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

A R&C está consciente da importância de oferecer a melhor qualidade dos produtos que comercializa. 

Para além de realizar as atividades que o serviço de manutenção exige, respeita o meio ambiente e 

utiliza os recursos necessários para a prevenção de riscos ocupacionais. Consequentemente, determina 

os recursos necessários para oferecer um serviço com todas as garantias de sucesso, segurança e 

cuidado ambiental. A empresa implementou os padrões ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018 sob 

os seguintes objetivos: 

▪ A R&C é uma empresa com uma elevada experiência, razão pela qual possui um Know How 

importante que combina com os melhores técnicos, recursos materiais e fornecedores. 

▪ Estamos comprometidos em melhorar continuamente a eficácia do Sistema Integrado, promovendo 

o relacionamento com os clientes, bem como obedecendo as leis, regulamentos ou qualquer tipo 

de regulamento relacionado a serviços de marketing e manutenção, para a proteção do meio 

ambiente e segurança e saúde no trabalho. 

▪ A empresa mantém a comunicação efetiva com o cliente, a fim de conhecer os seus requisitos para 

os produtos que nos solicita. 

▪ Há um compromisso de avaliar os aspetos ambientais gerados pela nossa atividade, a fim de 

minimizar os impactos ao meio ambiente o máximo possível e evitar a contaminação. 

▪ Todos os nossos objetivos e metas relacionadas com a qualidade, meio ambiente e saúde e 

segurança ocupacional serão revistos continuamente. 

▪ Formar, treinar e sensibilizar os funcionários para criar uma atmosfera favorável ao progresso de 

qualquer medida que evite riscos ocupacionais, incentivando a participação de todos os 

funcionários e fazendo consultas pertinentes com eles. 

▪ Todos os supervisores garantem as condições corretas para os trabalhadores sob sua 

responsabilidade. Para fazer isso, os supervisores mostram interesse e dão o exemplo como parte 

do seu papel. 

▪ Analisamos todos os acidentes com potencial de estrago e iniciamos a sua correção imediatamente. 

▪ A empresa promove e estabelece os meios necessários para que a comunicação de anomalias e/ou 

sugestões de melhoria sejam analisadas e, se possível, aplicadas. 

▪ O espírito de inovação e melhoria contínua é essencial para o futuro da nossa empresa. 

▪ Estabelecemos canais para a troca de informações e cooperação entre a nossa equipe e também 

com os nossos clientes e fornecedores para melhorar continuamente a maneira como selecionamos 

os nossos suprimentos, realizamos o nosso trabalho e prestamos os nossos serviços. 
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