
Conhece os valores
da PreZero

 Sob a visão “Uma nova forma de pensar para um futuro mais 
limpo”, a cultura da PreZero baseia-se em 5 valores fundamentais 
para todos os Colaboradores: Conexão, Planificação, Respeito, 
Responsabilidade e Inovação. Estes valores corporativos ilustram 
os conceitos centrais do nosso modelo de liderança e o que a 
PreZero representa.
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Novo selo de segurança 
para o vestuário de 
trabalho

 Como parte do seu compromisso com a segurança, saúde e bem-estar, 
a PreZero incorpora um novo selo de segurança sob o lema “Para Maior 
Segurança” no vestuário de trabalho dos mais de 17.000 trabalhadores 
em Portugal e Espanha. Este selo tem como objetivo ser um alerta 
para prestar sempre uma atenção especial à segurança.
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PreZero Portugal inicia 
recolha de biorresíduos 
em Ovar

 Cerca de 140 estabelecimentos de restauração do canal Horeca, 
em Ovar, já aderiram à recolha seletiva de resíduos alimentares, 
cujo serviço está a cargo da PreZero Portugal.  Na primeira 
semana de arranque do projeto, foram recolhidos cerca de 

500 kg/dia de biorresíduos.
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3Rs Reduzir, Reutilizar, Reciclar
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REVISTA

Lê a notícia
através do código QR

Lê a notícia
através do código QR

Sabe mais 
através do código QR

Os Nossos
Valores

https://prezero.es/pt-pt/revista3rs/
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REVISTA

Nelson Moreira
“Valorizo o trabalho dos meus colegas, só com o empenho 
de todos é que conseguimos dar resposta às exigências.”04

PreZero Portugal juntou-se 
ao Dia Mundial da Limpeza

 No dia Mundial da Limpeza, os nossos “Heróis PreZero” limparam 
uma área florestal no Município da Maia, alvo de descargas 
clandestinas, de forma a chamar a atenção para a necessidade de 
melhorar comportamentos cívicos e de proteção do ambiente. 
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Vê o vídeo
através do código QR

 Supervisor da recolha na Maia

 Na empresa desde 2009 

 Iniciei as minhas funções na PreZero como motorista de recolha da Maia 
e, em 2021, passei a supervisionar as equipas no terreno. Diariamente 
organizo e faço o planeamento das equipas de recolha porta-a-porta, com 
o apoio de um sistema de gestão do serviço, integrado nas viaturas, que 
me permite gerir e controlar as equipas em tempo real. Valorizo o trabalho 
dos meus colegas, pois só com o empenho de todos é que conseguimos 
dar resposta às exigências que nos são solicitadas pelo cliente.

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe

 A PreZero Portugal está a realizar a Campanha de Vacinação contra 
a Gripe, disponibilizando gratuitamente a todos os trabalhadores a 
vacina da gripe e sua aplicação nas instalações da empresa. 

Não hesites, vacina-te! 

06 Vacinação gratuita contra a gripe

A vacina torna-nos mais fortes!

Faz a inscrição no portal Uman 
através do código QR


