RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

“ A Sustentabilidade consiste em
construir pensando no futuro!”
- Renzo Piano
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Sustentabilidade
na MOLDIT
Mensagem da Administração
Caro leitor,

comunidade cientíﬁca para a baixa velocidade de

empresa aproveitou a situação incomum de 2020

O presente Relatório de Sustentabilidade é o

renovação dos combustíveis fósseis, os níveis

para integrar e uniformizar os seus métodos de

terceiro realizado pela MOLDIT. Este percurso

elevados de poluição e a rápida evolução do aque-

trabalho ao longo das unidades nacionais da

demonstra a solidez da aprendizagem feita,

cimento global, fatores que ameaçam a subsistên-

MOLDIT INDUSTRIES, procurando introduzir as

tornando normal um processo que é verdadeira-

cia das gerações seguintes. Como tal, as práticas

suas boas práticas no âmbito da responsabilidade

mente raro e inovador nas empresas do setor de

de grande parte das empresas estão cada vez

social no seio destas instalações fabris, para que

moldes em Portugal. Pela terceira vez, a empresa

mais focadas na redução dos seus impactos

num futuro próximo seja possível incluir uniformi-

expõe os resultados obtidos em 2020 para os 10

económicos, sociais e principalmente ambientais.

zar totalmente as práticas e resultados entre as

Princípios da Responsabilidade Social nas áreas

O ano de 2020 apresentou-se como um desaﬁo

diversas unidades fabris. Simultaneamente, e

dos direitos humanos, práticas laborais, proteção

para todas as organizações. A pandemia mundial

sempre que possível, algumas variações de carga

ambiental e anticorrupção. Este documento inteira

causada pelo coronavírus, criou desequilíbrios na

produtiva foram utilizadas para investir nos recur-

também todas as partes interessadas da estraté-

carga produtiva e nos métodos de trabalho até

sos humanos da empresa, de forma a fomentar o

gia que a empresa estabeleceu para si e para as

então utilizados, colocando à prova a resiliência

seu crescimento pessoal e proﬁssional.

restantes unidades industriais, após a expansão

das empresas e dos seus colaboradores às

Apesar deste ano atípico, a empresa não descurou

da empresa em 2018 e depois em 2019 com a

mudanças disruptivas que se sucederam. A

a sua Responsabilidade Social, continuando o seu

aquisição da CF MOLDES e da ASG MOLDES.

MOLDIT não escapou aos efeitos deste vírus e

trabalho na melhoria contínua deste aspeto, este

Os temas da sustentabilidade e da economia

estes são notórios ao longo da apresentação dos

ano com a responsabilidade acrescida de garantir

circular são cada vez mais fulcrais na sobrevivên-

resultados deste ano. Após dois anos de aposta no

ainda mais a saúde dos seus colaboradores,

cia da sociedade, com os crescentes avisos da

crescimento das suas infraestruturas e marca, a

implementando medidas para que não se crias-
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sem cadeias de transmissão do vírus internamente,

a segurança e saúde dos mesmos durante as suas

Apesar de 2020 ter sido um ano extremamente

algo alcançado com sucesso.

tarefas laborais. Em termos ambientais, apesar da

exigente, também foi um ano de aprendizagem, de

A MOLDIT continua a contribuir para o desenvolvi-

MOLDIT não apresentar grande risco, monitoriza os

teste da resiliência e da solidez da empresa. O apoio

mento económico local e nacional, produzindo

aspetos relevantes gerados pela produção de

e entreajuda dos seus colaboradores, foi essencial

moldes (e exportando a sua maioria) e peças plásti-

moldes e plásticos, intervindo de forma a minimizar

para ultrapassar os efeitos da pandemia na saúde e

cas, recorrendo, sempre que possível, a fornecedo-

os impactes da sua atividade industrial e proteger

nos negócios da empresa.

res nacionais. O seu volume de negócios do ano de

os recursos do planeta e a comunidade local.

Com a implementação do plano de vacinação,

2020 foi de cerca de 15,6 milhões de euros e, atual-

Os projetos de inovação desenvolvidos nas empre-

antevê-se o ﬁm desta pandemia durante o ano de

mente, emprega perto de XX colaboradores só na

sas, tanto os realizados internamente como os que

2021, esperando-se um período de forte cresci-

sua sede, sendo que a totalidade das unidades

são executados em parceria com entidades do

mento sustentado, sem descurar o forte contributo

nacionais contam com perto de 300 pessoas para

sistema cientíﬁco e tecnológico, continuam a ter

social e ambiental que será o próximo grande desa-

desenvolver as suas operações. Continua a partici-

um papel essencial para a sustentabilidade da

ﬁo das empresas e da sociedade.

par e intervir na comunidade, contribuindo para o

MOLDIT INDUSTRIES. A execução dos mesmos faz

seu desenvolvimento, através do apoio a institui-

com que a empresa se mantenha atualizada tecno-

ções que trabalham em prol do bem-estar das

logicamente, nos seus processos, produtos e servi-

pessoas. A empresa continua também, como men-

ços. Em 2020, e com a criação da nova marca

cionado anteriormente, a investir no desenvolvi-

MOLDIT INDUSTRIES, em termos de projetos inter-

mento pessoal e proﬁssional dos seus colaborado-

nos, houve um grande foco no marketing e comuni-

res e tem ativos todos os mecanismos para garantir

cação, área até então pouco explorada.

Engº José Costa

Dr. Nuno Silva

Setor
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Setor
Enquadramento
A MOLDIT faz parte do setor dos moldes português,

destinados aos seguintes setores: embalagem,

e os EUA e Canadá (4%).

utilidades domésticas, mobiliário, entre outros.

setor esse que teve o seu 4º melhor ano em 2019.
Em termos de posicionamento no mercado de
moldes para injeção de plásticos, Portugal é o 8º
maior produtor a nível mundial e o 3º a nível europeu. De acordo com o relatório publicado em 2020
pela CEFAMOL (Associação Nacional da Indústria

Apesar do setor das embalagens representar

3,5

falta de 2020

80 M

apenas 8% dos moldes produzidos, a sua quota tem
aumentado ao longo dos anos. Mais recentemente,

70 M

o setor dos moldes tem tentado entrar noutras

60 M

indústrias como a aeronáutica e de dispositivos

de Moldes), intitulado “Indústria Portuguesa de

50 M

Moldes”, o setor de moldes nacional emprega cerca

40 M

Através dos dados representados do gráﬁco, veriﬁ-

de 11 000 pessoas em 536 empresas, a sua maioria

10 M

ca-se que, apesar do resultado de 2019 ser o 4º

de pequena e média dimensão e geograﬁcamente

0,0

concentradas em Oliveira de Azeméis e na Marinha
Grande. Ainda de acordo com este documento, a
indústria portuguesa produziu moldes no valor de
682 milhões de euros em 2019, exportando cerca

médicos.

2015

2016

2017
Exportações

2018

2019

2020

Produção

Fonte: Dados retirados do site: https://www.regiaodeleiria.pt/2020/04/exportacoes
-de-moldes-recuam-para-o-nivel-de-ha-quatro-anos/

melhor, houve uma quebra do crescimento do mercado, fruto do abrandamento do lançamento de
novos projetos do mercado automóvel. Esta paragem resulta da indecisão dos produtores sobre o
tipo de fonte energética a utilizar: fóssil, elétrica,

de 90% para 84 países. No gráﬁco abaixo, é possível

A grande maioria dos moldes produzidos são desti-

uma mistura de ambas ou hidrogénio (Fonte:Sapo).

observar a evolução da exportação e produção

nados à indústria automóvel, cerca de 82%, um

É de ressalvar que este capítulo não inclui dados

entre 2014 e 2019. Os mercados de maior destaque

crescimento que começou desde 1991, altura em

referentes a 2020, uma vez que à data de criação

são a União Europeia (87%), em países como Espa-

que o setor era apenas responsável pela aquisição

deste documento ainda não tinham sido libertadas

nha, Alemanha, França, República Checa e Polónia,

de 14% dos mesmos. Os restantes moldes são

informações pelas entidades competentes.

