Política da Qualidade e Ambiente
A Política da Qualidade e Ambiente da Sanitana foi elaborada em consonância com
as políticas globais de negócio e com a visão de futuro da organizacão.
A Gestão de Topo assume o compromisso de integrar a Qualidade e o Ambiente
como ferramentas para promover uma melhoria contínua a todos os níveis, de
acordo com os valores seguintes:
a) Oferecer produtos e serviços que atinjam um elevado nível de satisfação e
confiança dos nossos clientes.
b) Promover, para todos os que colaborem com a Sanitana, condições de
trabalho benéficas para a sua saúde e segurança.
c) Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental da empresa,
nomeadamente através da gestão de resíduos e emissões, da racionalização
de consumos de materiais, água e energia, entre outros.
d) lncentivar o envolvimento dos colaboradores internos e externos na melhoria
do desempenho ambiental e da qualidade.
e) Desenvolver formação/informação contínua no âmbito da Qualidade,
Ambiente e Segurança dirigida a todas as pessoas que colaboram com a
empresa.
Para concretizar as intenções referidas a Sanitana apoia-se num conjunto de
pessoas bem preparadas, promovendo o espírito de equipa, a responsabilidade, o
desejo de melhoria contínua e alocando os recursos necessários para alcançar os
seus objectivos.
A Gestão de Topo da Sanitana compromete-se a cumprir todos os requisitos das
normas NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 14001, bem como todos os requisitos legais
aplicáveis e outros que a empresa subscreva. Compromete-se ainda a melhorar
continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente, a
fim de melhorar o seu desempenho ambiental e garantir a protecção do ambiente,
incluindo a prevenção da poluição.
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