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PREÂMBULO
A Saint-Gobain é líder em construção sustentável: concebe, fabrica e distribui 
materiais e soluções de alta performance concebidos para o bem-estar de cada um 
de nós e para o futuro de todos, dando resposta a três grandes desafios do nosso 
tempo: reduzir drasticamente os 40% das emissões totais de CO2 ligadas à indústria 
da construção, preservar os recursos naturais e enfrentar o desafio da rápida 
urbanização nos países emergentes.

O Grupo Saint-Gobain partilha valores comuns com os seus colaboradores, clientes, 
fornecedores, comunidades em que está presente e todos os seus intervenientes. O 
seu propósito lançado em 2020, «Making the World a Better Home», sublinha a 
natureza única da sua ambição, dá sentido às suas decisões e ações, e reforça os 
laços com os nossos stakeholders. O nosso propósito é um claro apelo à ação.

Um dos pilares do desenvolvimento da Saint-Gobain é o respeito pelas pessoas e pelo 
ambiente de trabalho. Este compromisso é estabelecido nos «Princípios de 
Comportamento e Atuação». A adesão a esses princípios é uma condição para 
pertencer ao Grupo, e a política de saúde é uma aplicação direta dos mesmos, em 
coerência com a política EHS (Ambiente, Saúde, Segurança) do Grupo.

A ambição da Saint-Gobain é proteger a saúde e promover o bem-estar dos seus 
colaboradores, clientes e fornecedores, dos utilizadores dos seus produtos e soluções, 
e dos vizinhos e comunidades que rodeiam as instalações do Grupo.

Esta ambição precisa de uma ancoragem forte e sustentável, na cultura de saúde do 
Grupo, através de:

• Um envolvimento da gestão de topo no apoio ao empenho dos gestores 
individuais;

• Um comportamento exemplar, cooperativo e responsável de todos, incluindo os 
nossos fornecedores;

• Transparência e diálogo com todos os stakeholders e terceiros;

• Controlo científico, social, e regulamentar;

• A melhoria contínua e controlo de processos.
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A nossa política de saúde, que se aplica em todos os locais do Grupo, exige o 
cumprimento dos regulamentos locais como mínimo legal. No entanto, as normas 
de saúde e higiene industrial do Grupo são aplicáveis em qualquer caso, mesmo que 
excedam os requisitos locais.

Esta política exige um compromisso coletivo do Grupo, bem como um compromisso 
pessoal de cada colaborador do Grupo. Apela a que cada um de nós se comprometa 
com a proteção e promoção da saúde em benefício de todos. Ajuda a tornar a 
Saint-Gobain uma empresa atrativa que se destaca pela sua ambição de ter um 
impacto positivo nos seus intervenientes.  

Proteger, encorajar 
e promover a saúde dos colaboradores
O Grupo comprometeu-se em criar um ambiente de trabalho que proteja a 
saúde física e mental dos seus colaboradores e subcontratados através de 
iniciativas, políticas e programas aplicáveis a todos e que realcem e reforcem o 
propósito do Grupo.

Promoção 
de um ambiente de trabalho saudável para todos
Para controlar os riscos profissionais (físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, 
organizacionais e psicológicos), o Grupo:

• Implementa planos de ação geridos local e centralmente por uma rede de 
profissionais com competências em matéria de saúde/ higiene industrial e 
seguindo as próprias diretrizes do Grupo, incluindo indicadores de desempenho,

• Prioriza as medidas de prevenção de risco de acordo com critérios de prioridade 
de aplicação:

- Concebendo postos e processos de trabalho com o intuito de eliminar os riscos 
na origem, para a proteção dos nossos colaboradores,

- Avaliando o impacto humano de novos projetos ou reorganizações,

- Na medida do possível, promovendo a substituição do que é perigoso pelo que 
não é perigoso ou é menos perigoso,

- Analisando os riscos que não podem ser evitados e reduzindo-os ao nível mais 
baixo possível,

- Favorecendo medidas de proteção coletivas, técnicas e organizacionais,

- Especificando e assegurando o fornecimento e utilização do equipamento de 
proteção pessoal, considerado o último recurso como uma barreira contra o risco,

- Aumentando a consciencialização sobre questões comportamentais através da 
adoção das melhores práticas para a proteção da saúde física e mental, e pela 
correspondente formação dos colaboradores.
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• Monitoriza a saúde psicológica e a qualidade de vida no trabalho através da 
adoção das melhores práticas:

- Aumentando a consciencialização e formando os gestores e todos os 
colaboradores,

- Antecipando, e tendo em devida conta, o impacto humano previsível ao 
modificar os métodos operacionais ou mudar as estruturas organizacionais,

- Gerindo os colaboradores de forma consistente com a cultura do Grupo,

- Lidando com as relações laborais de uma forma construtiva,

- Desenvolvendo as capacidades de bem-estar pessoal,

- Apoiando os colaboradores em dificuldades.

