OS NOSSOS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
CAMINHO PARA O SUCESSO
Recorrer a uma abordagem baseada no risco para identificar perigos e mitigar riscos que afetem a segurança e qualidade do
produto, a segurança, a saúde e o meio ambiente.
Formar e desenvolver nossos colaboradores para fornecer as competências necessárias para fazer certo na primeira vez.
Cumprir com as nossas normas legais.

Documentar os nossos sistemas de gestão, assegurando assim a consistência na sua implementação.

Consultar e envolver nossos colaboradores nas áreas de segurança e qualidade do produto, segurança, saúde e meio ambiente.
Melhorar continuamente os nossos processos através do uso de novas tecnologias, materiais, processos de produção e dos
nossos sistemas de gestão.
Manter e monitorar o nível exigido de limpeza das fábricas e dos equipamentos e da higiene pessoal dos colaboradores,
conforme detalhado nas nossas metodologias de avaliação de riscos e sistemas de gestão.

Promover uma cultura de participação, envolvimento e dignidade no local de trabalho, onde os colaboradores possam
participar e desafiar os sistemas de gestão e as práticas de trabalho.
Realizar auditorias internas e inspeções no local de trabalho com o objetivo de evidenciar a conformidade e melhorar o desempenho.

Promover um ambiente de trabalho onde cada colaborador entenda qual o seu papel e cumpra com as suas responsabilidades.
Estabelecer e manter canais ativos de comunicação interna e externa em todos os níveis do negócio, possibilitando uma
eficiente troca de informação.

Fornecer apropriada supervisão, formação, instrução e informação de segurança a todos os visitantes, prestadores de serviços e
colaboradores.

Implementar ações robustas para os acontecimentos não planejados. Incluindo a gestão de incidentes, poluição não intencional
ou intencional, não conformidades, lesões, afeções da saúde e emergências.

QUALITY

ENVIRONMENT
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY

QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE

QUALIDADE
Usar matérias-primas que cumpram
os requisitos especificados para a
segurança e qualidade do produto.
Desenvolver métodos para o
controle de qualidade dos processos
que nos permitam monitorar e
fabricar os nossos produtos bem à
primeira vez, todas as vezes.
Garantir que as decisões críticas
são baseadas em análise de riscos
e outras informações disponíveis.

SAÚDE E SEGURANÇA

AMBIENTE

Criar uma cultura onde todos
possam participar na criação de
um ambiente de trabalho livre de
lesões e a segurança se torne um
hábito.

Projetar e desenvolver produtos
amigos do ambiente, tendo em
consideração o fim de vida útil,
oportunidades de reciclagem,
materiais e métodos alternativos.

Gerir e controlar a entrada e
permanência de visitantes e
prestadores de serviços no “site”.
Garantir que o nosso processo não
tem impacto na saúde dos nossos
colaboradores e de terceiros que
se encontrem nas instalações.

Reduzir o desperdício e promover a
reutilização e a reciclagem, utilizando
operadores licenciados para a gestão
dos resíduos.
Fazer uso da tecnologia para reduzir
a quantidade de papel utilizado.
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AS NOSSAS

POLÍTICAS GLOBAIS
SEGURANÇA E QUALIDADE DO PRODUTO

QUALITY

QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE

O nosso compromisso com a produção e fornecimento de embalagens seguras e
legalmente conformes as especificações de segurança e qualidade do produto é
total e inflexível.

A nossa visão é trabalhar considerando a segurança e qualidade do produto como um VALOR fundamental. Queremos ser
reconhecidos como o fornecedor mais confiável devido os produtos de alta qualidade buscando a fidelidade de fornecimento..
Melhoraremos continuamente os aspetos do nosso negócio para beneficiar os nossos Clientes, a Logoplaste, Partes
Interessadas e outras partes.
Vamos criar e nutrir uma cultura de segurança e qualidade de produtos baseada na autenticidade, comprometimento e
responsabilidade, garantindo altos padrões de liderança e gestão em todas as operações.

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Na Logoplaste, promovemos uma cultura de Segurança e Saúde assente na
autenticidade, comprometimento e responsabilidade, assegurando elevados
padrões de Gestão da Segurança e Saúde em todas as operações.
A nossa visão é operar em Segurança e Saúde como um VALOR fundamental e não apenas como uma
prioridade - comprometemo-nos com a prevenção de lesões e afeções da saúde. Acreditamos que trabalhar em segurança
é uma condição não negociável e nenhuma tarefa é tão importante que não possa ser realizada em segurança.
A responsabilização em matéria de segurança e saúde inicia-se na Gestão de Topo. Ao suportar e subscrever na íntegra a
presente política, estamos comprometidos em ser visíveis na sua concretização e envolvidos e participantes na sua
implementação. Nada do que fazemos é tão importante que não possa ser realizado em segurança. Todos os
colaboradores têm o dever de se salvaguardar a eles próprios e aos outros e estão por isso comprometidos em
interromper qualquer prática, quando considerem que a sua segurança, ou a segurança de outros, está em risco.

