POLÍTICA DA EMPRESA
A Globalkiln, Refractory Company SA, tem como compromisso o escrupuloso cumprimento dos requisitos dos
seus clientes, controlar e monitorizar os serviços prestados por forma a garantir a qualidade dos mesmos, a
satisfação dos seus clientes, e consolidar a competitividade e rentabilidade da empresa.
Melhorar continuamente o nosso desempenho, a segurança, a preservação da saúde e bem-estar dos
nossos colaboradores a preservação do local de trabalho e proteção do meio ambiente, são preocupações
permanentes.
Para nós a segurança, a saúde dos colaboradores e a proteção do meio ambiente, têm o mesmo grau de
prioridade que a qualidade e a rentabilidade, sem elas, nenhuma atividade da empresa pode ser prevista.
Para atingirmos estes objetivos, teremos como base o seguinte:
➢

Temos como lema fundamental: “Fazer Bem à Primeira, com Segurança e Respeito pelo Meio Ambiente
e Sociedade em Geral”.

➢

Serão tomadas todas as medidas para prevenir, tanto quanto possível, os riscos identificados passíveis
de provocar qualquer lesão corporal aos colaboradores, subcontratados e terceiros, assim como, para
prevenir danos materiais, a degradação do meio ambiente e a geração de resíduos;

➢

Melhoramos continuamente as condições de segurança e saúde no trabalho, nomeadamente através da
prevenção de danos/lesões e afeções da saúde dos nossos colaboradores com identificação e controlo
dos riscos associados às atividades realizadas, prevenindo a ocorrência de acidentes/incidentes e
proporcionando maior conforto na realização do trabalho, disponibilizando os meios de proteção de
segurança e ambientais e as informações necessárias para minimizar a exposição a certos fatores de
risco não passíveis de eliminação e quaisquer danos ambientais;

➢

Luta contra as adições (álcool e drogas), quer nos locais de trabalho, alojamentos, viaturas e outros locais
onde os colaboradores permaneçam enquanto deslocados ao serviço da empresa;

➢

Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para prevenção de lesões e problemas de saúde
relacionados com o trabalho, bem como promover a consulta e participação dos trabalhadores na
melhoria do sistema;

➢

Cada trabalhador tem o direito a se retirar do local de trabalho, no caso de perigo grave e iminente, que
coloque em causa a sua vida ou a saúde;

➢

Promoção do desenvolvimento das pessoas na organização através da melhoria dos seus níveis de
sensibilização, de formação e desenvolvimento das competências;

➢

Os resíduos serão tratados, afim de preservarmos o meio ambiente;

➢

Monitorizamos o sistema de gestão, através de inspeções, indicadores, avaliações, medições e
auditorias;

➢

Comprometemo-nos

com

a

verificação,

aplicabilidade

e

cumprimento

dos

requisitos

legais,

regulamentares e outros requisitos aplicados à nossa atividade;
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➢

Desenvolvemos relações mutuamente benéficas com os fornecedores;

➢

Melhoramos continuamente a qualidade, tecnologias e recursos disponíveis, com o intuito de fornecer
sempre os melhores serviços aos nossos clientes;

➢

Garantimos o cumprimento dos requisitos do Sistema estabelecido, em termos de qualidade, segurança,
saúde e respeito pelo ambiente, de acordo com os critérios definidos nos referenciais EN ISO 9001, ISO
45001:2018, referencial MASE e referencial VCA * 2017/6.0.

As engenheiras Raquel Paredes e Nélia Louro, atuam como coordenadoras do Departamento de Qualidade e
Segurança e beneficiam, através do seu estatuto, da independência para assegurar essa função, com a
autoridade e eficiência necessárias. As suas funções abrangem as atividades gerais da empresa, mas
também, todos os planos de projetos específicos, estabelecidos aquando a abertura de obras/estaleiros
(obras/estaleiros pontuais com duração superior a 3 meses).
É propósito da organização os “Zero Acidentes”, contando com o contributo de todos os trabalhadores e o
empenho da administração.
Todos os supervisores, encarregados e chefes de equipa são responsáveis nas suas atividades por garantir o
cumprimento da politica de SST e das regras de segurança preconizadas pela organização;
A administração da Globalkiln, SA, compromete-se a disponibilizar todos os meios necessários (materiais e
humanos), para o cumprimento desta política, assim como, para a implementação e manutenção dos vários
sistemas estabelecidos, e a apoiar o envolvimento de todos os colaboradores na implementação da mesma.
A política é revista sempre que necessário, no mínimo anualmente e tomadas as medidas adequadas por
forma a garantir o alinhamento desta com os princípios e objetivos estalecidos.

Uchas – Pedros, 25 de agosto de 2021
A Administração
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