• Procura promover um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e 
assegurar boas condições de trabalho.

O equilíbrio vida familiar e profissional é uma questão importante tanto para o 
desenvolvimento individual dos colaboradores envolvidos, como para a procura 
de um grau razoável de estabilidade para a empresa. Algumas medidas são 
implementadas por atividades de Grupo a nível local para monitorizar esse 
equilíbrio. Estas podem incluir em particular o trabalho à distância, numa base 
totalmente voluntária (na medida em que seja coerente com as regras locais 
aplicáveis e a compatibilidade com o posto) - facilitado por permitir a opção por 
reuniões à distância e viagens reduzidas sempre que relevante, e por tirar partido 
de um uso razoável de ferramentas digitais.  

Para assegurar que o trabalho seja acessível ao maior número possível de 
colaboradores, o Grupo identifica e implementa mudanças destinadas a promover 
uma força de trabalho que apresente diversos perfis e experiências de vida, 
pessoas com capacidades diferentes, ou com limitação de certas capacidades. 

Para mulheres grávidas ou em idade fértil, na ausência de regulamentos locais 
mais restritivos, quando um produto ou processo utilizado ou existente num local 
do Grupo possa apresentar um risco para a saúde de um feto, esse local é obrigado 
a fornecer informações relativas a esses riscos às colaboradoras afetadas e a 
assegurar que esse risco seja devidamente abordado, por exemplo, se necessário, 
através de ajustamentos temporários no local de trabalho.

Além disso, a gestão esforçar-se-á por apoiar, na medida do possível, as mulheres 
grávidas, sempre que seja manifestado o desejo de serem transferidas para uma 
posição equivalente e não exposta. 

A rastreabilidade e arquivo dos dados de exposição profissional são de real 
importância para uma boa gestão da saúde. Para este fim, o Grupo implementou 
um sistema (com o seu próprio método, organização e conjunto de ferramentas) 
para cada local, que permita estabelecer uma ligação entre a exposição por 
posto de trabalho e funções ocupadas pelas pessoas em questão ao longo da sua 
carreira. Esses dados são recolhidos, armazenados e arquivados – obviamente, em 
conformidade com os regulamentos locais.

• 3 •

SAÚDE
POLÍTICA DE



O Grupo reúne representantes dos colaboradores e/ou sindicatos, dependendo 
do país e dos acordos de negociação coletiva correspondentes, numa abordagem 
multidisciplinar que envolve os intervenientes-chave. 

A proteção da saúde é uma questão coletiva que requer um diálogo social regular. 
Isto, por sua vez, requer concertação e a participação ativa dos representantes dos 
colaboradores devidamente organizada, em conformidade com a regulamentação 
aplicável.

Incentivar/desenvolver 
e promover a saúde dos colaboradores
Para este fim, o Grupo: 

Assegura que os exames médicos pré-contratação, periódicos e de fim de 
contrato são oferecidos em conformidade com as leis, regulamentos e acordos 
de negociação coletiva em vigor em cada país. Assegura que as condições destes 
exames médicos são adaptadas ao perfil de exposição individual, em conformidade 
com os protocolos estabelecidos. Os dados de saúde individuais recolhidos 
durante os exames médicos realizados no contexto do trabalho são estritamente 
confidenciais. A sua proteção é assegurada em conformidade com os regulamentos 
nacionais aplicáveis e os acordos de negociação coletiva existentes.

Promove uma cultura de saúde e envolve-se na comunicação com os 
colaboradores: facilita o estabelecimento e promoção de programas de prevenção 
associados a programas de saúde pública relativos a fatores individuais de risco de 
doença e comportamentos arriscados ou viciantes (por exemplo, no que diz respeito 
ao risco cardiovascular ou metabólico, rastreio de cancros, hábitos alimentares, luta 
contra estilos de vida sedentários, técnicas de autogestão, consumo de drogas e 
álcool, vacinação, etc.). 

O Grupo procura sensibilizar os colaboradores para estas questões, de modo 
a que estes desempenhem um papel ativo na promoção de saúde e, na verdade, 
sejam encorajados a tornarem-se eles próprios embaixadores de programas de 
promoção da saúde.

