
Política Integrada Qualidade 

Ambiente e Segurança

A Tecnovia Madeira desenvolve a sua atividade nas áreas da construção civil e obras públicas na exploração

de pedreiras, produção e comercialização de agregados, betão hidráulico e betão betuminoso.

Deste modo, a sua ação centra-se no estrito cumprimento dos princípios organizacionais que conduzem à

satisfação das exigências explícitas e implícitas das suas partes interessadas, promovendo a eliminação dos perigos e a

redução dos riscos para a segurança e saúde dos seus trabalhadores e à proteção do ambiente em todas as suas

atividades.

Estes princípios estruturantes têm como base a sustentabilidade social, económica e ambiental, inerentes a

todos os processos aplicados às suas empreitadas.

Neste sentido, a Organização com o compromisso constante do seu desenvolvimento e divulgação, assume

formalmente:

• Cumprir com as obrigações de conformidade e restante regulamentação aplicáveis à organização;

• Promover a melhoria contínua do Sistema integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança;

• Disponibilizar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças

profissionais relacionadas com a atividade da Organização, proporcionando o adequado bem-estar físico e

psíquico dos seus colaboradores;

• Garantir a qualidade dos serviços prestados, recorrendo a profissionais qualificados de modo a assegurar a

satisfação dos clientes, para que a empresa possa ser reconhecida como um interveniente de referência no

sector em que se insere;

• Promover os valores e as preocupações inerentes à prevenção da poluição e controlo dos impactes

ambientais, decorrentes das atividades desenvolvidas, com o objetivo de contribuir ativa e

responsavelmente para um futuro sustentado;

• Poupar recursos naturais e reduzir resíduos;

• Melhorar o desempenho energético global da organização;

• Promover ações de formação de forma a consciencializar todos os colaboradores para os aspetos

fundamentais da Qualidade, Ambiente e Segurança, permitindo a sua participação e consulta para aspetos

relevantes de Qualidade, Ambiente e Segurança;

• Valorizar competências através de ações de formação e motivar todos os trabalhadores na participação ativa

da melhoria contínua do desempenho do sistema integrado, mantendo-o e consolidando-o em toda a

organização;

• Envolver todas as partes interessadas nas boas práticas da organização ao nível da Qualidade, Ambiente e

Segurança.

• Disponibilizar os meios necessários para o cumprimento dos objetivos e metas do Sistema integrado de

Qualidade, Ambiente e Segurança

A aplicação da política integrada, da responsabilidade da gestão de topo, tendo em vista o desenvolvimento

sustentável e a melhoria contínua da organização, é um fator determinante na manutenção da competitividade da

organização no mercado nacional em que se insere assim como na promoção da sua expansão para o mercado

internacional.

Consciente dos desafios que a espera, a administração da Tecnovia Madeira, compromete-se a fazer cumprir

a Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança, disponibilizando os meios necessários para o efeito

A Administração
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