem de Gestão

G4-PR6 N.E.Venda de produtos proibidos ou contestados.

G4-PR5 Ver: Avaliações e MençõesResultados de pesquisas de satisfação do cliente
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.

Saúde e Segurança do Cliente

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

LEGENDAS

N.A. Não Aplicável      N.D. Não Desenvolvido      N.E. Não Existente
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Uma forte cultura de segurança no ambiente de trabalho pode 

ter um enorme impacto na produtividade da empresa.

A Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho faculta um 

conjunto de ferramentas que potenciam a melhoria da 

eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SHT), relacionados com todas as actividades da 

organização. Este sistema é parte integrante do sistema 

de gestão e inclui os seguintes aspectos:

Definida a política da SHT, a empresa desenvolveu um 

sistema de gestão que abrange desde a estrutura operacio-

nal até à disponibilização dos recursos, passando pelo 

planeamento, pela definição de responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos, aspectos decor-

rentes da gestão e que atravessa horizontalmente toda a 

organização. Todavia, convém salientar que o cumprimen-

to da política da SHT é assegurado pela contínua análise 

de riscos, devendo ser revista periodicamente e sempre 

que se verificar a sua necessidade.


