
 

Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho 

As empresas pertencentes ao Group R&C assumem um compromisso comum, visando a Qualidade dos 

seus produtos e serviços, a proteção do Ambiente e a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho. A 

política do grupo pretende garantir o cumprimento da missão das empresas do Group R&C, a qual tem 

por primordial objetivo a inteira e completa satisfação dos seus clientes, colaboradores e outras partes 

interessadas, assumindo o compromisso com a melhoria contínua da eficácia do seu sistema de gestão, 

no desempenho das suas várias vertentes (qualidade, ambiente, saúde e segurança do trabalho) e dos 

procedimentos a este associados. 

Assim, o Group R&C compromete-se a assegurar e disponibilizar todos os recursos necessários para a 

implementação desta Política, com vista a uma gestão eficaz da Organização, assente nas seguintes 

premissas: 

• Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus Colaboradores, cumprindo e 

fazendo cumprir a legislação vigente bem como as Boas Práticas; 

• Reconhecer e implementar, como princípio da melhoria contínua, objetivos atingíveis e 

mensuráveis, de sucesso, avaliando periodicamente os resultados obtidos e introduzindo ações 

preventivas, corretivas e/ou correções; 

• Orientar e promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus Colaboradores, 

garantindo a adequação das suas competências às funções que desempenham, promovendo 

maiores níveis de produtividade, criatividade, autonomia, iniciativa e responsabilização; 

• Uniformizar e fomentar uma maior proximidade com todas as partes interessadas para, com 

base num melhor conhecimento das suas necessidades e expetativas, melhorar o nosso 

desempenho e o seu grau de satisfação; 

• Promover a utilização racional e eficiente das matérias-primas, energia e recursos naturais, 

adotando as melhores práticas ambientais, sempre que sejam técnica e economicamente 

viáveis, no sentido da melhoria continua do desempenho ambiental; 

• Reforçar o enquadramento das atividades das empresas numa política de maior e melhor 

qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho, visando o constante fortalecimento da 

cultura organizacional, investindo na sua crescente posição competitiva, antecipando as 

necessidades e expectativas de todos os nossos stakeholders; 

• Crescer de uma forma coesa, conjunta, unanime e forte, garantindo sempre uma sólida e 

confiante imagem no mercado. 


