Política da Qualidade e Ambiente
Face a um mercado cada vez mais exigente e competitivo o Grupo Valérius depois de ter
implementado o seu Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente, com base na norma NP EN ISO
9001 e NP EN ISO 14001, tem como objectivo:
•

Manter o seu Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente de acordo com os requisitos das
normas de referência.

•

Disponibilizar os meios necessários para atingir os objectivos definidos no âmbito do Sistema de
Gestão de forma a oferecer ao mercado uma melhoria crescente da Qualidade dos seus
Produtos/ Serviços.

•

Promover a proteção do ambiente incluindo a prevenção da poluição e assumindo outros
compromissos relavantes ao nivel do contexto da organização.

•

Promover o direito à igualdade nas condições de acesso e no trabalho.

•

Fornecer condições para a implementação, divulgação e cumprimento do Sistema de Gestão por
parte de todos os colaboradores.

•

Oportunidade de trabalho e o desenvolvimento pessoal e profissional.

•

Promover e assegurar a melhoria contínua, incentivando a responsabilização e o trabalho em
equipa e fomentar a contínua formação e actualização profissional de todos os colaboradores.

•

A satisfação dos Clientes pelo fornecimento de produtos e serviços de Qualidade, em tempo
oportuno, no cumprimento das exigências legais, técnicas, sociais e dos prazos de entrega.

•

Expandir o mercado de actuação da Organização.

•

Promover a consulta, informação e comunicação.

•

Prevenção contínua dos impactes ambientais gerados na actividade. Diminuindo os impactes
associados à produção de resíduos, águas residuais e consumo de energia.

O Grupo Valérius comprometendo-se a melhorar continuamente a eficácia do sistema, através da
revisão periódica dos objectivos da qualidade e ambiente, e o cumprimento dos requisitos dos
Clientes e de todos os outros requisitos aplicáveis.

Face a esta Política da Qualidade e Ambiente, a responsabilidade pela sua realização é atribuída a
todos os colaboradores do Grupo, sendo imprescindível o apoio da Administração e o empenho de
todos.
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