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1. MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Com mais de 35 anos de experiência 
internacional, queremos apoiar os nossos 
clientes nos principais mercados europeus, 
fornecendo-lhes os nossos escritórios comerciais 
em Itália, França, Reino Unido, Portugal e 
Espanha, bem como os nossos centros logísticos 
em Itália e Espanha, que totalizam mais de 
21.000 m², equipados com sistemas telemáticos 
avançados, armazéns verticais automáticos e 
sistemas inovadores de gestão de encomendas. 
Atualmente exportamos para mais de 50 países. 

Desenvolvemos todas as nossas operações para 
trazer vantagens logísticas aos nossos clientes. 
Graças ao grande stock dos artigos do nosso 
catálogo, garantimos óptimos prazos de entrega 
com os melhores níveis de serviço. 

Na Emuca queremos tornar-nos uma referência 
nos mercados em que operamos, com soluções 
funcionais de ferragens e acessórios para 
mobiliário, sendo uma empresa competitiva 

Caro leitor, 
Com este relatório de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), queremos partilhar a nossa 
forma de trabalhar e o nosso compromisso, com 
um modelo empresarial centrado na qualidade, 
com soluções inovadoras, um compromisso claro 
com a sustentabilidade ambiental e orientando a 
empresa para a eficiência. 

Conseguimos isto colocando os nossos 
colaboradores, clientes e fornecedores no foco. 
Acreditamos que o nosso principal valor reside 
nas pessoas que nos acompanham e com as quais 
trabalhamos, e são elas que melhor nos definem. 
Por esta razão, valores como ética, respeito, 
cooperação e compromisso foram fundidos com 
a nossa vocação de serviço ao cliente na gestão 
dos nossos processos durante estes 40 anos de 
trajetória.
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atividade tem um impacto económico positivo 
importante nas localidades onde operamos.

Todas as nossas realizações não teriam sido 
possíveis sem o empenho da melhor equipa 
de profissionais. É por isso que acreditamos 
firmemente no emprego de qualidade, investindo 
em programas de formação contínua, para que os 
nossos clientes nos vejam como um fornecedor 
resolutivo, fiável, proativo e digital, fornecendo 
tecnologia e processos automatizados através de 
uma plataforma B2B, que já é utilizada por 60% 
dos nossos clientes. 

A EMUCA tem mantido o seu compromisso com 
a sociedade, aumentando a sua força de trabalho 
e acrescentando valor, atraindo talentos através 
de acordos com centros educacionais de renome, 
promovendo uma cultura de trabalho árduo entre 
os nossos empregados. 

Os dados deste relatório confirmam que a RSE 
é um instrumento eficaz para melhorar a nossa 
competitividade e gestão, bem como para 
aproveitar as oportunidades de desenvolvimento 
de produtos e serviços inovadores que contribuem 
para enfrentar os desafios económicos, ambientais 
e sociais.

Da nossa experiência, vimos que as empresas 
que gerem os seus negócios na perspectiva da 
inovação e da RSE são mais bem governadas 
e menos expostas ao risco e, portanto, mais 
competitivas. Através destas linhas, não estamos 
apenas a fazer uma declaração de intenções 
da RSE, mas também a estabelecer um sólido 
compromisso com os valores e formas de gestão.
  

Projetamos, fabricamos e comercializamos uma 
vasta gama de produtos para os sectores do 

mobiliário, carpintaria, ferragens e bricolagem, 
oferecendo soluções para o lar e o escritório.

e comprometida com os nossos empregados, 
obtendo desde 2006 o Certificado de Empresa 
Familiarmente Responsável concedido pela 
Fundação Masfamilia. Através deste certificado, 
a fundação reconhece o empenho da nossa 
empresa em políticas e iniciativas que garantam a 
conciliação e igualdade entre os seus empregados 
e empregadas. A nossa empresa tem sido pioneira 
na obtenção da certificação EFR, estando entre as 
primeiras 30 empresas a obtê-la em Espanha e a 
primeira no sector do mobiliário.

Nos últimos anos, a Emuca tem assumido 
um forte e determinado compromisso com o 
desenvolvimento sustentável de todas as nossas 
operações. Para o efeito, integrámos 6 dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
identificados pelas Nações Unidas na estratégia 
da nossa empresa. 
Nesse sentido, realizámos várias ações e demos a 
necessária relevância e visibilidade aos seguintes 
ODS: visibilidade dos objetivos de igualdade 
de género, investimentos em melhorias de 
energia acessível e não poluente, crescimento 
económico contínuo, saúde e bem-estar, 
inovação e infraestruturas, e produção e consumo 
responsáveis. 

Estamos conscientes dos muitos impactos 
positivos e negativos que o desenvolvimento 
da nossa atividade pode ter económica, social 
e ambientalmente. O desenvolvimento dos 
nossos produtos e serviços envolve a utilização 
de recursos naturais e a distribuição dos nossos 
produtos pode gerar um volume significativo 
de emissões. Além disso, a segurança dos nossos 
empregados é um foco constante da nossa 
atenção. Ao mesmo tempo, devido à dimensão da 
nossa empresa e ao volume de negócios, a nossa 

Santiago Palop  // Presidente da Emuca
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2. MENSAGEM DO CEO
benefícios sociais a fim de aumentar o salário 
emocional do nosso pessoal e de sermos fiéis 
ao nosso modelo de remuneração total. A 
reconciliação familiar, juntamente com o respeito 
pela diversidade em todos os sentidos, são pilares 
fundamentais no trabalho quotidiano da Emuca.
Energia acessível e não poluente: no grupo 
industrial, ao qual pertence Emuca, realizamos 
diferentes ações a que nos referimos neste 
relatório.

Trabalho digno e crescimento económico: o 
objetivo da empresa é crescer e gerar lucros, 
continuar a investir e assim criar empregos 
e riqueza no ambiente em que opera.  Não 
podemos, contudo, esquecer que uma 
responsabilidade intrínseca é o respeito e a ética. 
É por isso que na Emuca temos um código de 
conduta que orienta a nossa forma de agir dentro 
e fora da empresa, e que assegura que todas as 
pessoas tenham as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento e bem-estar.

A todas as pessoas que trabalham em, com, por e 
para a Emuca. 
Mais uma vez este ano, Emuca deseja confirmar 
o seu compromisso com a responsabilidade 
corporativa, social e ambiental, tão necessária 
para as gerações atuais e especialmente para as 
gerações futuras.  
De acordo com os nossos valores baseados nas 
3Ps (People, Planet, Profit), a equipa de direção 
gostaria de salientar os esforços que todos os 
departamentos estão a fazer para cumprir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com estes três pilares e tendo 
também estabelecido um Código de Conduta 
(Compliance) como base das nossas relações, 
é nossa intenção aprofundar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para fazer 
da Emuca a empresa líder e vanguardista em 
RSE no nosso sector e nos territórios onde 
operamos. Saúde e Bem-Estar + Igualdade 
de Género: Na Emuca somos uma empresa 
EFR desde 2006 e continuamos a acrescentar 
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Em 2021 celebraremos o 40º aniversário da 
Emuca: sempre nos propusemos ser um tipo de 
empresa diferente, com o nosso próprio modelo 
de negócio que nos permitiu chegar até aqui e 
olhar para o futuro de uma forma sustentável. 
Graças a tod@s, a Emuca é uma empresa 
duradoura e sustentável a longo prazo. 

Gostaria de agradecer a cada uma das pessoas 
que têm estado envolvidas com a nossa empresa 
até ao momento. Temos ainda muitos desafios e 
melhorias pela frente para continuarmos a criar 
em conjunto um ambiente mais seguro, mais 
inovador, mais saudável e mais ético.

