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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE  
 

 
 

Calçado Eurovilde Pereira & Irmãos Lda. está comprometida com uma política de 

desenvolvimento sustentável atendendo às atuais necessidades da empresa, funcionários e da 

comunidade local, sem comprometer a capacidade gerações futuras para atender às suas 

próprias necessidades. 

 

Reconhecemos a importância de sermos capazes de conduzir esta organização de maneira 

acessível, de forma ambiental e sustentável aumentando a produtividade e a qualidade de vida 

de nossos funcionários, vizinhos, comunidade local e o meio ambiente em Portugal. 

 

Eurovilde está comprometida com o abastecimento sustentável de produtos e matérias primas, 

afim de minimizar desperdiçar e garantir uma maior qualidade de vida a todas as partes 

interessadas envolvidas nesta empresa. 

 

Dessa forma, a Eurovilde compromete-se: 

✓ Avaliar continuamente o seu desempenho de sustentabilidade 

✓ Identificar oportunidades e agir onde for viável para melhorar a sustentabilidade 

✓ Identificar e mitigar impactes e riscos adversos 

✓ Garantir uma mentalidade de sustentabilidade em todos os nossos funcionários e 

práticas da empresa 

✓ Melhorar continuamente onde for prático nossas relações com os funcionários, saúde, 

desenvolvimento e incentivar os nossos fornecedores para garantirem que os padrões 

mínimos de trabalho do são atendidos em linha com as Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) 

✓ Melhorar continuamente, sempre que possível, nossas relações com o cliente, 

cooperação ambiental, saúde e segurança e inclusão 

✓ Garantir o mínimo impacte em nossa comunidade local, ao mesmo tempo que apoiar 

todos os aspetos da comunidade envolvente, incluindo emprego local, sourcing, 

patrocínio ou caridade 

✓ Regularmente rever o impacte sustentável e as políticas de nossos fornecedores  

✓ Esforçar-se para melhorar o nosso impacte ambiental, especialmente no que diz 

respeito a ruído, resíduos, poluição, uso da terra e das águas 

✓ Aumentar sempre que possível o uso de fontes de energia renováveis ou sustentáveis. 
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