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DuPont	Sustainable	Solutions	abre	candidaturas	aos		
Prémios	de	Segurança	e	Sustentabilidade	

	

 

 

Lisboa, 14 de Março, 2017 – A DuPont Sustainable Solutions abriu as candidaturas à 13ª 

edição dos Prémios DuPont de Segurança e Sustentabilidade.  

 

 “Na última década, os Prémios da DuPont Sustainable Solutions tornaram-se 

reconhecidos na área da indústria como referente da excelência na segurança no local de trabalho, 

sustentabilidade e operacionalidade” afirma David Vassalo, Director Geral da DuPont Sustainable 

Solutions. “Mais importante ainda, ajudaram a promover iniciativas destinadas a proteger vidas e o meio 

ambiente”. 

 

Os prémios serão avaliados por um júri composto pelos principais especialistas nas áreas 

da segurança no local de trabalho, sustentabilidade e gestão operacional. As candidaturas deverão ser 

submetidas até 23 de Abril de 2017 através de formulário próprio, disponível em http://dssa.dupont.com, 

devendo a realização das candidaturas encontrar-se completa, com o resumo do projecto, até 31 de Maio 

de 2017.    

Desde o seu lançamento em 2002, o concurso tem vindo a atrair um número crescente de 

participantes, com as candidaturas de 2015 a suplantar em mais de 150% as recebidas em 2013 e tendo 

como proveniência uma ampla gama de sectores da indústria de todo o mundo. 
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Os Prémios DuPont de Segurança e Sustentabilidade recebem candidaturas de todas as 

empresas ou organizações que exibam conquistas significativas numa de três categorias: segurança, 

sustentabilidade ou excelência operacional. Os vencedores regionais em cada categoria serão anunciados 

no início do verão e o vencedor final será anunciado em Setembro numa cerimónia de premiação, a 

decorrer no âmbito do XXI Congresso Internacional sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Singapura. 

As candidaturas serão apreciadas por diversos critérios, incluindo compromisso de gestão, evolução 

cultural, melhoria de desempenho, inovação e envolvimento das partes interessadas. vencedores receberão 

um galardão e um certificado na cerimónia de premiação. Mais detalhes, bem como o formulário de 

candidatura, podem ser obtidos em http://dssa.dupont.com ou contactando o comité organizador 

independente, por e-mail, em dssa@nexdor.ch. 

 

# # # 

A DuPont Sustainable Solutions é uma das oito empresas da DuPont. Ao levar aos seus  

clientes os benefícios de serviços integrados de consultoria e tecnologia de processo , aplica a experiência 

prática da DuPont, o seu histórico de inovação e o sucesso na resolução de problemas auxiliando as 

organizações a tornar os seus locais e culturas de trabalho mais seguros, eficientes e ambientalmente mais 

sustentáveis. Informações adicionais encontram-se disponíveis em: 

www.sustainablesolutions.dupont.com. 

 

A DuPont (NYSE: DD) encontra-se na vanguarda mundial da ciência e tecnologia, 

colocando no mercado produtos, materiais e serviços inovadores desde 1802. Acreditamos que 

colaborando com os clientes, Governos, ONG’s e líderes de opinião, podemos ajudar a encontrar soluções 

para desafios como o abastecimentos de alimentos saudáveis à população mundial crescente, a redução da 

actual dependência dos combustíveis fósseis e a protecção das pessoas e do meio ambiente. Para mais 

informações sobre a DuPont e o seu compromisso com uma inovação integradora, visite 

www.dupont.com	

 

 