Indústria, inovação e infraestruturas e produção e 
consumo responsáveis: Construir infraestruturas 
resistentes, promover a industrialização 
sustentável e fomentar a inovação são 
fundamentais para introduzir e promover novas 
tecnologias, facilitar o comércio internacional 
e permitir a utilização eficiente dos recursos. 
Neste relatório, descobrimos algumas das nossas 
soluções. 

A convicção de um propósito superior ao mero 
lucro está profundamente enraizada na Emuca e 
o nosso trabalho quotidiano confirma-o.

Tobia Fait // Emuca Chief Executive Officer (CEO) 
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3.MENSAGEM DO COMITÉ DE COMPLIANCE

Aos nossos clientes:
Oferecer um elevado padrão de excelência, 
qualidade e segurança nos nossos produtos 
através de uma comunicação clara e transparente.

Aos nossos acionistas:
Garantir a sustentabilidade, viabilidade e 
maximização do valor da empresa como um 
desenvolvimento da atividade

Aos nossos Fornecedores:
Convidar a partilhar e aderir às nossas práticas 
responsáveis, colaborando com empresas 
comprometidas com os direitos humanos e 
laborais de todos os empregados contratados.

À sociedade:
Compromisso de colaboração nos diferentes 
países em que está presente, proteção da 
propriedade intelectual e industrial, tanto a 
própria como a dos outros, minimizando o 
impacto ambiental ao longo do ciclo de vida dos 
produtos, desenvolvendo atividades de ação social 
levadas a cabo pela organização ou canalizadas 
através de organizações sociais.

Desde 2017 Emuca tem vindo a trabalhar 
de acordo com os princípios de um Código 
de Conduta e Práticas Responsáveis no 
desempenho das funções profissionais de todos 
os seus empregados, esforçando-se por um 
comportamento profissional, ético e responsável 
em qualquer parte do mundo, como elemento 
básico da cultura empresarial e profissional 
de cada um dos componentes da empresa, 
independentemente da posição e função 
desempenhada.

Entendemos o Código de Conduta como 
um compromisso ético entre a empresa e as 
diferentes partes interessadas: empregados, 
clientes, acionistas, fornecedores e sociedade.

Aos nossos empregados:
Garantizar la igualdad, sin discriminación por 
raza, Garantir a igualdade, sem discriminação 
baseada na raça, sexo, religião, orientação 
sexual, idade, opinião política, nacionalidade ou 
deficiência física; evitar qualquer forma de abuso 
físico, assédio psicológico ou sexual dos seus 
empregados; gerar um ambiente de trabalho 
agradável, protegido por todos os direitos e 
obrigações concedidos por lei.

CÓDIGO DE CONDUTA E PRÁTICAS RESPONSÁVEIS (COMPLIANCE)
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a implantar una cultura de prácticas responsables 
en la empresa.
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4. QUEM SOMOS

Com mais de 3.000 referências, produtos 
inovadores e uma relação estreita com nossas 
partes interessadas, apoiamos os nossos clientes 
nos principais mercados europeus colocando à 
sua disposição os nossos escritórios comerciais em 
Itália, França, Reino Unido, Portugal e Espanha, 
bem como os nossos centros logísticos em Itália 
e Espanha, que totalizam mais de 21.000 m² 
equipados com sistemas telemáticos, armazéns 
verticais automáticos e sistemas inovadores de 
gestão de pedidos. 

Uma referência no sector das ferragens e 
acessórios de mobiliário na concepção, fabricação 
e comercialização, com uma vasta gama 
de produtos para os sectores do mobiliário, 
carpintaria, ferragens e bricolagem, oferecendo 
soluções para o lar e escritório. Com mais de 40 
anos de trajetória, a empresa está presente em 
mais de 50 países. 

4.1 Emuca
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Italia  
Padova
Francia 
Nantes
Reino Unido 
Chelmsford
Portugal 
Lisboa
España 
Valencia

Perfil de empresa 

Nome da empresa:  EMUCA S.A.U 
 
Tipo de empresa: Gran Empresa 
 
Endereço: Polígono Industrial El Oliveral c/ H, 4
 
Localidade: Riba-Roja del Túria 

Província: Valencia 

Comunidade Autónoma: Comunidad Valenciana
 
Endereço web: www.emuca.es 

Chefe do Executivo: Santiago Palop 

Chefe do Executivo: Tobia Fait 

Número de empregados diretos:  115
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A Emuca rege-se por valores tirados da sua missão 
e visão, que são aplicados em toda a empresa 
e exteriorizam os fundamentos sobre as quais 
desenvolve a atividade da Emuca. Valores que 
definem a empresa e a representam. 

Desenvolvemos todas as nossas operações para 
trazer vantagens logísticas aos nossos clientes. 
Graças ao grande stock dos artigos do nosso 
catálogo, garantimos óptimos prazos de entrega 
com os melhores níveis de serviço. 
Na Emuca queremos ser uma referência nos 
mercados em que operamos, com soluções 
funcionais para ferragens e acessórios de 
mobiliário, sendo uma empresa competitiva e 
comprometida com os nossos empregados.

4.2 Missão, visão e valores

Nossos princípios
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Emuca tem uma estratégia sustentável alinhada 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), concentrando-se em seis deles: Saúde e 
Bem-estar (3), Igualdade de Género (5), Energia 
Económica e Não Poluente (7), Trabalho Digno e 
Crescimento Económico (8), Indústria, Inovação 
e Infraestruturas (9) e Produção e Consumo 
Responsável (12). 

O desenvolvimento dos nossos produtos e serviços 
e a sua distribuição são ações com impacto 
ambiental devido à utilização de recursos 
naturais e emissões, e é por isso que estamos 
constantemente a trabalhar na sua optimização e 
redução. 
As pessoas são a base do nosso crescimento, 
fazendo da sua segurança e condições um foco 
constante da nossa atenção e melhoria contínua, 
assim como o nosso impacto económico cada vez 
mais positivo na sociedade. Estamos conscientes 
de que o nosso volume de negócios tem um 
impacto económico nas localidades em que 
estamos presentes, pelo que o nosso objetivo é 
consolidar e contribuir.

Para que estes objetivos sejam internalizados, 
partilhados e trabalhados por todo o nosso 
ambiente, realizámos diferentes ações durante 

o ano 2020, tentando dar maior visibilidade e 
importância à sustentabilidade da empresa, 
procurando um bom governo e a transparência no 
domínio da gestão.

E, como mencionado, trabalhar em prol do 
emprego de qualidade e da melhoria do bem-
estar do nossas pessoas ao longo da cadeia de 
valor e promover o consumo responsável e o 
respeito pelo ambiente.

O trabalho realizado durante este período com as 
pessoas do nosso ecossistema confirma e prova 
que as empresas que gerem os seus negócios 
numa perspectiva de sustentabilidade são mais 
bem governadas e menos expostas ao risco, e são 
por isso mais competitivas.

É por isso que acreditamos firmemente nas 
pessoas, no emprego de qualidade e na geração 
de emprego e formação contínua. 

O investimento contínuo em formação levou-
nos a ser vistos como um fornecedor resolutivo, 
fiável, proativo e digital, fornecendo tecnologia 
e processos através de uma plataforma B2B. 
Além disso, os acordos com centros educacionais 
de renome permitiram-nos contribuir atraindo 
talentos e permanecer comprometidos com a 
nossa sociedade. 

Missão

Visão

Compromisso com os ODS

Estratégia sustentável

Ser a marca de soluções globais em ferragens 
e complementos para mobiliário. Oferecendo 
uma vasta gama de produtos inovadores, úteis e 
competitivos. 