MOLDIT
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Setor
Enquadramento
A MOLDIT faz parte do setor dos moldes portu-

Espanha, Alemanha, França, República Checa e

rio, entre outros. Apesar do setor das embala-

guês, setor esse que teve o seu 4º melhor ano

Polónia, e os EUA e Canadá (4%).

gens representar apenas 8% dos moldes produ-

em 2019. Em termos de posicionamento no mer-
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tem tentado entrar noutras indústrias como a
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Esta paragem resulta da indecisão dos produtores sobre o tipo de fonte energética a utilizar:

de acordo com este documento, a indústria

A grande maioria dos moldes produzidos são

fóssil, elétrica, uma mistura de ambas ou hidro-

portuguesa produziu moldes no valor de 682

destinados à indústria automóvel, cerca de 82%,

génio (SAPO24, 2020).

milhões de euros em 2019, exportando cerca de

um crescimento que começou desde 1991,

É de ressalvar que este capítulo do relatório não

90% para 84 países. No gráﬁco abaixo, é possível

altura em que o setor era apenas responsável

inclui dados referentes ao ano de 2020, uma vez

observar a evolução da exportação e produção

pela aquisição de 14% dos mesmos. Os restan-

que à data de criação deste documento ainda

entre 2014 e 2019. Os mercados de maior desta-

tes moldes são destinados aos seguintes seto-

não tinham sido libertadas informações pelas

que são a União Europeia (87%), em países como

res: embalagem, utilidades domésticas, mobiliá-

entidades competentes.
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A MOLDIT
Empresa
Alargou a sua atividade à

Produção de

produção de peças plásticas por injeção,

Moldes iniciou-se e foi
aumentando a sua capacidade.

oferecendo aos seus clientes mais
uma etapa da cadeia de valor.

Fundada a 8 de
Agosto de 1990

Após
10 anos

1991
1993

Dias de
Hoje

Integrada no

30 anos

Grupo DURIT.

174 Colaboradores
16% Crescimento
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O crescimento da MOLDIT continuou até aos dias

Azeméis, completando a sua oferta de moldes.

empresa. Apesar de, nos anos anteriores, ambos

de hoje, garantindo-lhe uma posição de referência

estarem a obter bons resultados (tendo sempre

no setor. A empresa foi adquirindo novos equipa-

em conta a situação do mercado), devido aos

mentos ao longo dos anos, cada vez mais avança-

acontecimentos do ano de 2020 notou-se uma

dos, e aumentando as suas infraestruturas. Nos

quebra na faturação.

últimos anos, a produção de peças plásticas por

A MOLDIT guia-se pelo seu lema “your ideas, our

injeção aumentou de tal forma que ultrapassou a

engineering, your product.”, transformando

capacidade das infraestruturas iniciais, tendo sido

ideias simples em projetos de engenharia com

criado um edifício novo para a produção.

elevada complexidade. Ainda antes de obter a
certiﬁcação do seu sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação, a empresa
tinha começado a realizar vários projetos, não só
internos como em parceria com entidades do
sistema cientíﬁco e tecnológico, de forma a inovar
os produtos, processos e na estratégia de markeEm virtude deste aumento de capacidade, criou a

ting. Presentemente, continua a desenvolver

sua marca própria, a MOLDIT INDUSTRIES, que

vários projetos em simultâneo e esta vertente tem

abraça estas três unidades e a unidade localizada

sido um fator de reconhecimento por parte dos

Em 2018 e 2019 a MOLDIT adquiriu mais duas

no Brasil, a MOLDIT Brasil.

clientes.

empresas produtoras de moldes, a CF MOLDES,

Dos dois setores, os moldes continuam a ser a

No ﬁnal de 2020, a empresa contava com XX cola-

na Marinha Grande e ASG MOLDES, em Oliveira de

área de negócio com mais peso na faturação da

boradores e faturou nesse ano cerca de 15,6
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Produtos
milhões de euros. A evolução da faturação dos

A MOLDIT oferece aos seus clientes toda a cadeia de valor, desde o desenvolvimento de produto,

últimos anos pode ser observada no gráﬁco

passando pelo projeto do molde, até à embalagem da peça injetada. No entanto, esta não é uma

abaixo. É possível veriﬁcar na imagem que 2020

prática comum, dado que a empresa produz, maioritariamente, moldes para a indústria automóvel e

obteve o pior resultado dos últimos três anos,

injeta peças para outras áreas de negócio.

devido não só aos efeitos da pandemia da covid-19, como à indecisão da indústria automóvel no
que diz respeito à fonte de energia utilizada nos
novos modelos, questões estas abordadas várias

07.Certiﬁcações
& Controlo
da Qualidade

vezes ao longo deste documento. Em termos de
exportação direta, em 2020, 60% dos moldes

08.Embalamento
& Armazenagem

produzidos foram enviados para mercados como

15.600.000€

16.559.000€

16.865.000€

o de Espanha, França, África do Sul, entre outros.

06.Produção
& Montagem

09.Expedição
& Entrega

05.Pré-séries &
Injeção das Peças
01.Investigação
& Desenvolvimento

04.Produção &
Validação do Molde

03.Engenharia
& Projeto de Molde

2018

2019

2020

Faturação dos últimos três anos

02.Design
& Prototipagem
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Moldes
Os moldes produzidos pela empresa
são de grandes dimensões e podem
ter até 50 toneladas de peso.
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Plásticos
No que toca aos plásticos, a empresa tem
equipamentos com forças de fecho entre
200 e 3200 toneladas, todas equipadas
com robô. As peças produzidas são utilizadas em diversas aplicações: puericultura,
domésticas,
outras.

mobiliário

urbano,

entre

Estratégia
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Missão, Visão e Valores
A deﬁnição da Missão, Visão e Valores é fulcral para a criação da identidade de uma empresa. Após expansão da marca, estes três pontos foram redeﬁnidos
de forma a serem aplicáveis a todas as unidades fabris, transmitindo o foco e direção do negócio.

A MOLDIT deﬁne a ﬁnalidade da sua
atividade, a sua missão, como:

A longo prazo, a MOLDIT espera
(visão):

•“Colaborar com o cliente no desen-

•“Ser parceiro de excelência

volvimento do seu produto.”

em soluções de engenharia e de

•“Promover a eﬁciência e a qualidade

produção, de moldes e plásticos.”

na produção dos nossos clientes.”
•“Garantir a competitividade através
da relação qualidade, prazo e preço.”

Os princípios éticos, os valores, deﬁnidos para direcionar o negócio da
MOLDIT são:
•Rigor;
•Compromisso;
•Valorização das Pessoas;
•Melhoria Contínua;
•Inovação;
•Ética;
•Responsabilidade Social.
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05

| Inovação

Promovemos a melhoria contínua dos processos

Política
de Gestão

de

inovação,

potenciando

o

conhecimento

interno, promovendo uma cultura de inovação e
criatividade, valorizando assim a organização.

04

nossos Clientes, a MOLDIT Industries
aposta na Inovação como fator determi-

e quantidade, de forma a proteger este recurso

| Energia

precioso. Numa perspetiva da prevenção da

Potenciamos o uso e consumo de energia de

poluição, optamos pelas melhores tecnologias

forma equilibrada, optando, quando economica-

disponíveis, desde que economicamente viáveis,

mente

assegurando assim a melhoria do desempenho

viável,

por

produtos,

equipamentos,

procedimentos que visem a maximização da

ciar o Valor Acrescentado dos seus produ-

eﬁciência energética e consequente minimização
da emissão de gases com efeito de estufa.

tos.

capital investido, bem como a continuidade das gerações vindouras.
Assim a empresa assume os seguintes
compromissos de gestão:

02

| Pessoas

Identiﬁcamos os perigos e avaliamos os riscos

Numa ética de Desenvolvimento Susten-

determinantes para garantir o retorno do

ambiental.

tes. Assim, a empresa assegura práticas e

reconhecimento e como forma de poten-

mento das obrigações de conformidade,

das nossas atividades, com o objetivo de minimi-

consumo de água e controlamos a sua qualidade

tecnologias e serviços energeticamente eﬁcien-

nante para o crescimento, consolidação e

Melhoria Contínua bem como o cumpri-

| Ambiente

Identiﬁcamos e avaliamos os aspetos ambientais

zar os impactos daí decorrentes. Minimizamos o

Ciente da importância da satisfação dos

tável da Organização, a empresa assume a

03

01

inerentes às nossas atividades, de forma a
minimizar os riscos daí decorrentes, prevenindo

| Cliente

deste modo, lesões, ferimentos e danos, bem

A MOLDIT INDUSTRIES dispõe de infraestruturas

como

e tecnologias adequadas à sua atividade, bem

proﬁssionais, contribuindo assim para melhoria

como de competências técnicas de elevado

da qualidade de vida dos nossos Colaborado-

potencial, que asseguram a melhoria contínua do

res. Melhoramos o nosso desempenho em

desempenho dos processos, e consequentemen-

termos de Segurança, Higiene e Saúde,

te a satisfação dos requisitos do Cliente.

envolvendo não só os nossos colaboradores,
mas

acidentes

também

de

todos

trabalho

os

que

e

doenças

connosco

trabalham.
Apostamos na formação como forma de
valorização proﬁssional e pessoal dos nossos
colaboradores, contribuindo assim para a sua
qualidade de vida.
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Política de Compras Sustentáveis
A sustentabilidade é um tema em crescente importância na sociedade atual. O equilíbrio entre o desempenho económico, social e ambiental de uma organização é crucial para o sucesso do seu negócio. Uma boa performance depende não só da própria empresa, como também do desempenho dos fornecedores
de produtos e serviços utilizados na sua operação. Como tal, é importante que também estes se rejam por determinadas diretivas.

