
Tratamos os recursos com cuidado. 
Sucesso económico e responsabilidade ambiental não 
entram em contradição para o RONAL GROUP. Por isso 
estamos comprometidos com a proteção do meio 
ambiente e estamos prontos a enfrentar os desafi os futuros. 

Analisamos os impactos ecológicos ao longo de toda 
a cadeia de valor
• dos nossos processos,
• dos nossos produtos,
•  dos nossos negócios,
para conhecer e infl uenciar positivamente o nosso impacto 
ambiental sobre a água, os solos, o ar e os materiais. 

No âmbito da nossa gestão de oportunidades e riscos, 
avaliamos a forma, o alcance e os resultados das nossas 
acções. Aproveitamos as medidas e as oportunidades 
daqui decorrentes para reduzir ou prevenir os danos 
indesejáveis das nossas atividades sobre o ambiente.

Os instrumentos centrais para um processo de melhoria 
contínua são:
• Motivação de todas as colaboradoras e colaboradores, 
• Medidas, 
• Números, 
• Medições e monitorizações. 

Nós valorizamos os nossos participantes. 
O objetivo é, fabricar os nossos produtos de tal forma que 
as exigências dos nossos clientes sejam tidas em conta 
tal como o são a sustentabilidade ambiental, a economia, 
a qualidade e a segurança. Para isso cumprimos todos os 
requisitos legais. 

Melhoramos o nosso desempenho ambiental.
Implementamos a nossa política ambiental com efi cácia, 
defi nindo objetivos claros. A fi m de os alcançar, traba-
lhamos no desenvolvimento e melhoramento contínuos 
do nosso sistema de gestão. Neste sentido, estabelecemos 
e cumprimos objetivos quanto a parâmetros ambientais 
para otimizarmos continuamente os nossos serviços no 
âmbito da estratégia de sustentabilidade PLANBLUE. 

Motivamos uma maior proteção do ambiente.
Informações transparentes e credíveis bem como diálogo 
aberto com os nossos colaboradores, clientes, fornece-
dores, legisladores, autoridades e outros parceiros interes-
sados são evidentes para o RONAL GROUP. 

Disponibilizamos os recursos 
e informações necessários 
para a melhoria do nosso 
rendimento ambiental.
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RESPEITAMOS E CUIDAMOS
DO NOSSO MEIO AMBIENTE.


