
Campanha de Natal 
PreZero: Um conto de Natal 
ligeiramente diferente 

 O Natal é uma época mágica – uma época de histórias. É por isso que 
te levamos numa viagem inesperada de dois amigos, que termina 
debaixo da árvore de Natal. Como é que eles lá chegaram? Descobre 
no nosso breve filme de Natal PreZero.
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Mensagem
de Boas Festas!

 “Em nome das mais de 17.000 pessoas que fazem parte da PreZero 
em Portugal e Espanha, queremos agradecer o seu compromisso 
durante o ano de 2022, compromisso esse que permitiu que 
a prevenção de riscos laborais, a prestação de um serviço de 
excelência aos nossos clientes e a melhoria contínua das nossas 
operações continuem a ser os pilares fundamentais em todos os 
nossos contratos e instalações.

Desejamos-lhe um Feliz Natal na companhia da sua família e um 
2023 cheio de saúde e prosperidade.”

Gonzalo Cañete | CEO da PreZero Espanha e Portugal

Tiago Borges | Administrador Delegado da PreZero Portugal

02

3Rs Reduzir, Reutilizar, Reciclar

Dezembro / 22

REVISTA

Vê o vídeo
através do código QR

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



3Rs Reduzir, Reutilizar, Reciclar

Dezembro / 22

REVISTA

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

Primeiro aniversário
da PreZero Portugal

 O mês de dezembro é um mês de muitas celebrações! Faz 
também 1 ano em que a PreZero Portugal passou a fazer parte da 
família PreZero Internacional! Obrigado a todos os nossos Heróis 
PreZero por trabalharem diariamente para um futuro mais limpo.
Somos PreZero!
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Cuida-te +: Dicas para
um menu de Natal saudável

 Este Natal convidamos-te a criares pratos natalícios mais saudáveis. 
Acede à plataforma Cuida-te + e encontra dicas úteis de culinária para 
a tua ceia de Natal.
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Lê a notícia
através do código QR

Vê o vídeo
através do código QR

Projeto de reciclagem de 
máscaras descartáveis

 A To-Be-Green lançou um projeto de reciclagem e valorização de 
máscaras com os CTT – Correios de Portugal, que contou com a 
colaboração da PreZero Portugal como parceiro tecnológico. As 
máscaras descartáveis usadas foram recicladas e transformadas 
em enfeites de Natal.

03

Lê a notícia
através do código QR