A MOLDIT deﬁniu os seguintes

Cumprimento com os requisitos de

requisitos para os seus fornecedores

compra estabelecidos pela MOLDIT
para a categoria do fornecedor

Compromisso de envio da informação pedida
pela MOLDIT, necessária para o cumprimento
dos seus requisitos internos de segurança e
ambiente (ﬁchas de dados de segurança do
produto, termo de responsabilidade de
fornecedores de serviços, entre outros)

Compromisso de melhoria contínua

Participação ativa na comunidade em
que o fornecedor se encontra inserido
Cumprimento com os requisitos legais
e regulamentação aplicáveis
Cumprimento com os princípios éticos
e conduta estabelecidos no código de
ética e conduta da MOLDIT

Esta política é partilhada via e-mail
com os fornecedores e encontra-se no
site da MOLDIT para acesso por todas
as partes interessadas e restante
público.
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Sistema de Gestão Integrado
Um bom sistema de gestão é uma ferramenta

anos foi implementando novos sistemas e atual-

envolver todos em torno da melhoria contínua

muito útil para desenvolver um conhecimento

mente possui um sistema de gestão integrado,

dos processos e os métodos para prevenir falhas

profundo da organização. Permite medir o

constituído por 5 sistemas de gestão certiﬁcados:

têm-se provado cada vez mais eﬁcientes.

desempenho de determinados processos e

qualidade, ambiente, segurança e saúde no

As novas unidades fabris nacionais, como men-

tomar decisões sobre as estratégias a adotar, de

trabalho, energia e investigação, desenvolvimen-

cionado anteriormente, têm apenas o seu siste-

forma a alcançar os melhores resultados possí-

to e inovação (Figura 6). Este compromisso da

ma de gestão da qualidade certiﬁcado. No entan-

veis. Atualmente, em determinadas indústrias,

organização com a melhoria contínua dos seus

to, já começaram a ser implementadas práticas

algumas destas certiﬁcações são requisitos do

processos tem sido um fator de grande relevân-

para que, no futuro, sejam certiﬁcadas por outras

cliente. Noutros casos, as certiﬁcações acabam

cia para a eﬁciência da organização e para a sua

normas.

por se tornar um bom investimento devido, não

imagem no mercado. As certiﬁcações transmi-

só aos benefícios da implementação de determi-

tem, às partes interessadas, a ideia de empresas

nados processos, como também pela exigência

atentas, dedicadas e disciplinadas nas suas

de determinadas práticas por parte dos clientes.

práticas e acabam por ser um fator com impacto

No caso especíﬁco da MOLDIT, uma das certiﬁca-

positivo na competitividade no mercado.

ções exigidas pelos clientes, principalmente os

Durante o ano de 2020, o sistema de gestão inte-

do setor automóvel, é a do sistema de gestão da

grado da MOLDIT sofreu algumas alterações de

qualidade. A MOLDIT introduziu este sistema em

forma a conseguir estender a vertente da quali-

1997, após a obtenção da sua certiﬁcação pela

dade às novas empresas da marca. Isto levou a

norma ISO 9002 e até aos dias de hoje tem vindo

uma análise mais profunda dos processos e a

a renovar a mesma, sendo que agora é a ISO

sua redeﬁnição e, consequentemente, um rede-

9001:2015. Pela sua importância, em 2020 a

senho de algumas práticas e métodos de traba-

empresa alargou a sua certiﬁcação às duas

lho. É importante ressalvar que, com o passar dos

novas unidades fabris nacionais. Ao longo dos

anos, tem-se vindo a tornar mais fácil mobilizar e

IDI
Qualidade

Energia

SGI
Ambiente
SHST

Sistema de gestão integrado da Moldit
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Inovação
O ano de 2020 foi um ano de mudança de estra-

processo de marcação CE do produto como EPI.

tégia na área da inovação. Efetivamente, com a

De realçar também que em 2020 teve início o

conclusão dos projetos SAM – Smart Active

projeto internacional SAP4MA que tem como

Mould e MAIS – Moldit Advanced Innovation

objetivo global o desenvolvimento de uma emba-

System a 31 de dezembro de 2019, o primeiro

lagem de manteiga inteligente. A participação da

trimestre de 2020 foi utilizado para encerrar a

MOLDIT neste projeto é de acompanhar a aplica-

documentação dos projetos e assimilar os

ção de eletrónica na etiqueta e de desenvolver

desenvolvimentos alcançados. De realçar que

uma solução de industrialização para este

um dos principais resultados do projeto MAIS foi

produto. Durante o ano de 2020, a participação

um plano estratégico de inovação entre 2020 e

da MOLDIT nos projetos mobilizadores On-Surf e

2023 com a identiﬁcação das várias áreas de

Tooling 4G prosseguiu de acordo com o planea-

interesse e potenciais projetos de I&DT.

do.

Com o surgimento da pandemia e com o impacto

Para os próximos anos, a inovação tem como

que esta criou na vertente económica, também

grande desaﬁo implementar uma estratégia de

foi necessário abordar novos mercados e produ-

proteção de propriedade intelectual, de promover

tos. Pela primeira vez, a MOLDIT participou num

a participação em projetos internacionais e de

desenvolvimento de um produto – uma viseira de

potenciar economicamente os resultados dos

proteção – em parceria com o CENTI e com o

projetos entretanto concluídos.

C2A do Hospital de Braga. Este projeto (ﬁnanciado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia) resultou num produto inovador que foi alvo
de um registo de proteção de propriedade intelectual (pedido provisório de patente) e um
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Segurança Informática
• Em termos de segurança de perímetro:

A MOLDIT faz parte do Grupo DURIT e este con-

Entende-se como endpoint, um dispositivo

junto de empresas faz a gestão informática de

conectado num terminal de rede, como um com-

O conceito de perímetro, no que respeita à segu-

forma integrada e transversal.

putador, smartphone, tablet ou outro tipo de

rança, pode ser visto como uma linha de divisão

Abaixo encontra-se uma simples introdução ao

dispositivo.

imaginária que separa a rede de uma organiza-

funcionamento dos serviços informáticos no

Na MOLDIT, os colaboradores com computado-

ção e os seus dispositivos, de outras redes e da

Grupo.

res nos seus postos de trabalho possuem contas

internet. Fazer segurança de perímetro signiﬁca

Em termos da macro arquitetura dos sistemas de

de rede nominativas. As passwords são alteradas

controlar tudo o que tenta ultrapassar esta

informação:

periodicamente e cada computador está dotado

barreira. Esta segurança faz-se com uma ferra-

O Grupo DURIT tem uma arquitetura híbrida, rela-

da ferramenta de antivírus ESET. O acesso à rede

menta de ﬁrewall.

tivamente à infraestrutura dos sistemas de infor-

pelos utilizadores a partir de uma localização

A MOLDIT utiliza como ﬁrewall a ferramenta Che-

mação:

externa é realizado através de uma VPN, com

ckpoint com a totalidade dos seus submódulos,

a) Dois data centers internos, sediados na DURIT

conﬁguração restrita e da responsabilidade dos

incluindo os avançados, alojada no data center

e na MOLDIT, que essencialmente guardam a

serviços informáticos. No que diz respeito a

da Altice. A rede da empresa é constantemente

informação de engenharia;

indivíduos externos à empresa, quando estes se

monitorizada recorrendo a uma ferramenta

b) Data center da Altice Portugal, na Covilhã, que

encontram nas instalações da MOLDIT têm

desenvolvida sobre a plataforma ZABIX.