Estamos conscientes dos impactos positivos 
e negativos que o desenvolvimento da nossa 
atividade pode ter sobre os níveis económico, 
social e ambiental. É por isso que, nos últimos 
anos, temos assumido um compromisso cada 
vez mais forte para com o desenvolvimento 
sustentável de todas as nossas operações. Este 
compromisso levou à integração na estratégia da 
empresa das dez linhas de ação estabelecidas 
pela Estratégia Espanhola de Responsabilidade 
Social da empresa, que são definidas com base 
na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
de 2030 e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável aí estabelecidos. 

Oferecer o máximo equilíbrio entre qualidade, 
serviço e preço, na fabricação distribuída de 
soluções de ferragens e complementos para 
mobiliário.
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4.3 Órgãos diretivos
A Emuca é uma empresa familiar fundada por 
Silvino Palop, com capital 100% espanhol, dentro 
do Grupo Palbox Holding, S.L. 

Em termos de responsabilidade social 
empresarial, em conformidade com os Princípios 
do Pacto Global, é o conselho de administração e 
o diretor geral que estabelecem as linhas a seguir 
e a sua implementação é levada a cabo através 
dos chefes das diferentes áreas.

A organização segue uma abordagem que como 
Empresa Familiarmente Responsável aprovada 
como “good practice” pela ONU e que estabelece 
as linhas de ação no domínio dos Direitos 
Laborais, alarga a sua intenção de trabalhar 
afundando sobre outros aspectos que se referem 
ao ambiente, inovação e infraestruturas e 
produção e consumo responsáveis.

Missão
Implementação de ações comerciais e de 
marketing em conformidade com o Plano 
Comercial e de Marketing, monitorização, dados e 
ações comerciais/Mkt.

Frequência das reuniões
5 vezes por ano

Comité Comercial
Diretor Geral Comercial
Responsável de Mercado Espanha Distribuição
Responsável de Mercado Espanha Manufatura
Responsável de Mercado Itália 
Responsável de Mercado Reino Unido
Responsável de Mercado Portugal
Responsável de Mercado França
Responsável de Marketing & Communication
Responsável de SAC 
Responsável Mercado Export

Membros
1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7.
8.
9. 
10.
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Comité de Compliance

Comité de Comunicação

Comité de Estratégia de Produtos

Comité de Produto

Comité Financeiro

Missão
Planear e materializar a comunicação interna 
e externa, promovendo a divulgação da 
marca através da comunicação omnichannel, 
promovendo a consciência dos valores da Emuca, 
encorajando a participação e o empenho dos 
empregados, e facilitando acordos comerciais.

Frequência das reuniões
Semanalmente

Membros
1.     Presidente de Emuca
2.    Diretor Geral 
3.    Diretora de Recursos Humanos
4.    Diretor de Marketing

Missão
A análise e o conhecimento, com as consequentes 
competências e poderes, de todas as questões 
relacionadas com o desenvolvimento empresarial 
e a gestão financeira, incluindo, a gestão de 
portfólios (ativos e passivos), etc.

Frequência das reuniões
Mensal

Membros
1.     Presidente de Emuca
2.    Diretor Financeiro 
3.    CEO Holding 
4.    Controller

Missão
Planear e materializar a comunicação interna 
e externa, promovendo a divulgação da 
marca através da comunicação omnichannel, 
promovendo a consciência dos valores da Emuca, 
encorajando a participação e o empenho dos 
empregados, e facilitando acordos comerciais. 

Frequência das reuniões
Mensal

Membros
1.     Presidente de Emuca 
2.     Diretor Geral 
3.     Diretora de Recursos Humanos 
4.     Diretor de Marketing

Missão
Definir a estratégia do produto a incorporar na 
empresa, novas gamas, potenciais alianças com 
fornecedores ou outras empresas, estratégia de 
origem geográfica dos produtos.

Frequência das reuniões
Trimestralmente

Membros
1.     Presidente de Emuca
2.     Diretor Geral 
3.     Diretor de Desenvolvimento de Negócios

Missão
Implementação da estratégia de produtos, 
com análise da carteira de produtos, análise de 
mercado e timing dos projetos em curso.

Frequência das reuniões
Mensal

Membros
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Diretor Comercial 
Diretor de Marketing
Diretor de Desenvolvimento de Negócios
Responsável de I+D
Responsável de Inteligência de Negócio
Responsável de Operações
& Produto eCommerce 
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4.4 Emuca em números

Qualidade das políticas e medidas de EFR 
1. qualidade no emprego

Estabilidade laboral:
percentagem de contratos permanentes do total / Antiguidade

Ano Nº médio de empregados C. Indefinidos %

2016 93,67 88,00 93,9%

2017 97,83 91,25 93,3%

2018 104,17 92,17 88,5%

2019 112 98 87.5%

2020 115 100 87.59%
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Antiguidade
na empresa: nº de pessoas

Flexi- Segurança
Nº de contratos permanentes com horário de trabalho reduzido devido à conciliação (inclui 

redução pelo cuidado de filhos/as com menos de 12 anos e outros motivos pessoais).

Apoio à família
Nº de empregados/as que utilizam o subsídio de guarda de crianças de 60€/mês.

Tramos de Antigüedad

Ano <1 Ano 1-5 Ano 5-10 Ano 10-20 Ano >20 Ano

2016 5,83 15,42 26,08 37,67 8,67

2017 6.75 77,25 17,83 46,08 10,42

2018 12,00 19,92 10,58 49,67 12,00

2019 15.17 25.08 11.5 47.67 12.83

2020 14.42 26 14.5 44.83 14.83

Ano Nº reduções no 
horário de trabalho C. Indefinidos %

2016 7 88,00 7,95%

2017 7 91,25 7,67%

2018 8 92,17 8,68%

2019 7 98 7,14%

2020 5,25 100 5,23%

Ano Nª Beneficiários

Investimento 
de ajuda ao 

acolhimento de 
crianças

2016 10 5.880

2017 12 6.420

2018 11 5.760

2019 13 3784

2020 10 4320
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Apoio à igualdade de oportunidades
Diversidade etária na força de trabalho

Igualdade de oportunidades para as mulheres no acesso ao emprego
Nº total de novos recrutamentos/ano - lugares ocupados por mulheres

2. Perspectiva de género

Ano Nº incorporações nº de mulheres 
incorporadas %

2016 6 2 33,33%

2017 10 6 60,00%

2018 10 2 20,00%

2019 15 4 22,67%

2020 15 8 53,33%

Tramos de Edad

Ano < 30 30-40 40-50 50-60 >60

2016 5,33 49,00 28,92 9,42 1,00

2017 6,83 45,25 34,33 10,42 1,00

2018 11,42 42,75 37,00 12,00 1,00

2019 12,17 43,17 40,08 15,42 1,42

2020 15 38,08 44,75 15,67 1,08
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Estando conscientes dos nossos desafios atuais e 
futuros no Recrutamento, Desenvolvimento e Gestão 

de Talentos nas organizações, continuamos a trabalhar 
em diferentes ações como o Plano de Igualdade, 

entendendo-o como um modelo de gestão facilitador 
das políticas no âmbito da estratégia de RH.

Em 2020, a Emuca investiu 250.000 euros 
em projetos de I+D, apesar do ano turbulento 
causado pela pandemia. Vale a pena destacar 
o desenvolvimento de um dos produtos mais 
emblemáticos da empresa, o Sistema ZERO, 
um sistema estrutural que se destaca pela sua 
versatilidade e a livre disposição do espaço. 
É fácil de montar e tem uma vasta gama de 
possibilidades de utilização em casa, camarins, 
escritórios e lojas. A principal inovação é a 
ausência de ferramentas necessárias para a 
montagem, o que o torna único no mercado.

