WITTUR’s CORPORATE POLICY

Sustainability, Health, Safety, Environment and Quality Policy

O Grupo Wittur é um dos principais fabricantes de componentes, módulos e sistemas
na indústria de elevadores.
Impulsionada pelo objetivo de "Fazer avançar a indústria de elevadores", a equipe de
peritos da Wittur trabalha em conjunto com parceiros globais e locais para fornecer
sempre a melhor solução para qualquer tipo de projeto de elevadores e construir o futuro
da indústria.
Sabendo tudo sobre os desafios dos clientes e traduzindo esta especialização em
soluções práticas, investindo em tecnologia e inovação, trabalhando com uma
mentalidade de melhoria contínua em todas as áreas da nossa organização, a Wittur faz
com que os elevadores funcionem.
A Wittur está empenhada numa cultura de sustentabilidade ao longo de toda a
sua cadeia de valor: fornecedores, parceiros, empregados, clientes e outras
partes interessadas.
A Wittur protege as pessoas e o ambiente, gerindo ativamente o impacto das
suas atividades sobre as pessoas, a começar pelos seus empregados e as
comunidades em que operam, e sobre o ambiente.
A Wittur visa aumentar o cuidado ambiental e social positivo das suas
operações, estabelecendo objetivos "verdes" que impulsionam a tomada de
decisões todos os dias e gerindo todos os aspectos ambientais relacionados
com os seus produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida.
A Wittur envolve o próprios fornecedores e se esforça para criar uma cadeia de
fornecimento de valor, concentrando-se na concepção e melhoria sustentável
dos produtos, assegurando que todos os nossos parceiros utilizam materiais
recicláveis, reduzem o consumo de energia, confiam em fontes e materiais
renováveis, e cumprem as mais elevadas normas sanitárias, ambientais, de
segurança e laborais.
A Wittur cumpre todos os requisitos legais, regulamentares e outros, bem como
está em conformidade com a responsabilidade pelo produto, políticas e
procedimentos da empresa e conformidade com as leis aplicáveis em matéria
de emissões poluentes no ambiente e de proteção da saúde e segurança.
A Wittur desenvolve as Melhores Pessoas com base na competência,
sensibilização e motivação; Envolve a mão-de-obra e os representantes dos
trabalhadores onde eles existem, através de formação, participação, consulta e
comunicação eficaz. A Wittur fornece formação sobre os requisitos do Sistema
de Gestão e comunica esta política a toda a organização e a torna disponível
para todas as partes interessadas identificadas.
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A Wittur está empenhada em melhorar sempre a satisfação dos clientes e
partes interessadas, excedendo as suas necessidades, fornecendo produtos e
serviços seguros com qualidade, preços competitivos e em conformidade com
as melhores práticas ambientais, dentro dos prazos e requisitos concordados.
A Wittur opera ativamente para prevenir doenças e lesões nas nossas
instalações através de uma identificação proactiva e mitigação dos factores de
risco, a fim de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Wittur minimiza os impactos adversos para o Ambiente resultantes das suas
operações através da conservação dos recursos naturais, prevenção da poluição
e redução de resíduos.
A Wittur melhora continuamente a eficácia do seu sistema de gestão,
estabelece metas e objetivos adequados para sustentar a sua busca do melhor
desempenho na classe.
A Wittur está empenhada em garantir a continuidade do negócio a todas as
partes interessadas e parceiros, identificando as atividades das quais a
organização depende para a sua sobrevivência, estando sempre preparada e
pronta a aplicar com sucesso estratégias de recuperação adequadas e de
mitigação de riscos em caso de necessidade.
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