guarda, principalmente, informação do negócio

acesso, através de vouchers de tempo controla-

Todos os anos são identiﬁcados e impedidos

dos softwares de ERP (Enterprise Resource Plan-

do, a uma rede distinta da dos colaboradores.

cerca de 500.000 ataques pela ﬁrewall, sendo os

ning);

Dado o elevado número de ameaças recebidas

principais a negação do serviço, phishing, spoo-

c) Microsoft Azure, para o correio eletrónico;

pelo correio eletrónico, está a ser adquirida uma

ﬁng e backdoor.

d) Solução de rede de dados e internet, com

ferramenta ATP para todas as contas existentes.

acessos em ﬁbra e comunicação a gigabytes, e

Para os dispositivos móveis, está a ser discutida

com acessos de backup sobre rede móvel 3G/4G.

a aquisição de uma ferramenta centralizada de

• Em termos de segurança endpoint:

mobile device management.
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Código de Ética e Conduta
O código de ética e conduta da MOLDIT

humanos da organização para análise e

estabelece um padrão de comportamentos,

seguimento. No entanto, com a expansão da

princípios éticos e valores que devem reger

marca, a MOLDIT decidiu que seria mais

as relações dos membros da empresa com

benéﬁco que as denúncias fossem realiza-

outras entidades ou indivíduos, tanto inter-

das através de e-mail e que fosse uma enti-

nos como externos (colegas de trabalho,

dade exterior a analisar as mesmas e decidir

fornecedores, clientes, entre outros). Estas

o curso de ação. Como tal, sempre que

diretrizes, quando seguidas, conferem credi-

alguém ﬁzer uma queixa de infração do

bilidade e integridade à organização e

código, esta seguirá diretamente para a

fomentam a conﬁança de todos os que esta-

advogada da MOLDIT, que tentará chegar a

belecem ligações com a mesma. Também

uma resolução da ocorrência com a empre-

orientam os colaboradores nas suas ativida-

sa. A advogada irá receber as denúncias

des e nas suas decisões, tanto em contexto

num e-mail criado para o propósito e mante-

proﬁssional como pessoal.

rá a identidade do denunciante anónima. Até

Anteriormente, as violações aos princípios

à data deste relatório, não foram registadas

deﬁnidos neste código eram feitas recorren-

denúncias de violação deste código.

do a um documento denominado registo de
ocorrência, que seria entregue aos recursos

0

Violações do Código
de Ética e Conduta
em 2019 e 2020

Cumprimentos da legislação

Integridade e Conflito de Interesses

Confidencialidade e Sígilo Profissional

Respeito pelos Direitos Humanos e Laborais

Aspectos Ambientais
e Energéticos
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Aspetos Ambientais e Energéticos
Sistemas de Gestão do Ambiente e Energia
O meio ambiente é um tema cada vez mais debati-

mentalmente reduzidos.

como um só, dado que para produzir peças plásti-

do pela comunidade cientíﬁca. A redução dos

Os sistemas de gestão do ambiente e da energia

cas tem de existir um molde em aço.

impactos ambientais é crucial na fase em que o

influenciam positivamente a imagem da organiza-

planeta se encontra, dado que este está perto de

ção e apresentam-se como uma vantagem com-

alcançar um ponto sem retorno, no que diz respei-

petitiva para a MOLDIT. Isto deve-se ao facto de,

to às alterações climáticas.

neste setor, poucas empresas fazerem um contro-

A MOLDIT está ciente dos possíveis contributos

lo tão sistemático e cerrado aos aspetos ambien-

negativos da sua atividade no ambiente e sempre

tais e energéticos. Também a crescente preocupa-

se focou na mitigação dos riscos e na minimiza-

ção das indústrias com a obtenção de soluções

ção dos seus impactos. Estes dois sistemas de

sustentáveis para preservar o ambiente e os recur-

gestão foram fulcrais para a implementação de

sos, torna a MOLDIT uma empresa mais atrativa

métodos de trabalho e práticas para monitoriza-

do que grande parte da competição.

ção do desempenho da organização tanto em
termos ambientais como em termos energéticos.
Com o passar dos anos, e no contexto da melhoria
contínua dos sistemas, estas formas de trabalhar
foram sendo otimizadas, para que cada vez mais o
desempenho da empresa seja melhor e os riscos
para o ambiente e comunidade local sejam incre-

CICLO DE VIDA DO PRODUTO
A MOLDIT tem dois processos produtivos: o fabrico de moldes em aço e o fabrico de peças de plástico. Apesar da sua produção se dividir em duas
partes, a empresa considera o seu ciclo de produto

Etapas do ciclo de vida:
“Berço” – extração de recursos: minério e petróleo

Industrialização da matéria-prima (MP) - aço e plástico
Industrialização do produto (P) – molde e injeção
de peças plásticas
Uso e manutenção do produto (peças plásticas)
Transportes que ocorrem entre as várias etapas do
ciclo de vida do produto
“Sepultura” - ﬁm de vida do produto (molde/peças
plásticas)
Reciclagem – reentrada no ciclo de vida
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O ciclo de vida do molde tem início com a extração

peças plásticas quando atingem o ﬁm de vida (e

de minérios (berço), utilizados na produção do aço

uma vez que os clientes exigem a marcação da

e petróleo utilizado na produção de plástico. Para

matéria-prima em que são moldadas) podem

todo o processo de transformação do minério

também voltar a ser introduzidas na cadeia de

(industrialização MP) e produção do molde e

produção do respetivo plástico, sendo reciclado

peças plásticas (industrialização P) é necessária

(sepultura).

energia elétrica. Uma parte substancial da energia
utilizada nesta produção vem da extração do
petróleo e seus derivados (berço), apesar da crescente utilização das energias renováveis.
O molde pode ser expedido (transporte) para o
cliente e produzir peças plásticas nas suas instalações, ou ﬁcar nas instalações da MOLDIT a
produzir, conforme requisitos do cliente. Nesta
última situação, as peças são enviadas para o
cliente (transporte). O uso do molde e das peças
plásticas não é controlável pela MOLDIT, pois são
propriedade dos clientes.
O molde em ﬁm de vida reentra no processo de
produção de aço, sendo reciclado (sepultura). As

Ciclo de Vida do Produto da MOLDIT.
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Matérias-Primas e Resíduos

+ de 1000 Toneladas

922,48 Toneladas

498 Toneladas

A MOLDIT produz moldes e peças plásticas. Como tal, as principais matérias-primas utilizadas são aço (para os moldes) e plástico (para as peças
injetadas). No ano de 2020, o consumo de aço diminuiu para cerca de
metade, de 922,48 toneladas (em 2019) para 498 toneladas. Esta redução
deveu-se à menor dimensão dos moldes produzidos durante o ano e
também às interrupções de alguns projetos (devido à pandemia e à indecisão do mercado automóvel quanto à fonte energética a implementar nos
seus novos modelos).

2018

2019

2020

Consumo de Aço nos últimos 3 anos
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+ de 2000 Toneladas

- de 2000 Toneladas

+ de 2000 Toneladas

No que diz respeito à matéria-prima plástico, a empresa consumiu
2231,41 tonelada, uma pequena diferença em relação ao ano anterior,
em que foram processadas menos 50 toneladas.

2018

2019

2020

Consumo de Plástico nos últimos 3 anos
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Todas as matérias-primas que vêm para a

contabilizados dentro destes resíduos. A limalha

No setor da injeção de peças plásticas, a matéria-

MOLDIT são acompanhadas ﬁchas técnicas e

sai diretamente dos equipamentos para peque-

-prima utilizada é o plástico na forma granular. Os

ﬁchas de dados de segurança. Estes documentos

nos contentores que são despejados num tanque

tipos de plástico mais utilizados na MOLDIT são o

permitem a veriﬁcação das composições do

que a empresa tem no exterior. Posteriormente,

polietileno e o polipropileno. Durante a produção,

material encomendado, e obtenção de orienta-

quando este atinge determinado nível, é chamada

os resíduos que podem surgir são resultantes de

ções para utilização segura das matérias. Na

uma entidade externa para recolha dos resíduos.

peças produzidas em ensaios de moldes e peças

MOLDIT tanto a industrialização de aço como

Essa entidade está licenciada para o transporte e

não conformes. As que são de fácil reciclagem, a

plástico não representam impactos ambientais

tratamento da limalha (ou peças de aço).

grande maioria, acabam por ser reintroduzidas no

graves, pois todo o processo está controlado.

processo e as restantes são recolhidas por uma

Durante a produção de moldes, blocos de aço são

entidade externa, licenciada para o seu transporte

maquinados até adquirirem a geometria deseja-

e reciclagem.

lha produzida aumentou, de 145 toneladas para
211 toneladas. Isto deve-se ao facto de alguns
moldes mais antigos terem sido enviados para
reciclagem e outros projetos cancelados. Apesar
de não serem propriamente limalha, estes moldes
seguem o mesmo processo que esta, estando

+ de 200 Toneladas

metade da quantidade adquirida em 2019, a lima-

+ de 140 Toneladas

Apesar de, em 2020, o aço comprado ser quase

+ de 100 Toneladas

da, produzindo resíduos denominados limalhas.

