
         POLÍTICA DE GESTÃO DE QUALIDADE, AMBIENTE, 
        SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

 

 

 
 

 

 

Procurando cumprir com os mais altos padrões nacionais e internacionais e respeitando os requisitos dos referenciais normativos 

NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e NP ISO 45001:2019, sempre numa perspetiva de melhoria contínua, e ainda 

de acordo com a nossa Missão, Visão e Valores, o Grupo Elevo definiu como princípios para a sua Política de Gestão de 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho: 
 

Garantir a satisfação dos clientes mediante o respeito pelos compromissos reciprocamente assumidos, com base na capacidade, 

desempenho técnico e flexibilidade da nossa atuação, permitindo o cumprimento dos prazos contratuais, e a garantia da 

qualidade do produto fornecido e do serviço prestado. 
 

Assegurar a satisfação dos acionistas através da promoção de uma estratégia de mercado projetada e consequente eficiência 

dos negócios, assente na remuneração justa dos capitais investidos, na gestão eficiente de recursos e no desempenho de acordo 

com princípios éticos. 
 

Promover a satisfação dos colaboradores, visando o seu bem-estar, através do desenvolvimento das suas competências 

técnicas, da promoção de uma cultura comportamental alicerçada na sensibilização e formação e da promoção de condições de 

trabalho seguras e saudáveis com vista à prevenção de lesões e afeções da saúde relacionadas com o trabalho. 
 

Assegurar a consulta e participação dos trabalhadores, a todos os níveis e funções, no desenvolvimento, planeamento, 

implementação, avaliação do desempenho e ações para a melhoria do sistema de gestão da SST. 
 

Envolver todos os departamentos nas questões de gestão da qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho, criando 

sinergias que se traduzam em comportamentos e atitudes e fomentem uma cultura de responsabilidade compartilhada. 
 

Garantir que todos os requisitos legais e normativos aplicáveis estão identificados e documentados e que são comunicados, 

compreendidos e cumpridos, assegurando deste modo que todas as atividades são conduzidas em conformidade com a 

legislação aplicável e com as boas práticas internacionais. 
 

Desenvolver e implementar sistemas, programas e objetivos de gestão da qualidade, ambiente e segurança e saúde no 

trabalho, e monitorizar, auditar e rever regularmente estes sistemas, tendo em vista a sua efetiva melhoria contínua. 
 

Implementar a conceção de hierarquia de mitigação, dando prioridade à identificação de perigos e à avaliação de riscos e 

impactes durante o planeamento, conceção e operacionalização das atividades, procurando eliminar perigos e reduzir riscos 

para a SST e impactes ambientais.  
 

Adotar comportamentos e ações que respeitem os princípios da prevenção da poluição, segregação de resíduos, proteção e 

racionalização dos recursos naturais e preservação dos ecossistemas e da sua biodiversidade.  
 

Cooperar abertamente com governos, comunidades locais, colaboradores e outras partes interessadas no sentido de promover 

interações construtivas e encontrar soluções para questões ambientais e sociais. 
 

Certificar que todos os parceiros de negócios realizam as suas atividades de acordo com os requisitos legais e normativos de 

qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho. 
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Visão

Missão

Valores

Ser uma empresa líder nos setores em que operamos, criando valor através da inovação, competência 
e prestação de serviços de excelência para um futuro sustentável. 

Sustentável: Consideramos que a segurança e saúde das pessoas é uma prioridade e que todas as 
nossas ações devem ser ambiental e socialmente responsáveis, no sentido de garantir o bem-estar das 
gerações atuais e vindouras.  
Global: Pretendemos continuar a consolidar a nossa presença internacional, expandindo as nossas 
oportunidades e áreas de negócio num contexto de compreensão pluralista das comunidades e das 
suas culturas e de promoção do diálogo intercultural. 
Inclusiva: Valorizamos a inclusão como um modo de pensar e agir que permite que cada indivíduo se 
sinta aceite, valorizado e seguro. Uma inclusão consciente, e atenta às necessidades de mudança e 
cooperação, fortalece a nossa capacidade de criar um futuro mais rico para todos. 

Construir um legado de excelência para benefício dos nossos clientes, acionistas, colaboradores e das 
comunidades que servimos. 

O PCA 
Gilberto Silveira Rodrigues 


