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POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Apostamos na plena satisfação dos nossos clientes desenvolvendo e gerindo os nossos 

serviços para que seja sempre possível satisfazer os seus desejos, necessidades e requisitos. 

Vemos os nossos fornecedores como parceiros de negócio para que nos possibilitem 

sempre a colocação no mercado dos melhores produtos/serviços ao melhor preço, 

minimizando assim o custo e maximizando o benefício para os nossos Clientes e Sociedade 

em Geral. 

Promovemos o envolvimento de todos os colaboradores e demais partes interessadas. 

Assumimos o compromisso de contribuir ativamente para a proteção do ambiente através 

da prevenção da poluição. 

Promovemos a formação, a informação e a consulta relativa aos riscos inerentes das 

atividades de todos os colaboradores.  

 

Comprometemo-nos a: 

Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os colaboradores, 

através da identificação e minimização dos riscos que possam advir das suas 

atividades. 

Respeitar e cumprir os princípios da responsabilidade social estabelecidos. 

Abordar os aspetos de responsabilidade social significativos. 

Estabelecer objetivos para o Sistema de Gestão Integrado e a definir ações para a 

sua concretização.   
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Asseguramos o cumprimento dos requisitos previstos da legislação e regulamentação em 

vigor, nomeadamente as obrigações de conformidade e demais obrigações por nós 

subscritas. 

Pugnamos pelo respeito efetivo dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, das principais convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre normas 

laborais.  

Respeitamos os direitos humanos e, designadamente, a liberdade de afiliação sindical, o 

direito à negociação coletiva, a eliminação do trabalho infantil e de todas as formas de 

trabalho forçado, bem como de outras práticas laborais atentatórias da dignidade das 

pessoas. 

Asseguramos a igualdade de oportunidades e de tratamento, procurando evitar todas as 

formas de discriminação não relacionada com a aptidão para a execução do trabalho. 

Promovemos o desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores e colaboramos 

ativamente na conciliação entre as respetivas vidas profissional e pessoal. 

Combatemos todas as formas de corrupção. 

Desenvolvemos um Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e 

Responsabilidade Social dinâmico que aposta na MELHORIA CONTÍNUA. 
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