DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
A Spirax Sarco é o líder mundial em produtos e serviços para o controlo de fluídos. O grupo fabrica
e fornece a nível global, produtos e soluções projectadas para o manuseamento de vapor, fluídos
e bombeamento peristáltico, que permitem aos nossos utilizadores finais pouparem energia e
água; reduzir emissões; melhorar a eficiência de processos e a qualidade de produtos; reduzir os
riscos para a saúde e segurança; e alcançar a conformidade regulamentar.
A NOSSA VISÃO DE SUSTENTABILIDADE: Para projectar um futuro mais sustentável.
A NOSSA MISSÃO DE SUSTENTABILIDADE: Operaremos de forma sustentável através de uma
gestão responsável:






do nosso negócio para alcançar o sucesso financeiro contínuo
das nossas operações de acordo com toda a legislação aplicável
dos nossos impactos a nível social e ambiental
das nossas responsabilidades éticas e morais de acordo com as nossas políticas humanas
das nossas relações com os clientes e fornecedores para melhorar a sustentabilidade das
suas operações

SUSTENTABILIDADE NA SPIRAX SARCO: A sustentabilidade é um dos seis temas estratégicos
através dos quais conduzimos o crescimento e alcançamos valor para os acionistas.
Comprometemo-nos a projectar um futuro sustentável focando-nos em cinco áreas principais
com objetivos específicos:

Os nossos locais
de trabalho

Esforçamo-nos por alcançar a Excelência na área da Saúde e Segurança;
promover a diversidade e igualdade, respeitar os direitos humanos; agir
de acordo com os nossos Valores Fundamentais e políticas humanas; e
investir no desenvolvimento das aptidões dos nossos funcionários.
Fazemos isto para criar locais de trabalho seguros, justos e
profissionalmente desafiantes onde as pessoas estão motivadas para
alcançar o sucesso.

A nossa cadeia de
fornecimento

Focamo-nos na melhoria contínua na nossa cadeia de fornecimento,
recorrendo a fornecedores que cumprem o nosso Código de
Sustentabilidade para Fornecedores, e incorporamos fatores de
sustentabilidade nos nossos processos de concepção de produtos. Ao
fazer isto, melhoramos a eficiência, gerimos o risco, promovemos
práticas responsáveis e construímos uma cadeia de fornecimento forte.

O nosso ambiente

Tomamos medidas para minimizar os nossos impactos ambientais e
proteger os preciosos recursos do planeta reduzindo o uso da água e
energia, diminuindo das nossas emissões de carbono e minimizando e
gerindo efluentes e resíduos. Isto aumenta eficiências, reduz custos e
ajuda a preservar o planeta para as gerações futuras desfrutarem.

Os nossos clientes

Fornecemos produtos e serviços que melhoram a sustentabilidade das
operações dos nossos clientes ajudando-os a reduzir os seus impactos
ambientais, a melhorar a eficiência e produtividade das fábricas, a
manter a qualidade dos produtos e a evitar resíduos. Ajudando os
nossos clientes a cumprirem os seus objetivos de sustentabilidade,
construímos relações fortes e duradouras e desenvolvemos
oportunidades de crescimento.

As nossas
comunidades

Somos uma força positiva nas nossas comunidades locais.
Concentramos a nossa atenção no apoio à educação nas ciências e
engenharias, e apoiamos os desfavorecidos ou deficientes. Como nos
participamos nas nossas comunidades, ajudamos localmente a projectar
futuros melhores para as pessoas, a desenvolver o talento de futuros
engenheiros e a melhorar o valor da marca.

Ao actuar de forma responsável hoje, e ao lutar por uma melhoria contínua, projectamos um
futuro sustentável para o nosso negócio e para os nossos acionistas.
POLÍTICAS DE GRUPO: Além do nosso compromisso para com a Sustentabilidade, várias políticas
de Grupo ajudam-nos a gerir a nossa estratégia de sustentabilidade. Estas políticas incluem, mas
não se limitam a:









Código de Gestão do Grupo
Política Anti Suborno e Corrupção do Grupo
Política de Ofertas e Hospitalidade do Grupo
Política de Cumprimento da Lei da Concorrência do Grupo
Política de Direitos Humanos do Grupo
Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Grupo
Política de Donativos de Beneficência do Grupo
Código de Sustentabilidade para Fornecedores
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