2018

2019

2020

Limalha produzida nos Últimos 3 anos
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Água

291

446

336

186

456

395

387

495

Julho

371

Agosto

255

360

Setembro

270

321

Outubro

209

Novembro

213

Dezembro

2020

881

439

368

216

629

587

441

605

430

156 178 321

2019

2018

900

321 415

217

Junho

477

800

193

700

Abril

600

192

500

357

285

Março

400

228

Fevereiro

Maio

300

Janeiro

200

No entanto, estes dois últimos fatores são de
menor impacto para a diminuição do consumo. No gráﬁco abaixo, é possível veriﬁcar que,
à exceção de alguns picos pontuais, os consumos são maiores nos meses mais quentes do
ano. Como já foi mencionado nos relatórios de
anos anteriores, esses picos resultam da rega
dos espaços exteriores da empresa.
Da utilização deste recurso, tanto no processo
produtivo como nas aplicações domésticas,
resultam águas residuais, que são encaminhadas para a fossa sética. As águas provenientes
da produção, antes de atingirem a fossa sética
são tratadas numa mini-etar. Como mencionado em relatórios anteriores, tanto a mini-etar
como a fossa séptica são licenciadas pela APA
(Agência Portuguesa do Ambiente) e a manutenção da mini-etar é realizada de 2 em 2
meses, sendo as lamas recolhidas enviadas
para uma entidade externa licenciada.

100

Durante o ano de 2020, a MOLDIT continuou a
captar a água subterraneamente, possuindo
uma licença para o fazer. Para que a água seja
própria para o consumo, passa por vários tipos
de ﬁltragem e tratamento com cloro. De forma
a comprovar a eﬁcácia destes processos, a
qualidade da água é testada de 2 em 2 meses
e os resultados são comunicados à entidade
licenciada (ARH Centro).
Em termos de consumo, este diminuiu face ao
ano anterior em 33%, de 4788 m3 em 2019
para 3189 m3 em 2020. Esta redução deve-se
a vários fatores: o sistema de refrigeração de
moldes e máquinas adquirido para o efeito em
2019 (ecodry), redução da carga da produção,
os colaboradores enviados para teletrabalho
devido à pandemia da covid-19 e as restrições
de banhos na empresa, uma das medidas
impostas no plano de contingência interno de
prevenção da disseminação do coronavírus.
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Energia
Os recursos energéticos fósseis estão a ﬁcar
escassos no planeta e a taxa de renovação dos
mesmos não é suﬁciente para as necessidades atuais. Como tal, há uma procura incessante por soluções que se alimentam de fontes
renováveis e que sejam o mais eﬁcientes possível. A eﬁciência energética está ligada ao
consumo energético, pois equipamentos mais
eﬁcientes cumprem a sua função consumindo
menos recursos.
A MOLDIT tem procurado reduzir o seu consumo energético, sem que isso seja sinónimo de
menos volume de trabalho. Para isso, tem
adquirido equipamentos mais recentes e
eﬁcientes, sempre que estes são necessários
ou sempre que é possível.
Como foi explicado em relatórios anteriores, na
MOLDIT a monitorização do consumo energético é realizada através de um sistema de controlo de energia. São feitos dois tipos de acom-

panhamento da energia utilizada: semanalmente, de forma a detetar e tratar, da forma
mais rápida possível, consumos anormais de
energia, e mensalmente, através da fatura
energética. A energia reativa também é monitorizada, para que a mesma não represente
custos acrescidos para a empresa. O sistema
de monitorização energética foi alterado,
devido à mudança da produção de plásticos
para um novo pavilhão. Atualmente, é possível
monitorizar todos os setores produtivos da
MOLDIT.
Em 2020, o consumo total foi inferior aos dois
anos anteriores. Isto deveu-se não só aos
esforços da empresa na aquisição de equipamentos mais eﬁcientes, mas também à pandemia da covid-19. Com o aparecimento do coronavírus, algumas empresas cancelaram projetos de moldes e algumas das encomendas do
setor de plásticos acabaram por ser adiadas,

por fecho das instalações dos clientes.
Também os gastos com energia reduziram em
7%. Durante este ano, e tal como em anos
anteriores, a injeção de plásticos continua a ser
o grande consumidor de energia, consumindo
56% de toda a energia.
A MOLDIT recebe a sua energia da rede pública
e, durante o ano de 2020, a maioria da energia
utilizada proveio de fontes renováveis, cerca de
57% (eólica, hídrica, cogeração renovável, resíduos sólidos urbanos). Apesar de ser um
desenvolvimento positivo, o facto de 43% da
energia ter uma fonte não renovável demonstra que ainda existe um caminho longo a
percorrer. Nos últimos anos, e de acordo com o
fornecedor, estas fontes não renováveis têm
vindo a ser menos utilizadas, com uma redução muito signiﬁcativa. Para além da energia
elétrica, a empresa utiliza também propano
num empilhador GPL, no refeitório e nos
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esquentadores, e gasóleo para algumas das
viaturas.
A substituição das lâmpadas T5 por iluminação LED continua a ser executada. No início de
2020, a iluminação da bancada foi toda substituída e a iluminância do setor melhorou signiﬁcativamente. Todas estas luminárias funcionam através de uma célula que apenas permite
que estas acendam quando a iluminância
reduz abaixo de determinado valor de lux.
Tal como em anos anteriores, a empresa distribui folhetos informativos aos colaboradores e
fornecedores subcontratados que enumeram
as regras da MOLDIT no que respeita à poupança energética e relatam ainda boas práticas a adotar para poupar energia na sua vida
pessoal.

Consumo Mensal de Energia nos Últimos 3 anos (em KWH)
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2018
Moldes

Plásticos

entre 300 a 400

entre 400 a 500

entre 500 a 600
entre 300 a 400

ções para outras empresas, transportes e
outros recados necessários. Destas, as adquiridas mais recentemente são híbridas (BMW
225 XE Active Tourer) e uma totalmente elétrica (Renault ZOE), de forma a reduzir os impactos no ambiente. Dado o elevado investimento,
a empresa tem como estratégia ir implementando a mobilidade elétrica na sua frota, à
medida que substitui das viaturas.
A MOLDIT controla as emissões a partir do
consumo energético (em tep - toneladas equivalentes de petróleo) e pelas toneladas de CO2
que o gás dos equipamentos de refrigeração
emite. O registo dos gases fluorados é feito
anualmente na APA (Agência Portuguesa do
Ambiente).
Como se pode veriﬁcar pelo gráﬁco, em 2020
as emissões aumentaram nos moldes e diminuíram nos plásticos face a anos anteriores,
facto que pode ser explicado pelo aumento do
parque de máquinas no setor dos moldes e a
redução da produção de peças no setor dos
plásticos.

entre 300 a 400

Resultantes dos processos produtivos e dos
produtos químicos usados nos mesmos, a
MOLDIT gera emissões difusas, as quais monitoriza anualmente, prestando principal atenção quando o processo se altera ou os produtos químicos são mudados. A avaliação dos
níveis desta poluição é realizada por uma entidade subcontratada que produz um relatório
com os resultados. No ano de 2020, tal como
em anos anteriores, veriﬁca-se que os níveis
de poluição são bastante inferiores aos valores
limite de exposição. Para reduzir este tipo de
pós e partículas poluidoras, a MOLDIT tem
instalado dois aspiradores de partículas na
zona onde se utiliza e máquina o graﬁte, e um
sistema separador de poeira, para remoção
dos pós que se acumulam com o material
plástico reciclado internamente e que será
reintroduzido no processo.
Em termos de gases com efeitos de estufa, a
empresa tem apenas emissões diretas provenientes das suas viaturas e dos equipamentos
de refrigeração. A MOLDIT possui 13 viaturas
na sua frota para viagens de trabalho, desloca-

entre 600 a 700

Emissões

2019

2020

Emissões dos últimos 3 anos em Teps

Como mencionado em relatórios anteriores, a
MOLDIT entrega folhetos aos seus colaboradores e empresas prestadoras de serviços,
com informação sobre os temas abordados
nos pontos anteriores, não só com intuito de
dar a conhecer as regras da organização como
também de sensibilizar as pessoas para a proteção dos recursos do planeta.

