
Eficiência energética e preservação de recursos
A crescente escassez de combustíveis fósseis e matérias primas, 
o aumento dos preços da energia e o crescimento contínuo da 
população do nosso planeta obrigam-nos a sermos cada vez 
mais responsáveis no uso de recursos e energia. As metas 
sociais de proteção climática em vigor, com objetivos de 
redução significativa das emissões de gases de efeito estufa, 
implicam em ações consistentes, que devem ser tomadas em 
nível global.

Estamos plenamente conscientes da nossa responsabilidade 
social e corporativa, porque a única maneira de alcançarmos 
o sucesso em longo prazo é reduzindo o consumo onde for 
possível. A nossa obrigação é fabricar produtos com os pro-
cessos mais eficientes e ecológicos possíveis.

Agir com foco em sustentabilidade
Estamos comprometidos a observar a legislação e as especifi-
cações internas relativas à gestão de energia. Monitorizamos 
regularmente as formas de implementação das especificações 
em todas as áreas da empresa, de maneira a assegurar o êxito 
do sistema de gestão de energia.

Proporcionamos os recursos humanos e financeiros neces-
sários para manter e melhorar continuamente nosso sistema 
de gestão de energia, e criar a estrutura que precisamos para 
definir e alcançar as metas estratégicas e operacionais em 
termos de energia.

Levamos todo o ciclo de vida em consideração e damos 
grande importância a produtos e serviços energeticamente 
eficientes, quando planeamos, compramos, operamos e  
mantemos edifícios, máquinas e equipamentos.

Proporcionamos regularmente boletins informativos e avança-
das medidas de formação aos nossos colaboradores e parceiros 
comerciais, de modo a promover a consciencilização sobre a 
eficiência energética e o fornecimento seguro de energia.

Autocompromisso
Estamos comprometidos a rever regularmente nossa política 
energética e nosso sistema de gestão de energia fazendo as 
adaptações que atendam os requisitos e exigências, sempre 
que for necessário.

A Direção Executiva e todos os colaboradores estão compro-
metidos com esta política energética.

Klaus Rosenfeld
CEO

Política Energética
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A responsabilidade pela eficiência energética e a preservação de recursos é parte integrante do nosso Código de Conduta  
Corporativo. Os princípios básicos a seguir aplicam-se ao nível mundial no nosso grupo de empresas:


