Política de Qualidade, Ambiente e Segurança

A Política da Qualidade, Ambiente e Segurança tem como principais objetivos estratégicos:
▪

Satisfazer as necessidades do Cliente, dar-lhe a melhor atenção e tratá-lo com honestidade;

▪

Cumprir a legislação, normas, regulamentos e cadernos de encargos aplicáveis à nossa atividade, bem

como as obrigações de conformidade que se relacionam com o Sistema de Gestão Ambiental e Sistema de
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho;
▪

Promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores, garantindo a adequação das suas

competências às funções que desempenham, em termos de cada um conhecer e pôr em prática os requisitos
que lhe dizem respeito, sendo que todos são responsáveis pela Qualidade, Ambiente e Segurança;
▪

Satisfazer os requisitos do Sistema Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança decorrentes das normas

NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP ISO 45001, num contexto de melhoria contínua, visando a Qualidade
Total, a melhoria do desempenho ambiental e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde;
▪

Promover o desenvolvimento e utilização de processos, métodos, práticas, materiais e produtos com vista

à proteção do ambiente, prevenindo a poluição, preservando os recursos naturais, a biodiversidade e os
ecossistemas;
▪

Promover o uso sustentável de recursos: Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos produzidos em

detrimento da sua eliminação;
▪

Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção das lesões e afeções da saúde

dos trabalhadores engrandecendo a sua motivação, realização pessoal, profissional e o espírito de equipa;
▪

Aplicar os Princípios Gerais de Segurança em todas as suas atividades através da adoção de medidas

que permitam eliminar o perigo, avaliar e controlar os riscos que não possam ser evitados, substituir o que é
perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;
▪

Promover a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes em matérias relacionadas

com o Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho;
▪

Ser, reconhecidamente, uma das melhores empresas de obras públicas – dentro da engenharia civil – de

modo a responder aos problemas que se lhe deparam e às solicitações dos clientes;
▪

Poder atuar com vantagem competitiva em qualquer obra que se afigure atrativa, seja no mercado

nacional, seja no externo;
▪

Aumentar o volume de negócios e os lucros, sobretudo à custa de ganhos de produtividade, através do

reforço da sua capacidade técnica e organizacional.
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