Recursos
Humanos
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Recursos Humanos
Emprego
A componente principal de uma organização bem-sucedida são os seus colaboradores. É importante que estes se mantenham motivados proﬁssionalmente e pessoalmente para que sejam mais eﬁcientes
no contexto de trabalho. Como tal, a
MOLDIT tem uma equipa de recursos
humanos responsável pela gestão das
expetativas e necessidades dos seus
colaboradores e pelo planeamento e
acompanhamento do desenvolvimento de
cada indivíduo.
A 31 de dezembro de 2020, a empresa
contava com:

91,1%

16,6%

Efetivos

Mulheres

181

Colaboradores

100%
Tempo Inteiro
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datas de 31 de dezembro de 2018, 2019 e
2020.

ada entre homens e mulheres é justiﬁcada. No
entanto, é um fator a destacar que essa diferença é cada vez menor e que a integração de
colaboradores do sexo feminino está a acontecer a um ritmo superior.
157

186

181

156L

182

Comparando com anos anteriores, como se
pode comprovar no gráﬁco abaixo, o número
de colaboradores não se alterou muito, rondando sempre os 180. Entre 2019 e 2020
houve uma diminuição do número de colaboradores em 5, um valor pouco signiﬁcativo,
marcado por uma mudança de organização
dentro da MOLDIT, com entrada de alguns
novos colaboradores e saída de outros (um
por reforma, dois por mudança para outras
empresas da MOLDIT INDUSTRIES e os
restantes por denúncias de contrato por parte
do colaborador). Tal como em anos anteriores, havia necessidade de recrutamento de
pessoas para preencher determinadas lacunas. No entanto, devido à situação incerta
causada pela pandemia, a empresa optou por
não realizar novas contratações a menos que
absolutamente necessárias. Os dados apresentados no gráﬁco são correspondentes às
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Nº de Colaboradores da MOLDIT nos últimos 3 anos.

Apesar das diferenças serem pequenas, o
número de colaboradores do sexo masculino
diminuiu em relação a 2019, enquanto o
número de colaboradores do sexo feminino
apresenta uma tendência crescente desde
2018. Tendo em conta a natureza do setor
produtivo da MOLDIT, a diferença tão acentu-
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Nº de Homens e Nº de Mulheres por Secção
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Em termos de setor da empresa, a distribuição
de homens e mulheres ocorre da forma apresentada no gráﬁco abaixo. Tal como em anos
anteriores, a presença das mulheres é menos
notória em postos de trabalho mais ligados
aos setores produtivos, devido à existência de
pouca mão de obra feminina qualiﬁcada para o
trabalho realizado no chão de fábrica. No
entanto, no departamento administrativo, no
de ambiente e segurança e saúde no trabalho e
no da qualidade, estas encontram-se em
maioria. É importante ressalvar que, na gestão
de topo, as mulheres assumem cerca de 38%
dos cargos totais. A MOLDIT deﬁne a igualdade
de género como um dos seus princípios éticos
e aplica esta mesma conduta no recrutamento
e emprego das mulheres.

Mulheres
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Apesar do número de colaboradores ter diminuído de 2019 para 2020, a percentagem de
colaboradores efetivos aumentou de 89% para
91%, demonstrando que a MOLDIT tem preocupação com a qualidade de vida dos seus
colaboradores ao dar-lhes estabilidade a
médio e/ou longo prazo.
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No que diz respeito às faixas etárias dos
nossos colaboradores, pelo gráﬁco conseguimos observar que nos últimos 3 anos os valores se têm mantido mais ou menos constantes, sendo a maior variação no grupo de colaboradores com menos de 30 anos. Este é o
grupo de idades que circula mais entre empresas, procurando novas oportunidades, tornando esta variação algo normal. Mesmo assim, é
de notar que a MOLDIT aposta na contratação

de pessoas mais novas para que a experiência
dos colaboradores mais velhos possa ser
transmitida, dado que, atualmente, existe falta
de mão de obra especializada para determinados postos de trabalho. De notar que, a maioria dos colaboradores se encontra na faixa
etária entre os 30 e os 50 anos de idade, estando a maioria destes a trabalhar na MOLDIT há
vários anos.
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Formação e Educação
A educação e a formação são essenciais para o desenvolvimento de pessoas com mentes críticas e com capacidade para solucionar problemas de forma diferente e inovadora, sejam estes do foro pessoal ou proﬁssional. No
âmbito do trabalho, estas são características importantes
a ter em consideração na criação de equipas, de forma
que estas possam conduzir à evolução de uma organização e ao seu sucesso.
A MOLDIT, como qualquer empresa, ambiciona ter uma
posição de excelência no seu setor, e para alcançar este
objetivo, tem de apostar na melhoria das competências
dos seus colaboradores. Nos últimos anos, a empresa tem
procurado pessoal mais especializado no setor dos
moldes e plásticos, preferencialmente com habilitações de
nível IV e V e reforçar o departamento de engenharia com
indivíduos licenciados, integrando-os na empresa através
de estágios de verão, estágios curriculares e estágios proﬁssionais. É um objetivo também da MOLDIT, criar programas de trainees para várias áreas da empresa, para pessoas com licenciaturas e mestrados.
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No ano de 2019 foi criado um plano de formação e educação para os anos 2020 e 2021 que
abrange todos os setores da organização.
Este foi traçado de acordo com as necessidades levantadas pelas cheﬁas e pelos próprios
colaboradores nas suas avaliações de desempenho de 2019. No entanto, uma parte das
formações planeadas para 2020 não se concretizaram, dada a situação de pandemia
vivida. O coronavírus trouxe constrangimentos
no que diz respeito aos ajuntamentos, fazendo
com que não fosse possível reunir muitos
colaboradores numa sala. Mesmo assim, a
empresa cumpriu e superou a mais recente
legislação estabelecida de 40 horas de formação por colaborador, para um mínimo de 10%
dos colaboradores. De forma geral, foram
dadas 769 horas de formação em 2020.
De todas as formações realizadas, são de
salientar as seguintes:
1. PDL – Programa de Desenvolvimento de
Líderes, que decorre desde 2018 e em 2020
ainda continua. Tem como objetivo fortalecer
as capacidades de liderança dos colaboradores para os quais estas características são
críticas, como gestores de departamentos e
setores. Entretanto, o programa acabou por

ser alargado a outros membros, a pedido das
cheﬁas. Este ano, esta formação não realizou
sessões de team building, apenas sessões
individuais com os líderes das equipas da
MOLDIT.
2. Formação em Unigraphics para colaboradores do departamento de engenharia menos
experientes no software. A formação teve
como objetivo introduzir o software, apresentar os comandos mais utilizados, executar os
mesmos na prática, apresentar e demonstrar
a estrutura dos ﬁcheiros da MOLDIT (como a
numeração adotada, o código de cores, entre
outros) e executar um molde passo a passo.

tiveram como temas:
- No âmbito da injeção: o plástico (o que é, as suas
propriedades, e os tipos de pré-processamento), estrutura de uma máquina de injeção, constituição e estrutura do molde;
- No âmbito da qualidade: introdução à qualidade (conceito, perceção de qualidade e qualidade no contexto
industrial), sistema de gestão da qualidade (o que é e
qual a sua utilidade), importância do controlo da qualidade e apresentação da documentação dos produtos
da MOLDIT e dos principais problemas que costumam
surgir;
- No âmbito da manutenção: manutenção de 1º nível e
manutenção preventiva dos equipamentos da injeção

3. Formação integrada sobre injeção de plásticos, qualidade e manutenção, realizada durante um período de quebra na produção de plásticos. Estas formações foram realizadas principalmente para os colaboradores da injeção
de plásticos e do departamento da qualidade.
Inicialmente, estava previsto que esta formação durasse 4 dias úteis e incluísse o tema da
segurança, higiene e saúde no trabalho. No
entanto, durou apenas 2 dias úteis devido ao
aumento de carga produtiva no setor dos
plásticos. As sessões que se concretizaram

de plásticos (importância da mesma e procedimentos).
Para além deste tipo de formações, regularmente são
realizadas formações on job, para melhorar as competências dos colaboradores nas suas tarefas habituais.

