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POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 

 

A CHEMETALL Sociedad Anónima Unipersonal assume as políticas empresariais e 

especifica a sua própria Política Integrada de Qualidade, Ambiente, Prevenção de Riscos 

Profissionais, Acidentes Graves e o padrão voluntário «Responsible Care», de acordo com 

os valores e princípios do Código de Conduta da BASF e os seus padrões legais. 

 

Nos nossos Valores e Princípios, assumimos a obrigação de dar prioridade e fomentar a 

melhoria contínua da Qualidade, do Ambiente, da Segurança e da Saúde, seguindo as 

diretrizes do programa voluntário «Responsible Care» e de outros padrões relacionados 

com estes temas. 

 

Os nossos compromissos são:  

 

1. Cumprir os mais elevados padrões de segurança para os nossos funcionários, clientes 

e o meio ambiente (Responsible Care). 

2. A QUALIDADE final do produto entregue ao cliente é o resultado das ações 

planeadas e sistemáticas de PREVENÇÃO, DETEÇÃO, CORREÇÃO e MELHORIA 

CONTÍNUA de todos os PROCESSOS.  

3. As Exigências Contratuais, os prazos acordados e os índices de SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES são um critério importante para estabelecer o padrão de qualidade dos 

nossos produtos e serviços.  

4. Os requisitos da Qualidade, Ambiente, Prevenção de Riscos Profissionais, Prevenção 

de Acidentes Graves e as Exigências Contratuais dos nossos clientes passam para os 

nossos FORNECEDORES e empresas subcontratadas. Mantemos uma comunicação 

aberta e transparente sobre os temas de EHS com os agentes internos, externos e 

as partes interessadas. 

5. A QUALIDADE é uma tarefa comum a todas as áreas da Companhia; cada uma das 

áreas tem de assumir que é cliente e fornecedor dos processos da nossa organização. 

6. Cada colaborador da CHEMETALL S.A. Unipersonal é responsável pela QUALIDADE, 

EFICÁCIA E EFICIÊNCIA do seu trabalho e tem o direito de participar ativamente 

nas questões relacionadas com a PREVENÇÃO DE RISCOS para o que contamos com 

os seus representantes estabelecidos legalmente na Lei de Prevenção de Riscos 

Profissionais.  

7. A Direção Geral é responsável por PROMOVER a implementação da política, por 

estabelecer os Objetivos e Metas para o Sistema de Gestão Integrado, fazendo o 

seu seguimento através de INDICADORES e comprovando a sua execução através 

de AUDITORIAS. 

8. CHEMETALL, S.A. Unipersonal compromete-se a PROTEGER ATIVAMENTE A 

SAÚDE E A SEGURANÇA dos seus Colaboradores, das suas Instalações, 

Empreiteiros, Comunidades Adjacentes e da Sociedade em geral como parte 

interessada. 
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9. A CHEMETALL, S.A. Unipersonal orientará a atividade preventiva de forma a evitar 

os riscos e para avaliar aqueles que não se puderem eliminar, com o objetivo de 

reduzi-los ao mínimo admissível. 

10. Na determinação das medidas preventivas, tentaremos agir sobre a origem dos riscos 

e, se for o caso, antepondo a proteção coletiva à individual, considerando os riscos 

adicionais que isso possa implicar. 

11. No planeamento da prevenção, procuraremos um conjunto coerente que integre a 

técnica, a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a 

influência dos fatores ambientais no trabalho. 

12. A CHEMETALL, S.A. Unipersonal compromete-se a desenvolver as suas atividades 

com o máximo respeito pela PROTEÇÃO DO AMBIENTE, assim como a melhorar 

continuamente as suas práticas ambientais utilizando, sempre que seja possível e 

economicamente viável, as melhores técnicas existentes. 

13. Reconhecemos as nossas responsabilidades ambientais como fabricantes de produtos 

químicos, e por isso procuraremos continuamente novos caminhos e novas estratégias 

PARA REDUZIR OS EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DOS NOSSOS 

PROCESSOS e PRODUTOS ao longo de todo o ciclo de vida. 

14. A CHEMETALL, S.A. Unipersonal compromete-se a proporcionar os recursos 

necessários ao desenvolvimento da FORMAÇÃO dos seus colaboradores nos 

conceitos de QUALIDADE,  AMBIENTE, PREVENÇÃO DE RISCOS 

PROFISSIONAIS e PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES que promovam a sua 

MOTIVAÇÃO e PARTICIPAÇÃO no cumprimento dos Procedimentos e Instruções 

estabelecidos. 

15. Cumpriremos em todo o momento as exigências da LEGISLAÇÃO e das 

NORMATIVAS vigentes no que diz respeito ao MEIO AMBIENTE, PREVENÇÃO DE 

RISCOS PROFISSIONAIS, PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES, 

PROFISSIONAL e COMERCIAL, estabelecendo as nossas próprias normas onde 

estas não existam.  

16. Sempre que seja possível, reduziremos os resíduos e as emissões geradas nas nossas 

atividades, minimizando dentro do possível os efeitos no solo que possam surgir pelo 

desenvolvimento das nossas atividades. Para além de melhorar continuamente a 

eficiência energética das nossas operações fomentando uma produção que minimize 

os recursos. 

17. A CHEMETALL, S.A. Unipersonal, consciente da importância da segurança, define as 

atuações pertinentes para prevenir os acidentes graves, tanto em instalações 

existentes como nas novas instalações ou modificações das mesmas, assim como 

estabelece atuações a seguir no caso de ocorrerem acidentes graves.  
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