Oferece a todos os colaboradores e suas famílias acesso a cuidados de saúde e 
formas de proteção social:  

Todos os colaboradores do Grupo e as suas famílias beneficiam do programa de 
proteção social «CARE by Saint-Gobain». O programa apresenta níveis mínimos 
de cobertura estabelecidos para satisfazer necessidades essenciais e quotidianas 
de saúde, bem como apoio aos colaboradores para acompanharem eventos chave 
nas suas vidas e proteção em caso de problemas imprevistos. Gira em torno de três 
pilares (paternidade, saúde e prevenção), existindo um nível mínimo de cobertura 
aplicável em todo o Grupo.
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Com o intuito de manter o acesso ao emprego dentro do Grupo, assegura que é 
oferecida, na medida do possível, uma adaptação das disposições/requisitos de 
trabalho aos colaboradores cuja capacidade para trabalhar tenha sido alterada na 
sequência de uma doença ou acidente de trabalho ou pessoal - em conformidade 
com a lei, regulamentos e acordos de negociação coletiva em cada país. No 
entanto, quando um colaborador é obrigado a deixar de trabalhar por razões de 
saúde e não é possível uma tal adaptação do trabalho, o Grupo tem o cuidado de 
assegurar que a situação seja tratada de uma forma que respeite a pessoa 
envolvida assim como os seus direitos. 

Proteger e melhorar 
a saúde dos nossos clientes 
Porque o Grupo se preocupa com os seus clientes e os utilizadores dos seus 
produtos e soluções, e quer liderar o mercado da construção sustentável, a sua 
ambição é conceber, desenvolver, produzir e distribuir materiais, produtos, sistemas 
e soluções que, ao longo de todo o seu ciclo de vida, ajudem a proteger e melhorar 
a saúde e o bem-estar dos clientes.

Proteger a saúde dos nossos clientes com produtos e soluções do 
Grupo que são seguros durante todo o seu ciclo de vida
O Grupo coloca a proteção da saúde e do bem-estar dos seus clientes no centro dos 
seus processos de inovação e aplica os seguintes princípios:

- O cumprimento das normas do Grupo em todos os locais do Grupo é
obrigatório, mesmo que tais normas excedam as obrigações locais - que em
qualquer caso se aplicam sempre como um mínimo legal.

- Monitorizar tendências futuras e áreas de regulamentação (por exemplo, lista
SIN1, ACGIH2, certificação voluntária, etc.),

- Integrar a saúde e o bem-estar nos instrumentos e métodos do processo de
inovação (por exemplo, em especificações, listas de verificação, etc.).

De forma a maximizar os benefícios da sua oferta em termos de proteção da saúde 
e bem-estar dos seus clientes em cada etapa do ciclo de vida do produto, o Grupo 
concebe produtos e soluções com as seguintes características - no que diz respeito 
às várias fases da sua utilização:

• Conceção e fabrico

A saúde e o bem-estar dos clientes já são tidas em conta desde as fases de 
conceção e fabrico dos produtos e soluções do Grupo, particularmente através da 
escolha dos componentes envolvidos na sua produção, em colaboração com os 
nossos fornecedores.
1 •  Substitute It Now:  A lista SIN List é uma lista de químicos perigosos que são usados numa vasta variedade de artigos, produtos 

e processos de fabrico ao em todo o globo. A abreviatura SIN– de Substitute It Now (Substitui-o Já) – implica que esses químicos 
devem ser removidos o mais rápido possível pois constituem uma ameaça para a saúde humana e para o ambiente.
2 •  American Conference of Governmental Industrial Hygienists:  ACGIH® é uma organização científica de caridade que procura avanços nas áreas de 
saúde ocupacional e ambiental.
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• Manuseamento e instalação de produtos e soluções (instaladores,
construtores, processadores, etc.)

O Grupo procura promover condições de trabalho seguras e confortáveis para os 
instaladores dos seus produtos: ergonomia postural, redução do peso manipulado, 
redução das emissões de poeiras ou de produtos químicos perigosos, ausência de 
maus cheiros, etc.

O Grupo tem o cuidado de minimizar ao máximo os perigos relacionados com as 
substâncias contidas ou emitidas pelos produtos que comercializa.

• Utilização de produtos (utilizadores finais, ocupantes de edifícios, etc.)

O Grupo esforça-se por evitar a exposição dos utilizadores das suas soluções a 
substâncias perigosas e outros agentes potencialmente nocivos, e por assegurar 
que, sempre que tal exposição possa surgir, não constitua um risco para a saúde.

• Fim de vida do produto (colaboradores envolvidos no desmantelamento,
triagem, reutilização ou reciclagem dos produtos do Grupo)

O desmantelamento e o tratamento e gestão dos resíduos dos produtos são 
pensados com antecedência e concebidos para serem realizados em condições que 
limitem os riscos para a saúde.

