POLÍTICA DA QUALIDADE,
AMBIENTE E SEGURANÇA

Princípios
O Conselho de Administração da Eco-Oil, no cumprimento da defesa e promoção dos
princípios da atuação responsável, compromete-se adotar um modelo de gestão
fundamentado nos princípios da melhoria contínua, visando a satisfação das partes
interessadas relevantes, nomeadamente clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas e
meio envolvente.
Nesse sentido, é estabelecido com objetivo a manutenção de um Sistema de Gestão
Integrado - Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho, baseado nas normas ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001 e fundamentado nos princípios da melhoria contínua.

Objetivos estratégicos
Em conformidade com os princípios definidos, a Eco-Oil pretende alcançar os seguintes
objetivos estratégicos:
•

Melhorar o planeamento, coordenação, execução e controlo dos processos de
trabalho, incluindo os relativos aos turnos e a obras de reparação e melhoria da
infraestrutura;

•

Aumentar a sua competitividade, potenciando assim a realização dos investimentos
necessários ao reforço do seu posicionamento no mercado;

•

Melhorar continuamente os serviços com vista a satisfazer as necessidades dos
clientes e exceder as suas expetativas, procurando responder sempre de forma
atempada e preventiva;

•

Melhorar as relações de parceria com os fornecedores, promovendo a identificação de
fornecedores e fornecimentos chave e a dinamização da gestão dessas relações;

•

Promover uma permanente atualização de competências dos colaboradores,
dinamizando planos de formação e a divulgação de informação e assegurando os
adequados planos de integração sempre que necessário em resultado dos perfis
funcionais;

•

Assegurar o cumprimento de requisitos legais aplicáveis e outros que a organização
subscreva, promovendo uma avaliação periódica dessa conformidade;

•

Assegurar que são sistematicamente tidos em consideração os aspetos relevantes da
proteção do ambiente e da segurança e saúde no trabalho;

•

Manter e desenvolver os sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança e
saúde no trabalho, estabelecendo objetivos de melhoria contínua, avaliando
periodicamente os resultados obtidos e introduzindo as ações corretivas necessárias;
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•

Minimizar os impactes ambientais decorrentes da sua atividade, promovendo a
utilização racional de água e de energia, a prevenção da poluição e a realização de
simulacros de emergência;

•

Disponibilizar condições de trabalho seguras e um ambiente de trabalho saudável, de
forma a prevenir lesões, ferimentos e quaisquer outros danos para a saúde, bem como
a ocorrência de acidentes envolvendo substâncias perigosas, acidentes de trabalho e
doenças profissionais, de forma a assegurar elevados padrões de desempenho em
matéria de ambiente e de segurança e saúde ocupacional;

•

Promover a comunicação, formação e o desenvolvimento profissional dos seus
colaboradores, garantindo a adequação das suas competências às funções que
desempenham;

•

Envolver, no respeito pelos princípios e compromissos anteriormente referidos,
incluindo os relativos ao “Responsible Care” todos os colaboradores da empresa, bem
como os fornecedores e prestadores de serviços que com ela cooperam.

As metas associadas a estes objetivos serão definidas anualmente pelo Conselho de
Administração da Eco-Oil.

Envolvimento
A implementação dos princípios e objetivos referidos requer a consulta, o envolvimento e a
motivação de todos os colaboradores da empresa, a todos os níveis e em todas as
circunstâncias. Requer, ainda, a manutenção de um bom ambiente de trabalho e a
preservação dos necessários fatores sociais, psicológicos e físicos que para ele contribuem.

Barreiro, 1 de janeiro de 2019

A Administração