No desenvolvimento ou incorporação de novos 
produtos, são tidas em conta as diferentes 
diretrizes e regulamentos. Em termos de 
segurança, marcação CE e TÜV, REACH (restrições 
à fabricação, comercialização e utilização de 
certas substâncias perigosas), ROHS (equivalente 
ao REACH para aparelhos eléctricos).

Para produtos de iluminação, aplica-se também o 
regulamento ERP, que entra em vigor a partir de 
1/9/2021, e que se refere à eficiência energética. 
Para produtos de madeira, aplica-se o PEFC, 
que garante a origem controlada. Para testes 
e aprovação de acordo com os regulamentos 
europeus, colaboramos com diferentes Institutos 
Tecnológicos, dependendo do país de operação: 
CATAS (Itália), FIRA (Reino Unido), CTBA (França) 
e AIDIMME (Espanha), entre outros, bem como 
laboratórios certificados para questões de 
iluminação. A certificação do processo é realizada 
pela CERTIQUALITY em Itália e pela AENOR em 
Espanha, que nos credenciam e auditam a ISO 
9001.

INVESTIMENTO EM I+D ANO 2020SEGURANÇA NO PRODUTO
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Saúde e Bem-estar

Igualdade de 
Género

Energia Acessível e 
Não Poluente

Trabalho Digno 
e Crescimento Económico

Inovação Industrial
e Infraestrutura

Produção e Consumo 
Responsável

5. O NOSSO COMPROMISSO
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Respeito e Proteção dos Direitos Humanos

O respeito pelos Direitos Humanos está imerso na 
cultura da Emuca e nas ações desenvolvidas pela 
nossa equipa, independentemente do local em 
que geram valor. 

Emuca utiliza como referência estruturas 
internacionais de Direitos Humanos, tais como 
a Carta Internacional dos Direitos Humanos e o 
Pacto Global das Nações Unidas.

Nos últimos anos, a Emuca tem vindo a 
empenhar-se cada vez mais no seu papel 
como empresa em termos de desenvolvimento 
sustentável. Este compromisso significou 
integrar os ODS (17) na estratégia da empresa, 
concentrando-se em 6 deles.

Na mesma linha, a empresa está a adaptar os 
conceitos de people, planet and profit à sua 
estratégia na sua política de responsabilidade 
social: social, económica e ambiental. Baseia-
se na ideia de que a excelência empresarial, ou 
o ideal mais alto alcançável, só pode (e deve) ser 

medida para além dos parâmetros financeiros, 
incorporando as dimensões de desempenho ético, 
social e ambiental.

·Planet: Sustentável do ponto de vista ecológico.

· People: Sustentável do ponto de vista da sua 
inter-relação com a sociedade.

·Profit: Atingir lucros suficientes e estáveis a 
longo prazo para assegurar a continuidade e o 
desenvolvimento da sua atividade.

Promoção da RSE como 
motor para organizações mais 

sustentáveis

Cooperação para o 
desenvolvimento

Integração da RSE na educação, 
formação e investigação

Coordenação e 
participação

Boa governação e 
transparência como 
instrumentos para a 

construção de confiança

Relações com os fornecedores Consumo
responsável

Respeito pelo
Ambiente

Gestão responsável dos 
Recursos Humanos e promoção 

do emprego

Investimento socialmente 
responsável e I+D+I

  1

9

3

6

2

10

4

7

5

8
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Emuca realizou diferentes ações durante o 
ano 2020, tentando dar maior visibilidade à 
responsabilidade social dentro da empresa, 
comprometendo-se com a boa governação e 
transparência no domínio da gestão, trabalhando 
em prol do emprego de qualidade e melhorando 
o bem-estar dos seus empregados, tentando 
alargar o seu compromisso com a RSE à cadeia 
de abastecimento e promovendo o consumo 
responsável e o respeito pelo ambiente. 

Assim, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Emuca levou a cabo ações em 6 
deles. Do mesmo modo, vale a pena destacar a 
continuidade do Plano Compliance dentro da 
área de Governo Corporativo com o objetivo de 
assegurar que a tomada de decisões e a gestão da 
empresa seja sempre realizada sob os princípios 
da ética e transparência. 

Além disso, o Comité de Cumprimento 
(Compliance) criado por resolução do Conselho 
de Administração de 28 de Outubro de 2016 foi 
prosseguido e vários protocolos foram atualizados. 

Por outro lado, a implementação e a formação 
em matéria de Compliance para as empresas da 
Emuca no estrangeiro tem sido abordada.  
Também são dignas de nota as ações tomadas 
em relação à saúde, segurança e bem-estar dos 
empregados durante a situação da Covid-19.

A promoção do Consumo Responsável, onde a 
Emuca participou e desenvolveu novos hábitos 
com a Refruiting, oferecendo fruta fresca aos seus 
empregados e empregadas.

A reciclagem foi também destacada como 
uma medida de preservação do ambiente, 
com a introdução de vários contentores de lixo 
para separar os resíduos, aumentando assim a 
sensibilização do pessoal.

Finalmente, na linha do Respeito pelo Ambiente 
durante 2020, os esforços têm sido concentrados 
na minimização do impacto ambiental e na 
promoção de tecnologias limpas.
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Linhas de ação e 
objetivos

Acciones Emuca 2020 RESULTADOS

1. Saúde e bem-estar (ODS 3): Garan-
tir uma vida saudável e promover 
o bem-estar em todas as idades é 
essencial para o desenvolvimento 
sustentável.

-Medidas preventivas contra a COVID-19 que têm ga-
rantido a segurança no trabalho.
-Seminários virtuais de beleza (Beauty Party). 
- A importância da hidratação para o corpo (forneci-
mento de água engarrafada, dias de bebida quente 
grátis).
-Sessões de informação sobre hábitos saudáveis (por 
exemplo: O calor no trabalho é um risco que todos e 
todas podemos evitar; Não brinque ao sol este Verão).
-Campanha contra a Gripe e vacinação. 
-Seguro de saúde como prestação social e telemedici-
na durante a pandemias. 
- Fruta fresca semanal.

-Covid-19: 0 (zero) contágio nas nossas 
instalações. 
-Promoção de hábitos saudáveis atra-
vés da distribuição semanal de fruta 
fresca. 
-Campanha de prevenção de doenças 
para promover o bem-estar dos empre-
gados.
-Emuca assegura-se de acompanhar o 
seu pessoal em momentos cruciais das 
suas vidas.

2. igualdade de género (ODS 5); 
Alcançar a igualdade de género e dar 
poder a todas as mulheres e miúdas.

- Inquérito anónimo.
 -Sessões de informação sobre Diversidade. 
 -Desenvolvimento do Plano de Igualdade com mais de 
70 ações.

- Implementação e acompanhamento 
do Plano de Igualdade. 
-82% dos inquiridos ao questionário 
de Igualdade consideram que tanto os 
homens como as mulheres da em-
presa têm igual acesso ao processo de 
recrutamento. 
-92% dos trabalhadores consideram 
que mulheres e homens têm igual 
acesso à formação em Emuca (por 
exemplo, nível de facilitação, conci-
liação e apoio: 4/5).

3. Energia acessível e no poluente 
(ODS 7): Assegurar o acesso à energia 
acessível, fiável, sustentável e moder-
na para todos.

-Trabalhar para uma produção de energia fiável, ininte-
rrupta, suficiente e limpa.

-26% da nossa energia provém de ener-
gias renováveis. 
-Em 2021 planeamos instalar pontos de 
carregamento.

4. Trabalho digno e crescimento 
económico (ODS 8): Promover o 
crescimento económico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho digno 
para todos.

-Informações da equipa sobre teletrabalho (dicas, guia, etc.) 
- Programas de acolhimento (onboarding) personalizados.
- Política de remuneração baseada no modelo de compen-
sação total (Planos de Carreira, Plano de Formação, etc.). 
- Colaboração com diferentes associações, escolas de negó-
cios e universidades.  

