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Política de Segurança, Saúde e Ambiente 

 

Na Dow Portugal S.A., fabricante de produtos químicos, a protecção das Pessoas e do Meio 
Ambiente é parte integrante de tudo quanto fazemos e está presente em todas as decisões 
tomadas. O compromisso com a garantia das boas condições de trabalho e proteção do meio 
ambiente é parte integrante das responsabilidades da gestão de topo.  

É responsabilidade da Liderança e de todos os funcionários assegurar-se de que os nossos 
produtos e as nossas actividades cumprem com os requisitos legais aplicáveis, outros requisitos 
que a organização subscreva e com as directrizes da Companhia. O âmbito desta Política é todas 
as actividades desenvolvidas nas instalações da Dow Portugal. 

Partilhamos com os Nossos Fornecedores, Clientes e Sociedade em geral uma preocupação de 
valorização das suas práticas ambientais destinadas a reduzir e/ou eliminar qualquer impacte 
negativo no Meio-Ambiente, visando o compromisso colectivo com os códigos da Actuação 
Responsável.  

O nosso Objectivo é eliminar todas as possibilidades de lesões e doenças ocupacionais, reduzir 
todo o tipo de resíduos e emissões, fomentando a conservação dos recursos em todas as fases do 
ciclo de vida dos nossos produtos, direccionados para um futuro de desenvolvimento sustentável, 
assumindo sempre um compromisso com a melhoria contínua.  

Como elementos essenciais para atingir este objectivo promovemos a investigação e 
aprendizagem de todos os incidentes, a análise prévia dos riscos potenciais inerentes a cada 
tarefa, a formação e informação a todos os funcionários nos aspectos relativos à sua protecção 
pessoal, ao impacto das suas actividades e das instalações que operam no ambiente e uma 
atenção contínua à observação dos comportamentos adequados em Segurança, Saúde e 
Ambiente.  

“Ou executamos as Tarefas em Segurança e respeitando o Ambiente ou não as executamos”. 

Assumimos o compromisso de divulgarmos os nossos progressos e de estarmos disponíveis para 
dar resposta às preocupações da Sociedade onde estamos inseridos. 

O Director Geral da Dow Portugal é responsável pela implementação desta Política e delega a 
verificação da conformidade com esta política ao Líder de Atuação Responsável do Site.  
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