POLÍTICA DO SGI
A Política do Sistema de Gestão Integrada da ALB insere-se num mercado com grau de exigência
crescente, em termos de qualidade, ambiente e segurança, prazos e competências dos recursos
humanos.
Para assegurar estes requisitos a ALB compromete-se a adotar os seguintes princípios:
•

Consolidar e inovar nos procedimentos da organização interna e gestão dos recursos na
procura incessante de melhoria da eficiência da empresa;

•

Promover e fortalecer a relação com parceiros procurando assegurar a melhoria contínua
dos serviços prestados;

•

Adotar os níveis de segurança dos seus colaboradores e visitantes através de implementação
de medidas preventivas;

•

Avaliar e cumprir regularmente os requisitos legais e normativos aplicáveis às suas
atividades;

•

Envolver nesta política, além dos colaboradores, todas as partes interessadas que cooperam
nas atividades e iniciativas da ALB;

•

Monitorizar e identificar regularmente as suas práticas, processos e procedimentos com
vista à melhoria continua do SGI, satisfazendo as expectativas dos clientes;

•

Organizar, através da implementação de instrumentos que proporcionem a identificação dos
perigos, a avaliação de riscos e os impactes ambientais, o controlo e redução dos riscos e a
proteção do ambiente, resultantes das suas atividades de forma a prevenir os resultados
indesejados;

•

Ter procedimentos adequados ao reporte de incidentes de segurança e implementar
processos que garantam a satisfação dos colaboradores, reforçando a formação contínua;

•

Melhorar continuamente o Sistema de Qualidade, Ambiente e Segurança os por forma a
contribuir para a redução dos impactos ambientais e minimização dos riscos nas nossas
atividades;

•

Promover o trabalho de equipa, a iniciativa, o espírito de equipa e a valorização do
Colaboradores, enquanto elementos fundamentais da empresa.

Desta forma, a ALB conseguirá alcançar a posição de mercado, adquirida através da qualidade, não
descurando a segurança e o ambiente como aspeto primordial.
Bobadela, 05 de Agosto de 2019
Diretor de Qualidade, Ambiente e Segurança
________________________________________________
Página 1 de 1
Mod. / 02.03
10-07-2019