Resultados do inquérito EFR = Emuca é 
um bom lugar para trabalhar:  
- Avaliação da qualidade do emprego 
(4/5)
-Classificação da satisfação das medi-
das (4,7/5)
- Excelência Organizacional (4.1/5)     

5. Indústria, Inovação e Infraestruturas 
(ODS 9): Desenvolver infraestruturas 
resilientes, promover a industria-
lização inclusiva e sustentável, e 
fomentar a inovação.

- Implementação de novas ferramentas digitais tais como 
Woffu, Rydoo, e Google Analytics.
- Instalação do sistema SEP em máquinas de venda auto-
mática.
- Incrementação da integração de processos dentro da 
cadeia de valor com clientes, agências de transporte e 
fornecedores através do intercâmbio electrónico de dados 
(pedidos, confirmações de pedidos, informação sobre pedi-
dos pendentes e situação dos envios, faturas, etc.).
- Implementação de um PIM (Product Information Mana-
gement) para gerir de forma ágil e única todos os con-
teúdos do nosso catálogo de produtos, e ligá-los rápida e 
facilmente aos nossos websites e aos dos nossos clientes.
-Redesenhar os processos de order-to-delivery automa-
tizando-os, de modo a que muitos pedidos introduzidos 
através da nossa plataforma B2B sejam automaticamente 
transferidos para o processo de recolha nos nossos ar-
mazéns sem intervenção humana.
- Aumento no oferecimento de métodos de pagamento 
aos clientes, incluindo o pagamento por cartão e PayPal.

Inquérito climático:
-84% dos trabalhadores não iriam 
trabalhar para outra empresa com 
condições de trabalho iguais.
-Diminuição de ficheiros físicos no con-
trolo de qualidade e substituição por 
um ficheiro virtual na SEGA.
-Agilidade e rapidez nos processos 
devido à implementação de novas 
aplicações e programas. 
-Gestão mais fácil e ágil das encomen-
das, entregas, pagamentos, documen-
tação e catálogos de produtos para 
melhorar a experiência dos nossos 
clientes e poupar recursos e tempo. 
-Eficiência e agilidade organizativa.

6. Consumo e produção responsáveis 
(ODS 12): Assegurar padrões de consu-

mo e produção sustentáveis.

-Promoção da Reciclagem em toda a atividade profis-
sional da equipa. 

-Promoção da redução do consumo de materiais po-
luentes (plástico, etc.). 

-Implantação no final do ano da utilização de paletes 
de cartão.

Poupança nas emissões de CO2 (1041 
kg) graças à utilização de paletes ami-

gas do ambiente.
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As ações realizadas ao longo do período foram estruturadas com base nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas para a agenda de 2030.

ODS Nº ACÇÕES
Saúde e bem-estar (3) 7

Igualdade de Género (5) 3

Energia acessível  e não poluente (7) 1

Trabalho digno e crescimento económico (8) 4

Indústria, inovação e infraestruturas (9) 5

Produção e consumo responsáveis (12) 2

Produção e consumo
9,1%

Indústria e inovação
22,7%

Trabalho decente
18,2% Energia acessível

4,5%

Igualdade de género
13,6%

Saúde e bem-estar
31,8%

O gráfico abaixo mostra a distribuição das atividades de acordo com os diferentes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Ações CSR 2020 em conformidade com os ODS

Percentagem de Ações em referência aos ODS
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6. RELAÇÕES COM O AMBIENTE E 
CONTRIBUIÇÃO DE VALOR

É por isso que mantemos uma comunicação 
constante e fluida com nossas diferentes partes 
interessadas. Os nossos principais canais de 
comunicação e fontes de informação são: o nosso 
website www.emuca.es, renovado em Setembro 
de 2020, onde pode encontrar uma grande 
quantidade de informação sobre a empresa e 
secções para clientes e fornecedores.

Da mesma forma, com enfoque no cliente, 
temos numerosos canais de comunicação que 
procuram a satisfação e o contacto permanente: 
chat, comunicações por e-mail e mensagens 
móveis, chamadas telefónicas, canal YouTube, 
redes sociais, inquéritos de satisfação, boletins 
informativos em linha, cartazes, etc.

A nossa atividade envolve tanto partes 
interessadas internas como externas, todas elas 
afetadas em maior ou menor grau pelas decisões 
e atividades da empresa. Entre eles destacamos 
clientes, empregados, acionistas, fornecedores 
e sociedade devido ao seu nível de impacto. 
Sabemos que sem uma boa relação com as 
diferentes partes interessadas, não podemos 
alcançar os objetivos estabelecidos. É por isso que, 
com ações transversais e específicas para cada 
grupo de partes interessadas, tentamos criar uma 
relação próxima, sólida e satisfatória com objetivos 
alinhados. 

Na EMUCA colocamos os nossos colaboradores, 
trabalhadores, clientes e fornecedores no centro 
da nossa estratégia porque acreditamos que 
o nosso principal valor acrescentado reside 
nas pessoas que nos acompanham e com 
quem trabalhamos. Sabemos que ouvir as 
suas necessidades é essencial para gerar valor 
partilhado.
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Ouvimos as opiniões de todas as nossas partes 
interessadas para criar valor.

No que diz respeito aos empregados, Emuca 
tem diferentes canais de comunicação interna, 
tanto offline como online. Nos canais offline 
podemos mencionar os paneis informativos, 
videowall, reuniões presenciais e suportes físicos. 
Nos canais online temos o mailchimp, reuniões, 
videoconferências, e-mail e woffu, mas o portal 
do empregado destaca-se onde, entre outras 
funcionalidades, há uma secção de notícias e uma 
caixa de sugestões. Além disso, a iniciativa “Emuca 
és tu” visa aproximar-se deste grupo de interesse 
e informar-se sobre as suas preocupações e 
interesses. Esta iniciativa deu origem a propostas 
que temos implementado com outros benefícios 
sociais que trabalhamos ano após ano. 

Por outro lado, estamos em contacto com 
os nossos fornecedores e oferecemos-lhes 
informações valiosas nas nossas conferências e 
congressos técnicos. Estes eventos são também 
realizados para o pessoal interno e clientes.

Finalmente, a comunicação com os parceiros 
acionistas tem lugar através de reuniões ou 
relatórios de acompanhamento sobre segurança, 
PCH, gestão de resíduos, etc.
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6.1 COMPROMISSO COM OS NOSSOS CLIENTES

Trabalhamos diariamente para a melhoria 
contínua de todos os nossos serviços. 
Compreendemos que tanto as empresas como os 
clientes não são apenas componentes essenciais 
para a sobrevivência de uma organização, mas 
que por detrás de cada um deles há pessoas. 
Por conseguinte, comunicação, transparência 
e empenho são os pilares sobre os quais 
construímos as nossas relações. É através da 
criação de confiança com os nossos clientes que 
conseguimos a sua lealdade.

O nosso sistema de gestão da qualidade está 
em conformidade com a norma ISO 9001. 
Tomamos todas as nossas decisões com base nos 
nossos clientes. A fim de melhorar a experiência 
do cliente, seguimos procedimentos para 
avaliar riscos e oportunidades, com o objetivo 
de implementar ações para a sua correção e 
prevenção.

COMPROMISSO COM OS NOSSOS CLIENTES
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A EMUCA está empenhada nos seus clientes 
através de formação e informação, para 
que possam maximizar todos os benefícios 
proporcionados pelos seus produtos adquiridos. 
Conferências, seminários, vídeos de montagem, 
documentação técnica, material de exposição 
e modelos são algumas das ferramentas que 
oferecemos a fim de garantir a correta utilização 
dos nossos produtos e serviços. No entanto, 
sabemos que nem todos os nossos clientes 
dispõem dos mesmos recursos, razão pela qual, 
através da nossa área de novas necessidades e 
exigências de mercado, oferecemos formação 
personalizada na área das ferramentas digitais, 
tendências e outros aspectos relevantes do sector, 
de acordo com os interesses do candidato.

