
Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança 

 

Para atingir os objetivos constantes da missão e visão da empresa, o Conselho de Administração 

definiu a Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança assente nos seguintes 

princípios: 

 

− Garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social da RESIALENTEJO; 

− Suportar a atividade em objetivos e metas claramente orientados para as necessidades 
de clientes, cidadãos, trabalhadores, acionistas e outras partes interessadas; 

− Dotar a empresa dos recursos humanos e meios técnicos com vista à prossecução dos 
objetivos e metas estabelecidos, promovendo o desenvolvimento das competências dos 
trabalhadores em torno da melhoria, eficiência e cultura da empresa; 

− Envolver todos os trabalhadores da empresa numa cultura de melhoria contínua e 
participada; 

− Promover a simplificação e otimização dos processos de forma a obter a melhoria 
contínua do seu desempenho com foco na procura da eficiência, melhoria contínua e 
inovação produtiva e organizacional; 

− Garantir a satisfação dos clientes e das restantes partes interessadas através da melhoria 
da qualidade dos serviços e produtos; 

− Criar valor acrescentado para os acionistas e para a sociedade em geral; 

− Proteger o ambiente, controlar e minimizar os impactes ambientais associados à atividade 
da empresa, através da utilização eficiente dos recursos naturais e da prevenção da 
poluição; 

− Assegurar locais de trabalho seguros e saudáveis para todos os trabalhadores e parceiros 
externos, prevenindo os riscos e doenças profissionais e erradicando os acidentes de 
trabalho; 

− Manter o compromisso no cumprimento dos requisitos legais, regulatórios e outros 
aplicáveis à atividade em termos ambientais, de segurança e saúde no trabalho e laborais; 

− Promover ativamente a consciencialização e a sensibilização ambiental da população 
abrangida pela RESIALENTEJO; 

− Promover a igualdade de género na cultura organizacional da RESIALENTEJO.  

 

A Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança foi estabelecida pelo Conselho de 

Administração da RESIALENTEJO, comunicada a todos os colaboradores e encontra-se divulgada 

pelas partes interessadas. 

Esta política será revista periodicamente de modo a garantir os seus princípios face à variação 

dos fatores internos e externos. 


