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Gestão laboral e ambiental eficiente  
Nós vivemos a nível mundial, um sistema de gestão de 
segurança no trabalho e de protecção ambiental, que 
estamos continuamente a melhorar. Desenvolvemos  
conceitos preventivos e aplicamo-los em conjunto com  
os nossos parceiros contratuais. Nós supervisionamos  
regularmente, e em todos os sectores, a implementação 
das exigências e o sucesso do nosso sistema de gestão.

Posto de trabalho seguro e adaptado ao colaborador
Estamos convencidos, de que em princípio todos os  
acidentes de trabalho e doenças profissionais podem ser 
evitados. Colaboradores e chefias motivados apoiam-nos 
no alcance da nossa meta de Zero Acidentes de Trabalho. 
No que respeita a protecção dos nossos colaboradores  
e fornecedores são tratados com a mesma prioridade. Na 
concepção de postos e operações de trabalho prestamos 
atenção às novas tendências. Damos especial ênfase ao 
design ergonómico dos postos de trabalho.

Acções seguras 
Nós comprometemo-nos a cumprir todas as leis e exigências 
referentes à segurança no trabalho e protecção ambiental. 
Nós agimos de modo responsável de acordo com as nossas 
regras internas que frequentemente excedem as leis legais. 
As máquinas e instalações são por nós planeadas, compra- 
das, operadas e a sua manutenção é feita de forma a excluir 
possíveis perigos, minimizar riscos e evitar avarias operacio- 
nais. Nós orientamo-nos nos novos padrões tecnológicos.

Impacte ambiental mínimo e produtos amigos do ambiente
Em todas as actividades queremos evitar previamente  
efeitos nocivos no ambiente. Utilizamos de forma económica 
as matérias primas e a energia. Esforçamo-nos para pro-
duzirmos o mínimo em resíduos, águas residuais, ruídos 
e outras emissões. Nós produzimos produtos amigos do 
ambiente e consideramos também todo o seu ciclo de vida.

Colaboradores responsáveis
Mediante informações, acções de formação periódicas, 
fomentamos as competências e a consciência dos nossos 
colaboradores e parceiros de negócio, quanto à laboração 
e protecção ambiental segura, em todos os sectores da 
empresa.

Medidas preventivas
Nós protegemos os nossos colaboradores de influências 
nocivas para a saúde, assim como o ambiente através de 
medidas abrangentes e preventivas. Em todas as unidades 
fabris garantimos medidas de emergência adequadas e 
eficientes para os nossos colaboradores e visitantes, no 
caso de acidente.

Diálogo aberto
Estamos em diálogo intensivo e confiante com círculos 
interessados. Informamos sobre as nossas medidas de 
segurança no trabalho e de protecção ambiental, assim 
como também sobre os efeitos ambientais das nossas 
unidades fabris.

Política Ambiental e da Segurança  
no Trabalho da Schaeffler

A protecção ambiental e a segurança no trabalho são uma parte fundamental dos nossos princípios de gestão. Através 
da criação e manutenção de um ambiente de trabalho seguro que fomente a saúde e o rendimento, assim como também 
através de uma protecção ambiental vivida, contribuímos para a existência e sucesso da nossa Empresa.

Os seguintes princípios são válidos para todo o grupo empresarial a nível mundial. Desta forma assumimos a nossa 
responsabilidade perante os colaboradores, a sociedade e gerações seguintes.

A Direcção e todos os colaboradores comprometem-se com esta Política da Protecção Ambiental e da Segurança no Trabalho.

Klaus Rosenfeld
CEO