Atualmente, qualquer tipo de gestão requer um 
mínimo de dados pessoais e a frequência do 
seu pedido não significa que já não se trate de 
informação pessoal sensível. 

Na EMUCA preocupamo-nos com a segurança 
dos nossos clientes, utilizando apenas os seus 
dados para a nossa colaboração conjunta a fim de 
melhorar a sua experiência de compra.

Por conseguinte, EMUCA S.A. é responsável pelo 
tratamento dos dados pessoais do Interessado 
e informa os seus clientes que estes dados 
serão tratados de acordo com as disposições do 
Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril (GDPR) 
e da Lei Orgânica 3/2018 de 5 de Dezembro 
(LOPDGDD), para o qual são fornecidas as 
seguintes informações de tratamento Finalidade 
e legitimidade do tratamento, é mantida uma 
relação comercial (para o legítimo interesse da 
pessoa responsável, art. 6.1.f GDPR) e envio de 
comunicações de produtos ou serviços (com o 
consentimento da pessoa interessada, art. 6.1.a 
GDPR).

O tempo de resposta é a chave para uma 
experiência óptima. A fim de reduzir ao máximo 
este tempo de resposta, dispomos de assistência 
técnica onde os clientes podem resolver dúvidas 
relacionadas com aspectos técnicos dos nossos 
produtos sob a forma de Q & A (Perguntas e 
Respostas). Tem configuradores que ajudam a 
compreender as necessidades do produto com 
base na solução procurada pelo cliente e manuais, 
tanto para a utilização da nossa plataforma de 
vendas B2B online como para a utilização correta 
da marca corporativa.

Além disso, com a entrada em vigor da LOPD 
espanhola ao RGPD europeu, no que diz respeito 
à Garantia de Direitos Digitais e à desconexão 
digital do trabalhador, em 2020 toda a 
documentação e cláusulas legais foram adaptadas 
às disposições dos dois regulamentos atuais 
sobre privacidade. Os dados serão conservados 
apenas durante o tempo necessário para manter 
a finalidade do tratamento ou enquanto houver 
prescrições legais que ditam a sua custódia e 
quando deixarem de ser necessários para esse 
fim, serão apagados com medidas de segurança 
adequadas para assegurar a anonimização dos 
dados ou a destruição total dos dados.

Os dados não serão comunicados a terceiros, a 
menos que houver obrigação legal. Os clientes 
têm o direito de retirar o consentimento 
em qualquer altura, o direito de acesso, 
retificação, portabilidade e eliminação dos 
seus dados e o direito de limitar ou opor-se 
ao seu processamento. Têm também o direito 
de apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo (www.aepd.es) se considerarem que o 
processamento não está em conformidade com 
os regulamentos em vigor.

Informação e formação, a nova fidelidade

Privacidade como um requisito

“Através de uma estratégia customer centric, o 
nosso objetivo é ajudar o cliente a criar espaços 

sem limites, oferecendo as melhores soluções em 
acessórios e mobiliário”.
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Para nos adaptarmos ao novo ambiente 
empresarial, manter a confiança dos nossos 
clientes, e satisfazer as necessidades da 
sociedade, precisamos de uma mão-de-obra 
empenhada e qualificada. A nossa equipa deve 
refletir a diversidade da sociedade de hoje.

Os nossos gestores estão conscientes de que 
as políticas baseadas no modelo de gestão da 
conciliação da vida profissional e pessoal/familiar 
são necessárias devido aos benefícios para a 

Todos merecem um trabalho digno e remunerado. 
Mas a eficácia do empregado depende em grande 
medida de condições de trabalho óptimas, 
empregos e salários dignos, entre outras coisas.

Na EMUCA, preocupamo-nos em fornecer aos 
nossos trabalhadores todas as ferramentas de 
que necessitam para realizar o seu trabalho 
corretamente, locais de trabalho limpos e 
espaçosos, mobiliário ergonómico e de qualidade.

Em termos de política de seleção, o objetivo é 
sempre selecionar pessoal com uma casa perto do 
centro de trabalho ou da área geográfica em que 
trabalham.

Manter um equilíbrio entre a família e o trabalho 
é complicado. Por este motivo, vemos a utilização 
da flexibilidade na gestão do pessoal como uma 
ferramenta essencial para facilitar a conciliação da 
vida profissional e familiar.

O objetivo das nossas políticas de flexibilidade 
laboral é reduzir os conflitos de “tempo” entre o 
trabalho e a família. Procuramos um equilíbrio 
entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, com 
o objetivo de criar pessoas mais felizes, mais 
equilibradas e que fomentem uma equipa mais 
coesa e eficaz.

O pessoal de escritório e a rede de vendas têm a 
opção de horários de trabalho flexíveis, tanto para 
os horários de início como de fim. Os empregados 
têm dias de marcação livre que podem ser 
tomados quando quiserem, e estes dias podem 

organização, para ter pessoal mais empenhado 
e motivado, e também para usar a nossa posição 
para construir a sociedade em que queremos 
viver.

A direção da empresa está empenhada no 
desenvolvimento da cultura da EFR no contexto 
da organização e documenta-o numa base 
contínua.

Além disso, recompensamos a antiguidade e 
experiência para reconhecer o trabalho destes 
empregados que nos têm ajudado a crescer 
durante muitos anos.

Além disso, é garantida uma avaliação de 
desempenho óptima por objetivos, o que permite 
ao empregado saber através de um sistema 
objetivo qual é a sua evolução profissional através 
da avaliação do seu gestor direto. Os salários do 
pessoal estão acima do acordo de negociação 
coletiva através da nossa política de incentivos.

ser divididos em meios dias, aumentando assim a 
flexibilidade desta medida. 
A organização também quer estar atenta às 
necessidades ou dificuldades pessoais e familiares 
que um empregado possa ter em determinado 
momento, pelo que foi criado um serviço de 
atenção personalizada, através do qual são 
atendidas situações especiais de empregados 
com medidas especiais: redução do horário de 
trabalho, flexibilidade, etc.

Para além das horas de trabalho intensivo no 
Verão, o pessoal é livre de escolher quando tirar 
uma semana de férias, a fim de coordenar melhor 
as suas férias com as férias dos seus parceiros ou 
com as férias escolares.

Profissionais treinados e empenhados

QUALIDADE

FLEXIBILIDADE

Política sobre a qual construímos os nossos empregos

6.2 COMPROMISSO COM O NOSSA GENTE
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Investimos no desenvolvimento das pessoas. 
Cada indivíduo pode trazer conhecimentos e 
perspectivas diferentes à equipa, e promover a 
formação dos nossos indivíduos é o primeiro passo 
para a criação de equipas competentes.

A este respeito, as horas de formação foram 
aumentadas em 58% em relação a 2019. Uma 
grande parte das horas de formação foi dada 
durante o horário de trabalho, a formação online 
foi promovida para evitar viagens e garantir a 
segurança face à pandemia, e quando não esteve 
online, os formadores sempre tentaram viajar para 
a empresa para maior comodidade e para poupar 
tempo aos empregados.  Do mesmo modo, dado 
o valor que a digitalização tem para a Emuca, a 
formação em linha também foi promovida em 
oposição à formação presencial. 
Para além de cobrir todas as necessidades de 
formação para um desempenho óptimo do 

Sem apoio e atenção à situação pessoal e familiar 
dos empregados, não é possível alcançar o sucesso 
profissional. EMUCA quer estar presente em 
momentos importantes da vida familiar de um 
empregado: casamento, nascimento e educação 
de filhos, morte de membros da família, situações 
financeiras difíceis, doença de membros da 
família, etc.