Relatório Sustentabilidade | 41

Saúde e Segurança Ocupacional
Os colaboradores são o núcleo de uma organização. Sem estes, os produtos nunca se
materializavam e não passariam de uma
ideia. É essencial garantir às pessoas boas
condições de trabalho, num ambiente
seguro, para que a sua saúde e qualidade de
vida não sejam prejudicadas na execução
das suas tarefas diárias. Este é um dos compromissos da MOLDIT, constando na sua
política de gestão e reforçado pela certiﬁcação pela OHSAS 18001 - Sistemas de
Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional.
A MOLDIT recebe, semanalmente, a visita do
médico do trabalho e de uma enfermeira,
para a realização de consultas, exames
médicos e para a resolução de outras questões de saúde. Estes serviços são obrigatórios por lei e todos os colaboradores têm de
realizar análises e exames gerais anualmente ou de 2 em 2 anos, estando a periodicidade relacionada com a idade e os horários de
trabalho. O médico do trabalho, consoante

os resultados dos exames, tem a responsabilidade de determinar a aptidão dos colaboradores para o exercício das suas funções.
Este tem também a responsabilidade de
avaliar as condições e riscos inerentes às
suas atividades. Esta avaliação é realizada
em conjunto com a restante equipa de segurança e saúde no trabalho. O objetivo destes
procedimentos é prevenir potenciais incidentes/acidentes nos postos de trabalho.
A MOLDIT considera, no entanto, que a
saúde dos colaboradores passa por muito
mais que estes serviços e, assim sendo,
oferece a possibilidade de consultar um
médico de clínica geral e uma psicóloga nas
instalações da empresa. Além disso, todos
os colaboradores têm acesso ao seguro de
trabalho, obrigatório por lei, e a um seguro de
saúde pessoal, o qual podem utilizar, nas
suas consultas e exames, mediante as condições.
Em termos da segurança mais ligada ao

posto de trabalho, a MOLDIT, procura evitar
todos os acidentes que possam decorrer da
atividade do colaborador, tal como refere na
sua política de gestão. Para isso, e cumprindo com os requisitos legais, coloca à disposição dos seus funcionários todo o tipo de
equipamentos de proteção individual (EPI),
necessários à sua total segurança durante a
sua operação. Como mencionado em relatórios anteriores, a informação relativa à utilização destes equipamentos é feita aquando
da entrega dos mesmos e através de ações
de sensibilização e folhetos informativos. No
caso dos prestadores de serviços que estejam a atuar nas instalações da MOLDIT, a
responsabilidade de providenciar os equipamentos de proteção individual recai sobre as
suas entidades empregadoras, como é
evidenciado no termo de responsabilidade
que estas têm de assinar para poderem
operar na empresa.
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A MOLDIT tem implementado um procedimento que detalha os passos a seguir
quando um ocorre um acidente de trabalho.
Numa fase inicial este é investigado, sendo o
objetivo principal determinar as causas da
sua ocorrência. Quando estas são encontradas, são traçadas ações corretivas de forma
a mitigar ou, sempre que possível, eliminar
as mesmas. Como já foi mencionado em
relatórios anteriores, sempre que um acidente der origem a mais de 30 dias de baixa ou a
uma lesão grave, é feita uma reavaliação dos
perigos e riscos inerentes ao posto de trabalho onde este ocorreu.
As lesões músculo-esqueléticas eram das
principais causas para a baixa dos colaboradores e apesar de continuarem a estar
presentes na lista de acidentes de trabalho
de 2020, apresentaram uma importância
menor que em anos anteriores, mostrando
que a enfatização dada pela equipa de segurança e saúde para a ergonomia tem sortido
efeitos. No ano de 2020, foram 9 o número
de acidentes de trabalho que resultaram em
dias de baixa, mais precisamente 136 dias.
Como seria expectável, os acidentes que
levaram a um maior período de baixa foram

fraturas, num braço de um colaborador e
numa mão de outro. No entanto, os mais
recorrentes afetaram os pés, os dedos e os
olhos, cada uma destas partes do corpo
afetadas por 3 acidentes. As lesões mais
recorrentes foram o entalar dos membros
superiores (normalmente dedos) e os corpos
estranhos (limalhas) nos olhos, algo que já
não era tão recorrente nos últimos anos.
Existem óculos de proteção capazes de
reduzir e/ou eliminar o risco de entrada de
limalhas nos olhos e estão ao dispor dos
colaboradores, sendo requisitados pelos
mesmos. O departamento de SHST continua
a sensibilizar os colaboradores para o uso
adequado dos equipamentos de proteção,
desenvolvendo regularmente ações de sensibilização para o seu uso e para as possíveis consequências da sua não utilização ou
utilização incorreta. Algumas das lesões não
são possíveis de evitar mesmo com os EPI
(como pode ser o caso de entalar os dedos),
partindo muitas vezes apenas de pequenas
distrações, normais na natureza humana.
A MOLDIT tem estabelecidos indicadores de
saúde e segurança no trabalho (SHST) e
monitoriza-os de perto. Os gráﬁcos abaixo

demonstram os resultados dessa monitorização nos últimos três anos.
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Segundo os gráﬁcos, a taxa de gravidade
dos acidentes de trabalho reduziu em 38,5%
face ao ano anterior e o número de dias de
baixa diminuiu bastante, menos 86 dias que
em 2019. Também a taxa de incidência teve
um decréscimo de 45,6% em comparação
com 2019, mesmo com a pequena variação
no número de colaboradores. A taxa de
frequência dos acidentes de trabalho reduziu
em 46,16% face ao ano anterior e o número
de acidentes com baixa passou de 17 em
2019 para 9 em 2020. Apesar do número de
horas trabalhadas ser menor em 2020 do
que nos dois anos anteriores e o número de
colaboradores ser mais baixo, essas variações em comparação a 2019 foram pouco
signiﬁcativas, mostrando que o esforço contínuo da equipa de SHST está a dar frutos.
Ainda no que diz respeito à segurança e
saúde no posto de trabalho, a MOLDIT
demonstra preocupação com outros fatores
do posto de trabalho dos colaboradores,
como o ruído, a iluminação e a qualidade do
ar. Para monitorizar estas questões subcontrata serviços anualmente para medição dos
níveis de ruído e da iluminância do chão de
fábrica e para análise da qualidade do ar nos

postos de trabalho que lidam com graﬁte.
Nestes últimos, estão instalados aspiradores de partículas para que a contaminação
do ar seja a menor possível. Em 2020, os
valores encontravam-se bastante abaixo do
valor de exposição limite. No que diz respeito
à iluminação, este tema está descrito na
parte deste documento referente à energia.
Em termos de ruído, após as avaliações, os
colaboradores são informados sobre o nível
de ruído a que estão sujeitos e as devidas
precauções a tomar para evitar problemas
futuros.
A segurança dos colaboradores também
passa pela garantia do correto funcionamento dos equipamentos que estes utilizam
diariamente nas suas tarefas. Neste sentido
é de salientar o trabalho da equipa de manutenção da MOLDIT, que executa a veriﬁcação
dos requisitos mínimos aplicáveis aos equipamentos e que realiza a manutenção
preventiva e, quando necessária, a manutenção corretiva, dos mesmos, para que estes
mantenham o seu bom funcionamento.
Sempre que não é possível realizar esse
trabalho internamente, são subcontratados
serviços para o efeito. Também existem

implementados processos de manutenção
de primeiro nível em cada equipamento, que
são da responsabilidade dos colaboradores
que com eles operam, sendo meramente
veriﬁcada a sua execução pelo departamento de manutenção.
Como mencionado nos relatórios anteriores,
podem ser observados, nas instalações da
empresa, vários sinais de segurança para
chamar a atenção das pessoas, de forma
rápida e inteligível, para objetos e situações
suscetíveis de provocar determinados perigos. A descrição desta sinalização encontra-se compilada em folhetos informativos
distribuídos pelo departamento de SHST.
Esta sinalização deve chamar a atenção
para:

Objetos perigosos
Soluções perigosas
Ajudar a ultrapassar perigos
Prestar informações relacionadas
com a segurança
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Covid-19
O número de visitas nas instalações da
MOLDIT em 2020 foi signiﬁcativamente menor
que nos anos anteriores, devido à pandemia
pela covid-19. No entanto, continua a ser
entregue, à entrada da empresa, um folheto
com instruções para uma circulação segura
nas instalações. Também os colaboradores de
empresas prestadoras de serviços recebem
esta informação, mas neste caso, previamente
à sua deslocação à MOLDIT, dado que a
empresa subcontratada tem de assinar o
documento “Requisitos para Empresas Prestadoras de Serviços” que tem de ser entregue
aos serviços de SHST. O objetivo da transmissão dessas informações é a prevenção dos
acidentes nas instalações da empresa.

