isolamentos minerais

Política da Organização
A Volcalis – Isolamentos Minerais S.A. pretende conciliar o crescimento económico, a satisfação de
todas as partes interessadas e a preocupação ambiental, comprometendo-se a adotar um modelo
de gestão socialmente responsável e ético.
Para garantir o cumprimento deste propósito, a organização desenvolveu as seguintes diretrizes:
1. Satisfazer os requisitos dos clientes por forma a promover a sua satisfação e superar as
suas expetativas, respeitando e promovendo a proteção do Ambiente e a responsabilidade social;
2. Cumprir com profissionalismo e rigor a legislação e os regulamentos aplicáveis em
matéria de Qualidade e Ambiente, bem como outras obrigações de conformidade subscritas;
3. Promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado, revendo os objetivos
estabelecidos, a adequação ao contexto da organização, tratando os riscos e oportunidades
inerentes à sua atividade, otimizando o processo produtivo e avaliando periodicamente os
seus aspetos e impactes ambientais significativos;
4. Proporcionar a todos os trabalhadores um ambiente de trabalho que potencie a igualdade de
oportunidades, sob princípios de respeito mútuo, e que promova a excelência do desempenho
e o reconhecimento do empenho que os colaboradores colocam no seu dia-a-dia;
5. Aplicar boas práticas de gestão ambiental, com especial atenção para a gestão dos
resíduos, privilegiando a redução, reutilização e reciclagem, e a preservação dos recursos
naturais;
6. Estabelecer-se no mercado, através da elevada qualidade e inovação dos seus produtos,
do apoio técnico e do cumprimento de prazos estabelecidos;
7. Promover e comunicar esta Política com as partes interessadas, de forma a cumprirem os
requisitos de Qualidade e Ambiente da Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A.
A Administração da Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A., compromete-se a rever periodicamente
esta Política do Sistema de Gestão Integrado, de modo a garantir a sua eficácia, estando esta
documentada, implementada, mantida e comunicada conforme adequado.
Bustos, 20 de Julho de 2018

A Administração,

