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POLÍTICA INTEGRADA DA QUALIDADE, AMBIENTE E  

SEGURANÇA NO TRABALHO  

 

A CONSTRUBUILD Services, Lda possui um Sistema Integrado de 

Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiente, de acordo com as 

diretrizes das Normas NP EN ISO 9001:2015, NP ISO 14001:2015 e NP EN 

ISO 45001. 

 

Assim a Gerência assume o compromisso de: 

 Cumprir e fazer cumprir os requisitos do Cliente e das partes 

interessadas, garantindo os seus objetivos estratégicos, mantendo o seu 

nível de satisfação e gerir os seus requisitos e expetativas no intuito de 

aumentar o volume de negócios; 

 Promover a satisfação dos seus colaboradores, orientando para uma 

atitude e cultura constante de Qualidade, Profissionalismo, Rigor e 

Segurança, sustentando uma contínua evolução profissional e espirito de 

equipa, sempre com o intuito de orientação à ação, aos resultados e à 

responsabilização; 

 Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a 

prevenção de lesões e afeções da saúde relacionadas com o trabalho e 

que é apropriada ao propósito, à dimensão e ao contexto da 

CONSTRUBUILD e à natureza específica dos seus riscos e oportunidades 

para a Segurança e Saúde no Trabalho 

 Eliminar perigos e reduzir os riscos para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, das tarefas consideradas com risco significativo para os 

trabalhadores, 

 Consulta e participação dos trabalhadores no âmbito da segurança e 

saúde para o trabalho, 

 Proteção do ambiente e Prevenção da poluição, comprometimento face 

à recuperação e à reciclagem, promovendo o desenvolvimento sustentável; 

 Fazer da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e da prevenção 

Ambiental, a Chave do Sucesso da Empresa; 

 Dar resposta aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis e 

boas práticas aos serviços prestados, assim como em matéria de 

Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, e promover a 

Melhoria Contínua do Sistema Integrado de Gestão, e seu enquadramento 

nos objetivos da empresa, 

 

Sacavém, 06 de Novembro de 2019 

___________________________________ 

 Ana Luís 
(Gerência) 


