POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO
A Gerência garante a divulgação e compreensão da Política do Sistema de Gestão a todos os
colaboradores e partes interessadas. A Política do Sistema de Gestão da LUCAVADO, Engenharia, Lda.
assenta nos seguintes princípios:

A SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Garantir a satisfação máxima dos nossos clientes, fornecendo soluções e serviços da mais alta qualidade
a todos os níveis.
RECURSOS COMO SUPORTE PARA O SUCESSO
Dotar continuamente os colaboradores das competências e garantir um bom ambiente de trabalho e
máxima motivação, proporcionando o máximo envolvimento e participação de todos os colaboradores e
parceiros afetos á organização.
FORNECEDOR COMO PARCEIRO DO NEGÓCIO
Os nossos fornecedores/subcontratados são parceiros de negócio, reconhecemos que o seu desempenho
é um fator determinante na qualidade dos nossos produtos e serviços.
AMBIENTE
Promover a sensibilização e consciencialização para a Aspetos Ambientais e para a proteção do ambiente,
de forma em que a prevenção da poluição seja encarada por todos como uma preocupação fundamental
no desempenho das suas tarefas.
Trabalhamos continuamente para reduzir o impacto ambiental da nossa atividade, através da aplicação
de boas práticas de gestão ambiental, de uma adequada gestão dos consumos de recursos naturais,
energia e matérias-primas e com destaque para a gestão criteriosa dos resíduos, privilegiando a
redução, reutilização e reciclagem/ valorização, bem como a prevenir a poluição e o desperdício.
SEGURANÇA
A Lucavado – Engenharia, Lda compromete-se a adoção de práticas que permitam eliminar ou minimizar
os riscos para os trabalhadores de forma a prevenir as lesões e danos para saúde, bem como a
proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e afeções da saúde
relacionadas com o trabalho. E a promover junto dos trabalhadores, formação, consciencialização,
consulta e participação, consciencializando-os das suas responsabilidades individuais e coletivas.
MELHORIA CONTÍNUA
Cumprir os requisitos legais e normativos aplicáveis e outros requisitos que a empresa subscreva e
melhorar continuamente o desempenho e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e
Segurança.
PARTES INTERESSADAS RELEVANTES
Lucavado – Engenharia, Lda, compromete-se a difundir junto das partes interessadas relevantes à adoção
de práticas que permitam eliminar perigos e reduzir os riscos de Segurança e Saúde no Trabalho, bem
como que visem prevenir ou minimizar os impactes ambientais negativos decorrentes das suas atividades,
produtos e serviços.
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