Tomar medidas para preservar a saúde 
e o bem-estar dos nossos clientes
Para tal, o Grupo trabalha para que os produtos e soluções fornecidos aos 
utilizadores finais, particularmente os ocupantes dos edifícios, tenham em 
consideração a saúde e o bem-estar dos que se encontram dentro do edifício e 
proporcionem benefícios tangíveis em termos de:

• conforto visual e acesso à luz natural,

• conforto acústico,

• conforto térmico,

• qualidade do ar interior,

• qualidade estética.

Para alcançar estas ambições, é essencial o diálogo com os clientes, já que 
permite potenciar os pontos fortes dos produtos e soluções de forma 
transparente. Assim, é de fundamental importância : 

a) Compreender e visar a plena satisfação das necessidades e expectativas dos 
clientes,

b) Fornecer informação transparente aos clientes sobre os impactos e benefícios 
dos nossos produtos e soluções em termos de saúde e bem-estar, com base no 
conhecimento interno e externo,

c) Acompanhar e tratar todas as reclamações de clientes,

d) Comunicar regularmente sobre a forma como o Grupo está a progredir 

mediante indicadores relevantes.

• 6 •

SAÚDE
POLÍTICA DE



Promoção da saúde das comunidades 
próximas de um centro do Grupo
Ter em conta a saúde das comunidades próximas do Grupo é uma parte integrante 
da nossa política de saúde. Cada colaborador, independentemente do seu papel no 
Grupo, está vinculado a proteger, favorecer e promover a saúde de cada pessoa 
presente na proximidade de um centro do Grupo.

Cuidar da saúde e bem-estar das comunidades em que estamos 
presentes, minimizando os efeitos potencialmente negativos 
relacionados com as nossas atividades
O Grupo está empenhado em continuar os seus esforços para reduzir o impacto 
ambiental dos seus locais, com uma abordagem ativa destinada a reduzir: 

• Emissões para a atmosfera: emissões através de chaminés ou emissões difusas
de poluentes tais como partículas, óxidos de enxofre ou de azoto, compostos
orgânicos voláteis, e quaisquer outros poluentes químicos ou biológicos,

• Consumo ou descargas de água,

• Consumo de, ou descargas no solo,

• Poluição sonora e outras vibrações,

• Resíduos,

• Danos à biodiversidade,

• Qualquer outro impacto potencialmente negativo na vida quotidiana ou no
conforto dos seus vizinhos.

Compromete-se a contribuir para quaisquer investigações que visem medir 
o impacto das suas atividades na saúde de forma transparente com as 
comunidades próximas dos nossos centros, considerando as condições locais 
e outras fontes de poluição, com o apoio de peritos externos quando 
relevante.

Favorecer e promover a saúde das comunidades 
que vivem próximo dos centros do Grupo
Envolver-se em medidas de saúde pública local 

Para este fim, as atividades da Saint-Gobain apoiam ativamente programas de 
promoção da saúde e prevenção de doenças para as comunidades através de:

• desenvolvimento de ligações diretas entre as autoridades locais de saúde 
pública e as atividades de Grupo e a partilha de objetivos relacionados com a 
saúde, com vista a estabelecer uma linguagem comum e a compreensão do 
estado atual de saúde dos seus vizinhos,

• utilização, com o objetivo de promover a saúde dos nossos vizinhos, de 
recursos inovadores e ferramentas eficazes para a partilha de informações e 
dados significativos,
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• o lançamento de programas de comunicação e formação eficazes; em benefício
das comunidades locais, e centrados nas vantagens e nos recursos recomendados
para a promoção da saúde e a prevenção de doenças,

• recurso a técnicas de «marketing social», tais como as já comprovadamente
eficazes, para promover hábitos de vida saudáveis nas comunidades.

Participar no desenvolvimento social das comunidades, servindo como agente 
cívico que trabalha para melhorar a saúde e o bem-estar dos membros da 
comunidade

• Através de projetos residenciais, particularmente para os mais desfavorecidos,

• Através de projetos de integração profissional e educação para pessoas em
dificuldade,

• Através da contribuição de conhecimentos especializados, patrocínio de
colaboradores, materiais ou equipamento e participação financeira através da
Fundação Saint-Gobain.

Encorajar o diálogo com as comunidades próximas dos centros do Grupo

As preocupações de saúde são apenas parte de um diálogo aberto da Saint-Gobain 
com vizinhos e outros stakeholders afetados pelos impactos no ambiente gerados 
pelas instalações do Grupo.

A Saint-Gobain pretende comunicar de forma aberta e honesta com as associações 
e autoridades locais, com o intuito de sensibilizar sobre a necessidade de melhorar 
a saúde e o bem-estar nos seus centros e na sua proximidade, tanto no que diz 
respeito aos processos adotados, como aos próprios produtos.

3 •  «Marketing social » refere-se a ações de 
marketing focadas em promover 
causas sociais ou de interesse geral.
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