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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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Certos de que a preservação do meio ambiente é uma
necessidade imperiosa, a INTRINO, pretende exercer a sua
atividade de forma transparente, adotando políticas de
comunicação e diálogo que contribuam de forma inequívoca para a melhoria do seu desempenho, corrigindo ou
minimizando os impactes ambientais negativos.
Para isso, definiu esta Política Ambiental, a qual, é aplicável
a todo o pessoal que presta serviços na INTRINO, independentemente do posto que ocupa e é a base para
estabelecer os objetivos e as meta ambientais.

1

Respeitar o ambiente e a gestão dos aspetos ambientais, e usar de forma eficiente os recursos naturais
consumidos no processo de fabricação dos seus produtos;

2

Utilizar eficientemente os recursos disponíveis com o
objetivo de defesa do meio ambiente, e trabalhar no
âmbito da prevenção da poluição através da implementação de uma eficaz gestão de resíduos, águas residuais, emissões gasosas, ruído e outras fontes poluentes,
decorrentes das atividades desenvolvidas, incorporando os princípios da análise do ciclo de vida do produto
(Repensar, Repor, Reparar, Reduzir, Reutilizar e
Reciclar);

3

Reduzir o consumo de energia, usando-a de forma
sensata, e reduzir as nossas emissões de CO2 com base
no número de toneladas produzidas por funcionário;

4 Reduzir continuamente o consumo de água nos seus
utilizadores, melhorando a eficiência de uso desta,
promovendo assim o uso responsável e sustentável da
água ao longo de todo o processo industrial.
5

Devido principalmente à redução de desperdício nas
unidades industriais, pela implementação de boas
práticas, como a Inclusão de redutores de caudal, e que
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6

levaram à otimização da eficiência do consumo de água.

6

Redução das emissões de efluentes gasosos e do seu controlo, através da sua monitorização das emissões, da renovação
dos consumos e incentivando o Car Pooling/Sharing, bem
como a utilização de transportes públicos ou outros;

7

Garantir um compromisso de prevenção de poluição pelo
manuseamento, armazenamento e gestão de matérias-primas, produtos e segregação dos resíduos de forma correta;

8

Fazer uma gestão da compra, manuseamento, armazenamento, segregação e limpeza de todos os produtos químicos, substâncias, materiais e recipientes, incluindo de
substâncias perigosas, a fim de minimizar os riscos ambientais associados a estes produtos.

9

Cumprir a legislação, a regulamentação, as diretivas
aplicáveis e outros requisitos relevantes em matéria de
ambiente, no âmbito da nossa atuação;

10 Alargar a gestão e a melhoria do desempenho ambiental à
cadeia de valor, no compromisso de melhoria continua
11 Desenvolver e valorizar o respeito pelo meio ambiente;
12 Promover a formação, o conhecimento e a compreensão
destes compromissos por todos os colaboradores, através
da sua comunicação em ações de sensibilização e formação,
sendo, ainda, solicitada a todos os níveis da organização uma
atuação consciente e ambientalmente responsável no desempenho das tarefas individuais e coletivas;
A direção certifica-se que esta Política Ambiental é revista
sempre que for necessário e para que se mantenha continuamente adequada, forma a que os nossos compromissos ambientais se encontrem disponíveis ao domínio do público.
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