É por isso que implementamos medidas de 
apoio aos funcionários e suas famílias (vales 
de acolhimento para funcionários com filhos 

trabalho, o plano de formação 2020 foi alinhado 
com a estratégia da empresa, girando sobre os 4 
eixos principais.

Eixo 1: Adaptação à mudança/digital/
transversalidade/ágiles/eficiência. Eixo 2: Nova 
interação com o mercado. Eixo 3: Produto. Eixo 4: 
Senso de urgência e excelência organizacional.

É por isso que as bolsas de estudo são concedidas 
para formação adicional contratada pelo próprio 
empregado. As promoções internas e os planos 
de carreira são encorajados. As sugestões e 
reclamações dos empregados são tratadas através 
da Caixa de Sugestões. Existem também outros 
canais de comunicação ativa entre os empregados 
e a empresa: intranet, painel informativo, correio 
electrónico, etc.

menores de três anos, felicitamos o nascimento 
de uma criança com um montante significativo, 
concedemos empréstimos sem juros ou 
comissões, concedemos montantes económicos 
não reembolsáveis, concedemos um enxoval 
para o nascimento de crianças, alargamos a 
cobertura do seguro de vida, concedemos bilhetes 
de restaurante como remuneração flexível, 
recompensamos a contribuição de candidaturas 
de familiares ou conhecidos e prestamos sempre 
um serviço personalizado ao cliente.

CRESCIMENTO

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, IGUALDADE DE GÉNERO E INTEGRAÇÃO
Emuca declara o seu empenho no 
estabelecimento e desenvolvimento de políticas 
que integrem a igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre mulheres e homens, sem 
discriminar direta ou indiretamente em razão do 
sexo. 
São promovidas e encorajadas medidas para 
alcançar uma verdadeira igualdade dentro da 
nossa organização, estabelecendo a igualdade 
de oportunidades entre mulheres e homens 
como um princípio estratégico da nossa política 
empresarial e de recursos humanos.

Em cada uma das áreas em que esta empresa 
opera, desde o recrutamento à promoção, 
incluindo política salarial, formação, condições de 
trabalho e equilíbrio trabalho-vida, assumimos o 
princípio da igualdade de oportunidades entre 

mulheres e homens, prestando especial atenção 
à discriminação indireta.  Em 2020, foi realizado 
o primeiro inquérito anónimo a fim de detectar 
a percepção dos empregados sobre alguns itens 
relacionados com a igualdade de género. Foi 
recebido um total de 51 respostas, ou seja, 45,13% 
da mão-de-obra respondeu.

Um total de 37,5% de homens e 60,61% de 
mulheres completaram o questionário. Embora 
menos mulheres participassem em termos 
absolutos, a participação das mulheres era mais 
elevada em termos percentuais. Tendo em conta 
as percepções do pessoal, 82% dos inquiridos 
consideram que na empresa tanto os homens 
como as mulheres têm igual acesso ao processo 
de recrutamento.

FAMÍLIA
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De acordo com a nova norma EFR 1000-2, 
à qual o nosso modelo de gestão EFR está 
em conformidade, não existe a obrigação de 
monitorizar indicadores. Contudo, consideramos 
necessário ter medidas disponíveis; estas soluções 
são registadas no sistema de gestão no módulo 
de RH. Em 2020 foi realizado um inquérito EFR 

no qual houve uma taxa de resposta de 81,3%. 
Neste inquérito, foram lançados 10 itens para 
avaliar a qualidade do trabalho, flexibilidade ou 
desenvolvimento pessoal e profissional, entre 
outros, e a classificação média foi de 4,1 em cada 
5. Os planos de ação derivam deste inquérito e são 
objeto de acompanhamento. 

MONITORIZAÇÃO DOS INDICADORES

Damos prioridade à proteção dos nossos 
empregados em todas as circunstâncias, 
garantindo a saúde e segurança de todos os 
empregados da empresa, bem como daqueles 
com quem esta tem uma relação (fornecedores, 
trabalhadores externos, visitantes, etc.) é de 
importância primordial. As Observações Genéricas 
do Plano de Prevenção de Riscos Laborais expõem 
a política da empresa em matéria de gestão de 
riscos e saúde dos trabalhadores.

A cultura preventiva é promovida utilizando 
o Plano de Prevenção como instrumento 
de trabalho, permitindo a implementação 
e integração da prevenção na empresa, 
estabelecendo os objetivos, os meios para os 
alcançar e as responsabilidades de cada pessoa 
dentro da organização. Algumas das ações nele 
refletidas são:

Por outro lado, 92% dos trabalhadores 
consideram que em Emuca existe igualdade 
de acesso à formação. Foi implementado 
um plano de igualdade em Emuca. 
Atualmente, as percentagens entre homens 
e mulheres são as seguintes: 68,97% e 31,03 
(respectivamente), que gozam dos mesmos 
benefícios independentemente do seu sexo. 
É também realizada uma análise anual e um 
acompanhamento da utilização e satisfação das 
medidas de EFR já implementadas.

Está disponível um formulário de solicitação 
para medidas EFR para a maioria das medidas 
disponíveis; estas candidaturas são registadas 

SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO 
Área de formação: inicial (no momento da 
incorporação) e contínua dos empregados, 
dependendo do seu emprego. 

Área de comunicação: : promovendo reuniões 
regulares e fornecendo aos empregados 
diferentes canais online e offline para acederem a 
informação sobre saúde e segurança em qualquer 
lugar e em qualquer altura. 
Gestão de EPIs para todos os empregados, de 
acordo com as suas necessidades.  

Além disso, tem sido feito muito trabalho sobre 
protocolos e medidas de proteção contra a 
Covid-19: utilização de máscaras, controlos de 
capacidade, distância de segurança, testes rápidos 
e antígenos a cada 15 dias, guia de teletrabalho, 
como agir em caso de sintomas, etc. 

no sistema de gestão no módulo de RH. 
Relativamente à integração, colaboramos com 
ONGs e entidades dedicadas à integração 
laboral do pessoal em risco de exclusão social: 
toxicodependentes, deficientes e outros grupos 
desfavorecidos (Caritas, Banco Alimentar, Cruz 
Vermelha, Intermon Oxfam etc.) porque todas 
as pessoas precisam de uma oportunidade 
de mudança e acreditamos que podemos 
proporcionar essas oportunidades, a partir do 
carácter da nossa empresa.

6.3 COMPROMISSO COM OS FORNECEDORES
O montante total de compras a fornecedores em 

2020: 
Compra ESA 2020: 26,373K Eur 
Comprar ESRL 2020: 11.143K Eur 

A percentagem de fornecedores é a seguinte: 55% 
dos fornecedores são da União Europeia e 45% 
são fornecedores asiáticos.

Como prática padrão, visitamos os fornecedores 
antes de iniciarmos uma relação comercial, 
avaliando as capacidades e o potencial do 
fornecedor.
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Temos um código de conduta que se estende a 
toda a cadeia de fornecimento, com a intenção 
de que os trabalhadores do Grupo se relacionem 
com os seus fornecedores de bens e serviços de 
uma forma legal, ética e respeitosa. A seleção de 
fornecedores é regida por critérios de objetividade 
e transparência, conciliando o interesse da 
empresa com a obtenção das melhores condições, 
com a conveniência de manter relações estáveis 
com fornecedores éticos e responsáveis. Todos os 
fornecedores que trabalham com o Grupo devem 

Os trabalhadores do Grupo não devem solicitar 
aos fornecedores, nem aceitar informações 
relativas aos termos e condições de outras 
empresas concorrentes do Grupo.

