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POLíTICA DO SISTEMA DE GEsTÃo IrureGRADo

A Máxima Dinâmica possui um Sistema de Gestão lntegrado, Qualidade, Segurança e

Ambiente, respondendo aos requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001e ISO 45001.

Com o seu sistema, a empresa pretende identificar as Questões lnternas e Externas Relevantes

com impacte nos três referenciais, definindo ações para tratar os Riscos e as Oportunidades

identificadas;

Com esta Política a empresa compromete-se a

- Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, mantendo-se

atento à conformidade legal das suas atividades;

- ldentificar, avaliar e minimizar o impacte dos riscos profissionais associados aos seus

processos;

- ldentificar os aspetos ambientais significativos, indo ao encontro de medidas de

sustentabilidade e minimizando o seu impacte negativo em todo o ciclo de vida dos seus

produtos e serviços;

- Promover relações mutuamente positivas com fornecedores, clientes e outras partes

interessadas;

- Prestar serviços de garantam a satisfação e se possível a superação dos clientes e outras
partes interessadas;

- 
'|;

- Apostar na formação contínua dos seus colaboradores de modo a trabalhar continuamente
na melhoria dos seus processos;

- Estabelecer um compromisso para a melhoria contínua do sistema de gestão.

OBJETIVOS DO SGI

Qualidade

- Tornar a empresa mais organizada e eficiente;

- Satisfazer os requisitos dos clientes, estabelecendo com eles uma relação comunicativa de

confiança, excedendo as suas expectativas, através da qualidade (e inovação) dos produtos e

do serviço prestado;

- Planificar a execução dos trabalhos de forma a prevenir a ocorrência de situações que

possam por em causa a qualidade das obras, a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e

o meio ambiente (abrange as três áreas);

- Satisfação do cliente.
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Segurança

- Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e

afeções da saúde;

- Eliminar perígos e reduzir os riscos para a SST;

- Cumprir com as exigências dos clientes em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho;

- Assegurar que todos os trabalhadores cumpram as suas obrigações em matéria de Segurança

e Saúde no Trabalho, criando um mecanismo eficaz e eficiente de comunicação e consulta;

- Prevenção a nível da segurança;

- Compromisso para a consulta e participação dos trabalhadores.

Ambiente

- lmplementar a separação correta dos resíduos e encaminhar para os destinos apropriados;

- Prevenção e minimização dos impactes ambientais das atividades, promovendo o uso

racional dos recursos naturais;

- Promover o uso sustentável dos recursos: Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos

produzidos em detrimento da sua eliminação;

- Proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição;

- Consciencialização ambiental;

- Cumprimento das obrigações de conformidade.

A Gerência

507 881 98e
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