É de relembrar que, no ano de 2020, um ano
atípico que deparou a sociedade com uma
realidade completamente desconhecida, a
MOLDIT não mediu esforços na implementação de medidas para garantir a saúde de todos,
tendo existido poucos casos registados de
colaboradores que tivessem contraído o vírus.
O plano de ação envolveu a criação de um
plano de contingência, a implementação do
uso obrigatório de máscara, a colocação de
dispensadores de álcool gel em todas as salas
e pelos corredores da empresa, a limitação do
número de pessoas em zonas comuns, a limitação das visitas à empresa, a implementação
de teletrabalho para colaboradores cujas funções não exigissem a permanência total na
empresa, a rotação de membros de equipas,
horários de almoço desfasados, a desinfeção
de mesas na cantina, a exposição de panfletos
informativos e alertas em locais de boa visibili-

dade, o envio de e-mails informativos, entre
outros. Todos estes fatores foram cruciais
para que qualquer caso não se tivesse alastrado dentro da organização.
É de realçar que, o resultado destas medidas e
a sua adoção por parte dos colaboradores,
resultou na existência de apenas um contágio
interno identiﬁcado, apesar de alguns colaboradores terem contraído a doença em contágios externos identiﬁcados. Este resultado foi
muito importante para a manutenção dos
níveis produtivos, com um impacto mínimo
causado pela doença, e resultou diretamente
do empenho e envolvência de todos os colaboradores.
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Bem Estar
A convivência dos colaboradores também é
essencial para que haja um bom espírito de
equipa e é por isso que a MOLDIT criou áreas
sociais em ambos os setores produtivos, na
cantina e no setor com funções mais administrativas, para que todos possam socializar
nos seus intervalos e horas de almoço. No
entanto, no ano de 2020, estes espaços
foram menos utilizados para o efeito, dada a
limitação de pessoas implementada devido à
pandemia pela covid-19. A empresa continuou a oferecer as refeições confecionadas
na cantina, de boa qualidade, implementando
horários de almoço desfasados e a desinfeção das mesas entre turnos. Para além do
benefício da refeição, os colaboradores que
utilizam este serviço evitam as deslocações,
reduzindo o perigo de acidentes de viação e
as emissões de gases com efeito de estufa.

Os colaboradores podem também usufruir
das parcerias da MOLDIT com empresas
prestadoras de serviços que contribuem
também para o seu bem-estar. As parcerias
incluem:

A MOLDIT tem também preocupação pelas
famílias dos seus colaboradores e por isso,
todos os anos contribui para os campos de
férias dos ﬁlhos dos colaboradores, de forma
a garantir que estes se mantêm ativos
mesmo quando os pais se encontram a
trabalhar. O ano de 2020, no entanto, foi uma
exceção, dado que uma das medidas nacionais de combate à pandemia foi a suspensão
dessas atividades de grupo para as crianças.

Apesar dos constrangimentos causados pela
pandemia, a MOLDIT não quis deixar de assinalar algumas datas que considera importantes para a manutenção do sentimento de
família na empresa. Abaixo encontram-se os
dias que foram assinalados e como a
MOLDIT os celebrou.
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Dia da Mulher
A desigualdade de género continua a ser um
tema muito pertinente atualmente. Apesar das
mulheres estarem cada vez mais presentes na
indústria, continuam a existir disparidades que
não permitem o alcance da equidade de
género. Para assinalar o dia 8 de março de
2020, Dia Internacional da Mulher, foi oferecida uma rosa a cada mulher que trabalha na
MOLDIT com um pequeno cartão com desejos de um dia feliz. Esse cartão relembrava
também as colaboradoras da sua natureza
guerreira, tentando apelar à continuação da
luta pela conquista da igualdade.

Relatório Sustentabilidade | 47

Dia do Pai
No ano de 2020, o Dia do Pai não foi assinalado pela MOLDIT. Infelizmente, o coronavírus havia recentemente chegado ao país e o
foco de todos estava na contenção do vírus
nas suas fases iniciais. A 18 de Março foi
decretado o estado de emergência devido à
pandemia pela covid-19, o que exigiu bastante trabalho por parte das empresas para a
adaptação à nova realidade e fez com que a
celebração deste dia passasse para segundo
plano.
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Páscoa
A Páscoa, a 12 de abril, também foi uma data que
não foi celebrada pela MOLDIT em 2020.
Tal como no caso do Dia do Pai, o país ainda estava
a adaptar-se à situação pandémica vivida e como
tal o assinalar do dia acabou por passar para
segundo plano.
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Dia do Trabalhador
Todos os anos o grupo DURIT tenta juntar os seus colaboradores no Dia do Trabalhador. Tradicionalmente, é
escolhida uma das suas empresas para ﬁcar responsável pela realização deatividades que promovam o convívio
dos colaboradores do grupo e as suas famílias. No ano de 2020, dada a situação vivida, não foi possível fazer
nenhum ajuntamento. Em forma de celebração, o grupo e as suas empresas partilharam nas suas redes sociais
a imagem abaixo, promovendo um lema adequado à situação vivida “Juntos somos mais fortes”.
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Dia da Mãe
Dado que o Dia do Pai em 2020 não foi
assinalado com nenhuma lembrança, a
MOLDIT fez o mesmo no Dia da Mãe.
Apesar da situação pandémica continuar a ser a preocupação principal,
desta vez o dia foi assinalado da
mesma forma que o Dia do Trabalhador, através de uma publicação nas
redes sociais, em nome do Grupo
DURIT.
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Dia de São
Martinho/Magusto
o Magusto de 2020, dia 11 de novembro, para além
da publicação nas redes sociais, já foi possível
manter a tradição de entrega do cartucho de castanhas assadas. Por causa da pandemia, as castanhas estavam embaladas e foram entregues na
cantina, conforme as pessoas chegavam para
almoçar.
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Natal
Publicação no Jornal Correio de Azemeis Natal 2020

Postal enviado para clientes

Cartão enviado para filhos dos colaboradores (MDT, ASG, CF)
(Ajuda na decoração da Árvore de Natal).

Decoração Árvore Natal MOLDIT

Assinaturas de E-mail para Comerciais

No Natal de 2020 não foi possível realizar
o habitual jantar que reúne todos os colaboradores da MOLDIT INDUSTRIES e
suas respetivas famílias, devido aos
constrangimentos impostos pela emergência de saúde mundial vivida. No
entanto, a MOLDIT não deixou de assinalar a data oferecendo os habituais
presentes aos seus colaboradores (o
voucher do bolo-rei e o vinho para a ceia
de Natal) e os brinquedos para os ﬁlhos
dos mesmos. Fez também uma publicação nas suas redes sociais, uma publicação no Jornal Correio de Azemeis e
enviou postais aos seus clientes a desejar um feliz Natal e um bom ano novo.
dicionalmente, a MOLDIT, enviou enfeites
de Natal aos ﬁlhos dos colaboradores, e
pediu num cartão que eles os decorassem para serem colocados na árvore de
Natal da empresa.

Decoração Árvore Natal ASG

Decoração Árvore Natal CF Moldes

Oferta de Voucher Bolo Rei Natal 2020

Envolvimento
com Associações
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Probranca

Associações
Tal como tem vindo a acontecer há
muitos anos, a MOLDIT continua a
apoiar associações e instituições das
comunidades envolventes, para que
estas continuem a contribuir para a
melhoria da vida das pessoas que
fazem parte delas. Estes estabelecimentos de cariz social e desportivo
fornecem serviços essenciais a estas
pequenas localidades e garantem o
seu desenvolvimento.
A empresa apoiou, em 2020, as seguintes instituições e associações.

Fundação Benjamin Dias Costa
Bombeiros
ARMAB - Ass. Recreativa e Musical Amigos da Branca
Associação Artística de Avanca
Associação Cultural de Travanca
Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes
Clube Desportivo de Cucujães
Clube Desportivo de Loureiro
Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo
Grupo Juvenil do Pinheiro da Bemposta
Fábrica da Igreja da Branca

www.molditindustries.com
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