POLÍTICA DE GESTÃO DO GRUPO SARREL
A direção do Grupo SARREL coloca a Qualidade, a Segurança, a Saúde, o Ambiente e a Energia no centro
das suas ações, de forma a assegurar o desdobramento e cumprimento dos seus objetivos estratégicos,
apoiando-se no seu Sistema de Gestão que integra os referenciais normativos ISO9001v2015, IATF16949v2016,
ISO14001v2015, ISO45001v2018, ISO50001v2018 .
A direção promove a melhoria contínua do Sistema de Gestão a través de uma Política que assenta nos
seguintes compromissos base:
➢ Procurar a satisfação das partes interessadas (Clientes, Acionistas, Coletividades, Colaboradores e
Fornecedores) prestando atenção e adaptando a nossa atividade às suas necessidades atuais e futuras.
➢ Garantir conformidade com os requisitos legais e regulamentares em matéria de Saúde, Segurança,
Ambiente, Energia e recursos humanos assim como as exigências cliente e outros requisitos aceites pelo
grupo SARREL.
➢ Identificar sistematicamente os perigos e avaliar os riscos.
➢ Avaliar e analisar regularmente a eficácia e a conformidade do nosso Sistema de Gestão.
➢ Definir Objectivos e Metas para todos os Processos os quais são comunicados anualmente pela direção e
reavaliados aquando das Revisões pela Gestão.

➢ Satisfazer nossos clientes, fornecendo-lhes
produtos e serviços conformes com os seus
requisitos.
➢ Promover uma cultura de melhoria contínua com
ajuda do plano de progresso PEPS no intuito de
otimizar o funcionamento dos nossos processos.
➢ Melhorar a reatividade e manter uma postura
dinâmica e transparente nas relações com os
nossos clientes e parceiros.

➢ Minimizar os impactes das nossas atividades
no Ambiente
➢ Racionalizar os consumos de água e promover a
aquisição e a utilização de processos mais
eficientes.

➢ Eliminar os perigos e reduzir os riscos para a
Segurança e Saúde.
➢ Eliminar os perigos e reduzir os riscos de
Acidentes Graves.
➢ Proporcionar condições para a prevenção de
lesões e afeções da saúde relacionadas com o
trabalho.
➢ Valorizar as pessoas através da avaliação de
desempenho,
do
desenvolvimento
de
competências e do aumento da satisfação com o
trabalho.
➢ Promover a consulta e participação dos
colaboradores.

➢ Garantir a melhoria contínua do desempenho
energético.
➢ Racionalizar os consumos e assegurar a utilização
de processos, a aquisição de produtos e serviços
energeticamente eficientes.

➢ Identificar de forma sistemática a presença de
factores de risco de Acidentes Graves com
origem nas substâncias e preparações perigosas.
➢ Cooperar com as Autoridades competentes no
sentido de uma coordenação das atividades de
prevenção e mitigação de Acidentes Graves e
Poluição.
Com o comprometimento de todos, incluindo os nossos Fornecedores, com a nossa Política de Gestão,
contribuiremos para a Melhoria Continua da nossa atividade.
O Comité de Direção do Grupo SARREL compromete-se a formar e sensibilizar os colaboradores colocam à sua
disposição os recursos e informação necessária para o respeito destes compromissos e os objetivos que deles
decorrem. Cada direção tem por missão aplicar e fazer aplicar o Sistema de Gestão assegurando-se que os
compromissos são cumpridos por cada um dos colaboradores.
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