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Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A Valmet é líder global em desenvolvimento e fornecimento de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. 

Com nossos sistemas de automação e soluções de controle de fluxo, atendemos a uma base ainda maior de indústrias de processo.

Estamos comprometidos com a proteção da Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) dos nossos colaboradores, terceiros, fornecedores, parceiros 

de negócio e clientes, bem como das comunidades em que operamos. 

Para cumprir esse compromisso, nós:

 Implementamos viagens transporte e gestão de logística sustentáveis.

 Assumimos as nossas responsabilidades individuais e através dos nossos valores, 

competências e comportamento apoiamos uma cultura de segurança e saúde no 

trabalho e promovemos a sustentabilidade.

 Incentivamos a participação e consulta dos nossos funcionários e parceiros nas 

atividades e práticas de HSE.

 Exigimos dos nossos parceiros, fornecedores e parceiros de negócios o conhecimento 

desta política e o cumprimentos da nossa Política de Sustentabilidade da Cadeia de 
Suprimentos.

 Conduzimos o acompanhamento de HSE em fusões e aquisições e definimos objetivos 
de HSE para a integração.

 Melhoramos continuamente a nossa cultura e processo de HSE para melhorar a 
performance.

 Acreditamos que todos os incidentes podem ser evitados e perseguimos a meta de 

zero incidentes.

 Proporcionamos um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos, eliminando 

perigos e reduzindo riscos.

 Cumprimos as obrigações legais e integramos boas práticas de HSE em todos os 

aspectos dos nossos negócios. 

 Projetamos e fornecemos soluções sustentáveis, que ajudam nossos clientes a 

melhorar o seu desempenho energético, ambiental e de segurança e promover a 
economia circular.

 Em todas operações buscamos o uso eficiente de recursos, combustíveis renováveis, 
energia com carbono neutro, reduzir resíduos e prevenir a poluição.
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