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A direção do Grupo Politejo, dedicado ao fabrico e comércio de tubos e acessórios
plásticos, entende que a qualidade, a proteção do meio ambiente e a segurança e saúde das
pessoas que compõem a organização são pilares básicos que devem integrar todas as decisões
e iniciativas no âmbito da nossa empresa. O nosso compromisso é potenciar a satisfação de
todas as partes interessadas: clientes, capital humano da organização, fornecedores,
administração, ambiente…
Por este motivo, desenvolvemos e continuamos a implementar um Sistema de Gestão
Integrado que nos permite melhorar continuamente a eficiência, tendo em atenção que a
qualidade é fruto do esforço conjunto de todos e que a sua eficácia irá promover a
consolidação do nosso posicionamento competitivo através do reforço da confiança dos
nossos clientes na qualidade dos produtos e serviços prestados pela nossa empresa.
No âmbito do nosso Sistema integrado de Gestão, adquirimos os seguintes compromissos:
•

Cumprir todos os requisitos aplicáveis ao nosso produto, focados no cliente, bem
como requisitos ambientais e de segurança no trabalho aplicáveis à nossa atividade,
legais ou não

•

Desenvolver todas as nossas atividades que visam "fazer as coisas bem pela primeira
vez", e a proteção do ambiente e a prevenção da poluição, em condições de trabalho
seguras e saudáveis, controlando os riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho.

•

Promover a comunicação interna e a participação e envolvimento dos trabalhadores
em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão Integrada, e na tomada de
decisões relacionadas com a Saúde e Segurança no Trabalho.

•

Utilizar esta Política como referência para o estabelecimento e verificação periódica
dos objetivos de Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança pela sua melhoria
contínua.

•

Exigir aos nossos fornecedores qualidade nos produtos e serviços prestados.

•

Integrar os nossos clientes e fornecedores no compromisso de proteção ambiental e
das pessoas, nas quais é promovido: a conservação do ambiente onde as atividades
são desenvolvidas, a gestão dos resíduos, a minimização dos riscos e a prevenção da
poluição.

•

Prevenir danos e deterioração da saúde dos trabalhadores dos nossos centros, bem
como de outras partes interessadas, adotando as medidas necessárias no
desenvolvimento da nossa atividade.
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