AMBIENTE
ENVIRONMENT

Comprometemo-nos a criar operações e produtos ambientalmente responsáveis,
melhorando continuamente a eficiência dos nossos recursos, o consumo de
matérias-primas, energia, água, prevenindo e minimizando as emissões e
descargas provenientes das nossas atividades, e tendo como objetivo desperdício
zero para o meio ambiente. A tecnologia desempenha um papel essencial nas nossas práticas e, por meio de avaliações
energéticas, ambicionamos trabalhar com os fabricantes de equipamentos para melhorar o desempenho ambiental.

SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY

Comprometemo-nos a rever e melhorar continuamente as nossas práticas e desempenho ambientais para progredirmos
rumo à nossa visão.
Esta política será dada a conhecer a todos os colaboradores
e será afixada em todos os “sites”. Esta política é revista
anualmente ou mais cedo caso surja essa necessidade, e
será disponibilizada a todas as partes interessadas mediante
solicitação.

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief
Executive Officer
Abril 2022 (7)
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O NOSSO
PLANO Q.E.H.S para 3 ANOS
APLICÁVEL A TODAS AS FÁBRICAS E I.L.A.B. A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2022

DESENVOLVIMENTO Q.E.H.S.
DESENVOLVER E
IMPLEMENTAR
PROCESSOS Q.E.H.S.
PADRONIZADOS

• Desenvolver e implementar as seguintes aplicações G.M.S.:
- Auditoria e inspeção
- Ações corretivas e preventivas
- Controle de documentos

• Documentar os procedimentos G.M.S. e integrá-los no Sistema Integrado de Gestão (SIG).

SEGURANÇA E QUALIDADE DE PRODUTOS
TORNAR-SE O FORNECEDOR
MAIS CONFIÁVEL
DOS NOSSOS CLIENTES

• Alcançar o desempenho P.P.M. Logoplaste de <50 P.P.M. Net YTD / Off-site <300 PPM Gross YTD.

• As fábricas devem implementar um Sistema Integrado de Gestão de acordo com as expectativas e requisitos dos clientes,
a segurança do produto, as normas de qualidade e os requisitos E.H.S.

GESTÃO DA QUALIDADE

• Implementação de um sistema global de gestão da qualidade e segurança do produto certificado por um referencial G.F.S.I.
Exemplos incluem B.R.C.G.S. Global Packaging Standard, FSSC 22000.

CONTROLE DE
PROCESSOS

• Garantir que as fábricas tenham um processo documentado para estabelecer e registrar as configurações ideais para os
processos de produção, equipamentos de controle da qualidade, sistemas de visão e medição. Essas configurações ideais
devem ser monitoradas para reduzir a variação e garantir a segurança e qualidade do produto.

RISCO ELEVADO / HIGIENE ELEVADA

SUSTENTABILIDADE E O AMBIENTE
REDUZIR ENERGIA

• As fábricas devem ter uma lista dos equipamentos que podem ser desligados ou colocados em modo de espera, quando
estiverem fora de uso. Para isto, será utilizado um sistema de código de cores (vermelho, amarelo e verde).

AVALIAÇÃO DE RISCO
AMBIENTAL (A.R.A.)

• As fábricas devem ter uma Avaliação de Risco Ambiental e um plano de ação para eliminar, minimizar e/ou controlar os riscos.

CONCIENTIZAÇÃO
AMBIENTAL

• Os funcionários devem participar e concluir 04 sessões de conscientização e formação ambiental. Estas serão ministradas
através da Logonet.

ECOVADIS

• Obter o certificado de ISO14001 em duas fábricas da Logoplaste.

• Prover uma estrutura de resíduos com foco em ZERO Aterro Sanitário para materiais que estão sob nosso controle.
• Alcançar o Certificado de Platina na plataforma.

ENVOLVIMENTO
DO FORNECEDOR

• Melhorar e expandir o Código de Conduta para Fornecedores, incluindo um processo para estabelecer a avaliação e
desenvolvimento de Responsabilidade Social Corporativa.

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
TORNAR O LOCAL DE
TRABALHO SEGURO

• Implantar um sistema de avaliação de risco de SSO, incluindo possíveis lesões, problemas de higiene ocupacional,
quase acidentes significativos, acidentes ocorridos, requisitos legais relacionados as tarefas de maior risco.
• Implantar APR- Avaliação Preliminar de Risco para tarefas não frequentes ou em caso de alteração de risco.

• Todas as fábricas devem seguir os procedimentos corporativos de saúde e segurança ocupacional, as normas dos clientes
e atender a legislação vigente do país.
• Garantir que todos os funcionários verifiquem, relatem e participem da eliminação das oportunidades de comportamentos
e condições de risco na fábrica, através dos nossos processos de identificação de riscos ocupacionais.
• Seguir o objetivo de ZERO acidentes reportáveis, reduzindo a Taxa Total de Incidentes Reportáveis (T.R.I.R) corporativas.

DESENVOLVER
NOSSA CULTURA DE
SEGURANÇA

• Fábricas com mais de 30 funcionários devem obter o Certificado de ISO45001.

• Implantar um Sistema de Bom comportamento em Segurança, onde cada chefia direta registre 12 ao ano.

• Continuar com foco nos Diálogos Semanais de Segurança - DSS, para uma campanha de sensibilização e atualização
dos funcionários em tudo que deve ser atendido em saúde e segurança

A próxima revisão planeada será em janeiro de 2023, ou mais cedo, caso ocorram alterações.