Nenhum trabalhador do Grupo pode oferecer, 
conceder, solicitar ou aceitar, direta ou 
indiretamente, presentes ou esmolas, favores 
ou compensações, em dinheiro ou em espécie, 
qualquer que seja a sua natureza, que possam 
influenciar o processo de tomada de decisão 
relacionado com o desempenho das funções 
derivadas do seu cargo. Qualquer oferta ou 

A este respeito, nenhum trabalhador do Grupo 
pode oferecer, conceder, solicitar ou aceitar 
qualquer oferta ou gratificação de qualquer 
pessoa singular ou coletiva com quem o Grupo 
tenha relações de qualquer tipo que, isolada ou 
agregada durante um período de um ano, tenha 
um valor superior a 100 euros ou equivalente 
em moeda local. Os presentes em dinheiro são 

comprometer-se a respeitar os direitos humanos 
e laborais de todos os trabalhadores contratados, 
bem como a envolver e transmitir estes princípios 
aos seus parceiros comerciais.

A violação de qualquer destes princípios não 
será aceite pelo Grupo em circunstância alguma. 
As atividades de compra e aquisição devem ser 
realizadas no estrito cumprimento das regras e 
procedimentos em vigor na empresa.

presente recebido em violação do presente 
Código deve ser imediatamente devolvido e o 
Comité de Conformidade Regulamentar deve ser 
informado desta circunstância.

Se não for razoavelmente possível devolver o 
presente, este será entregue à Comissão que, após 
emitir o recibo correspondente, o utilizará para 
fins de interesse social. O objetivo é assegurar 
a concorrência em condições de igualdade, 
promovendo assim um mercado justo com livre 
acesso. 

expressamente proibidos. O objetivo é assegurar 
a ética e a transparência em todas as relações da 
empresa.  No próximo ano, pretendemos começar 
a avaliar a conformidade dos nossos fornecedores 
com o código de conduta com base em 
indicadores, a fim de podermos ter pleno controlo 
e percepção da responsabilidade social da cadeia 
de fornecimento. 

Criação de relações estáveis com fornecedores

Acesso em igualdade de condições

Luta contra o suborno

Temos um código de conduta a fim de promover 
uma relação Lícita, ética e respeitosa com os nossos 

fornecedores e outras partes interessadas.
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Com o objetivo de promover a investigação 
para melhorar a saúde e as condições de vida 
da sociedade, o Grupo, como todos os anos, 
tem colaborado com a Associação Espanhola 
Contra o Cancro por ocasião do 10º Aniversário 
da campanha Ponte Guapa a favor de la AECC de 
Valencia.

Este ano foi realizado de uma forma diferente 
devido ao Covid-19. Consistiu em dias virtuais 

com a venda de produtos de solidariedade e 
masterclass com laboratórios de dermo/nutri, 
atividade em redes sociais e, claro, angariação 
de fundos, roletas e mercados de solidariedade 
de condição física. Esta colaboração consistiu 
na divulgação da campanha entre as diferentes 
partes interessadas, promovendo assim a 
sensibilização e informação de todas as mulheres 
e da sociedade em geral sobre a importância 
do diagnóstico precoce para o sucesso dos 
tratamentos.

Associação Espanhola Contra o Cancro

Emuca colabora com aqueles que mais precisam: Juegaterapia
Emuca colaborou com a Fundação Juegaterapia 
na celebração do 75º aniversário da Escola de 
Santo Tomás de Aquino. Juegaterapia é uma 
organização que encoraja as crianças a enfrentar 
os momentos mais difíceis com um sorriso. O 
projeto “Estaciones Lunares” (Estações Lunares) 

é realizado no Hospital de la Fe em Valência para 
evitar que os espíritos das crianças sujeitas a 
períodos de isolamento caiam, tornando as suas 
estadias tão divertidas quanto possível.

6.4 COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

Emuca colabora com diferentes centros de 
formação e universidades da Comunidade 
Valenciana tais como EDEM, CEF-UDIMA, 
ESIC, ADEIT, Universidade Politécnica de 
Valência (UPV), com o objetivo de promover a 
colaboração e o intercâmbio de conhecimentos 
com as universidades, dando aos estudantes a 

oportunidade de combinar os conhecimentos 
teóricos com os conteúdos práticos dos 
programas de formação na nossa empresa 
e facilitando a sua incorporação no mundo 
profissional, tendo adquirido experiências reais 
durante o desenvolvimento dos estágios. 

Investindo nas gerações futuras



35

6.5 COMPROMISSO COM O AMBIENTE
Emuca está firmemente empenhada na eficiência no 

consumo de recursos e na gestão de resíduos, bem 
como na redução de emissões.

Ligada ao ODS sobre a ação climática, a 
organização tem ações em curso para gerir e 
minimizar o desperdício e otimizar a utilização de 
papel na entidade.

Renovamos a nossa frota de veículos comerciais 
e representativos para garantir o seu correto 
estado e funcionamento, bem como o consumo 
de combustível adequado para reduzir as 
emissões de gases.

Verificamos se os nossos fornecedores envolvidos 
em atividades de transporte e embalagem 
dispõem de sistemas de gestão ambiental 
internos ou de planos de ação para reduzir o seu 
impacto ambiental.
        

Na Emuca instalámos painéis solares 
fotovoltaicos para autoconsumo na nossa própria 
fábrica, com uma potência de pico de 118,80 kWp, 
através de 432 painéis, o que significa que, na 
produção anual completa e no autoconsumo, 162 
toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas para 
a atmosfera em média todos os anos. Além disso, 
estamos empenhados em investir neste sentido, 
com o qual temos outra unidade de produção 
para a venda de energia verde à Iberdrola, 
constituída por 2.350 painéis de telhado com uma 
potência máxima de 645,84 kWp, o que significa 
uma poupança nas emissões para a atmosfera de 
769 toneladas de CO2 por ano, em média.

Reduções de emissões



36

Desde há vários anos, Emuca tem vindo a 
promover a digitalização de ficheiros e a 
minimização da quantidade de papel utilizada 
nos diferentes processos da empresa, sempre que 
possível. Com a fatura digital, poupámos papel no 
processo de emissão, bem como em envelopes. 
Na administração, temos feito poupanças desde a 
introdução da faturação electrónica:

Otimizar a utilização de papel na entidade

Ano A4 Envelopes

2013 24.877 24.877

2014 24.285 24.285

2015 23.851 23.851

2016 25.496 25.496

2017 33.837 33.837

2018 32.179 32.179

2019 29.567 29.567

2020 27.225 27.225

As nossas instalações têm serviços de limpeza, 
manutenção e recolha de resíduos de cartão, 
madeira, ferro, alumínio, plástico, toners, etc. 
Através de fornecedores externos aprovados.

Estamos empenhados na embalagem ecológica 
em todos os nossos processos, com o objetivo 
de assegurar que os produtos utilizados são 
concebidos com a quantidade mínima de 
material necessário, tão pequenos e leves quanto 
possível e 100% recicláveis. Neste sentido, 
utilizamos embalagens de cartão reciclável, uma 
quantidade significativa das quais é feita de 
material reciclado.

Gestão e minimização de resíduos 
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Utilização de pacotes de folhas (caixas de 5 pacotes de 500 folhas/pacote). Este é o resumo das 
compras para cada ano:

Ano Hojas Caixas

2017 462.500 185

2018 400.000 160

2019 375.000 150

2020 337.500 135

Do mesmo modo, noutras áreas, a utilização da tecnologia tem sido grandemente promovida, 
evitando o consumo de papel.  Por exemplo: utilização de assinaturas digitais, ficheiros digitalizados de 
funcionários, avaliação baseada na competência através de uma plataforma digital, etc.
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