
 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 

DESIGN E DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA  
DE PRODUTOS EM ESPUMA DE POLIETILENO NÃO RETICULADO CONTENDO MATERIAL RECICLADO 

 
 

A EPOLI – Espumas de Polietileno, S.A. reconhece que o desenvolvimento das suas atividades assenta, 
obrigatoriamente, no respeito pela proteção dos ativos ambientais, que assegure uma co-evolução sus-
tentável do meio ambiente. 

A Administração assume o compromisso de adotar os programas e implementar as práticas que, com o 
envolvimento de todos os colaboradores e através de um processo de melhoria contínua, possibilitem o 
cumprimento dos objetivos e o da legislação e regulamentos aplicáveis. 

Para a concretização deste compromisso, assumimos os seguintes princípios e objetivos: 
 

GESTÃO INTEGRADA 
Reconhecemos que a gestão do ambiente e da qualidade são fatores determinantes para 
um desenvolvimento sustentável e que só a adoção de uma política integrada de qualidade e gestão 
ambiental garante esse mesmo desenvolvimento. 
 

MELHORIAS CONTÍNUAS 
Reconhecemos que o estabelecimento de um Sistema de Gestão Ambiental é um processo dinâmico, que 
deve promover a introdução de melhorias contínuas nos programas e procedimentos em uso, em função da 
avaliação do desempenho ambiental. 
 

ENVOLVIMENTO HUMANO 
Reconhecemos que a criação de uma cultura e motivação ambiental é uma responsabilidade de todos os 
colaboradores qualquer que seja o seu nível hierárquico, e é determinante para o sucesso da política 
assumida. 
A formação e informação dos colaboradores nas áreas do conhecimento relacionadas constitui um desafio 
permanente, assegurando desta forma a sua contribuição para a melhoria contínua. 
 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Conduzimos todas as fases do ciclo de vida dos produtos e serviços – desenvolvimento, produção, 
comercialização e assistência após venda de produtos em espuma de polietileno não reticulado - de uma 
forma consistente com os conhecimentos científicos e tecnológicos, de modo a encontrar soluções 
sustentáveis à escala da nossa atividade que minimizem os impactes ambientais, prevenindo a poluição, 
reduzindo os riscos e os efeitos, evoluindo para a preservação dos recursos materiais e energéticos e 
perseguindo o objetivo de “zero resíduos”. 
 

SEGURANÇA 
Identificamos e avaliamos continuamente os riscos inerentes à nossa atividade, desenvolvendo e 
implementando procedimentos operacionais de segurança, garantindo o cumprimento integral da legislação 
vigente e disponibilizando os meios operacionais, materiais e humanos, de forma a responder a situações de 
emergência, mitigando potenciais impactes ambientais. 
 
 

ABERTURA AO EXTERIOR 
Adotamos uma postura aberta e transparente perante a sociedade em geral e partes interessadas, 
encorajando todas as pessoas e organizações que connosco interagem, a seguirem práticas consistentes com 
a nossa política ambiental, cooperando com as autoridades e instituições locais em iniciativas que 
promovam a proteção ambiental, divulgando as ações e esforços desenvolvidos pela empresa, bem como os 
resultados obtidos. 
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ENVIRONMENTAL POLICY 
 

DESIGN AND DEVELOPMENT, MANUFACTURING, COMMERCE AND AFTER-SALES SERVICE 
OF NON CROSS-LINKED POLYEHYLENE FOAM PRODUCTS CONTAINING RECYCLED MATERIALS 

 
 

EPOLI - Espumas de Polietileno, S.A. recognizes that the development of its activities is necessarily based 
on the respect for the environmental protection assets, that enables compliance with the objectives and 
the applicable legislation and regulations ensuring a sustainable co-evolution of the environment. 

Management is committed to adopting programs and implementing practices that, with the involvement 
of all employees and through a continuous improvement process, enable compliance with the objectives 
and the applicable legislation and regulations. 

To achieve this commitment, we assume the following principles and objectives: 

 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 

We recognize that environmental and quality management are essential factors for sustainable development 
and the adoption of an integrated quality and environmental management policy guarantees this 
development. 

 

CONTINUOUS IMPROVEMENT 
We recognize that the Environmental Management System is a dynamic process, which should promote the 
introduction of continuous improvements in the programs and procedures in use, according to environmental 
performance evaluation. 

 
 

HUMAN INVOLVEMENT 
We recognize that the culture and environmental motivation is the responsibility of all employees, regardless 
of their hierarchical level, and is decisive for the success of the assumed policy. 
The training and information for employees related to their areas of knowledge is a permanent challenge, 
ensuring their contribution to continuous improvement. 
 

 

TECHNOLOGY AND INNOVATION 
We conduct the entire life cycle of the products and services – design and development, manufacturing, 
commerce and after sales service of non cross-linked polyethylene foam products - in a consistent way with 
scientific and technological knowledge, in order to find sustainable solutions in our activity that minimize 
environmental impacts, preventing pollution, reducing risks and effects, evolving towards the preservation 
of material and energy resources and pursuing the objective of "zero waste". 
 

SAFETY 
We continuously identify and evaluate the risks inherent of our activity, developing and implementing 
operational safety procedures, ensuring full compliance with current legislation and providing operational, 
material and human resources, in order to respond to emergency situations and mitigating potential 
environmental impacts. 

 
 

OPENING TO THE OUTSIDE 
We adopt an open and transparent attitude towards society in general and interested parties, encouraging 
all people and organizations that interact with us, to follow consistent practices according our environmental 
policy, cooperating with local authorities and entities in order to promote environmental protection, 
disclosing the actions and efforts developed by the company, as well as the results obtained. 
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