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POLÍTICA DE QUALIDADE E AMBIENTE 
 

A Direção do ALMACENES DE REGISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L., no âmbito de 

fundamental da sua Política Geral, define, assume e comunica o conteúdo da sua Política de 

Qualidade e Ambiente, de forma a transmitir a todos os níveis e stakeholders posição em relação 

à qualidade dos seus serviços, à proteção do ambiente e prevenção da poluição. 

 

Esta política, que é pública na organização, e está disponível para qualquer pessoa interessado, 

baseia-se numa linha de ação baseada na melhoria contínua da qualidade, em sustentabilidade 

ambiental, na correta atribuição de responsabilidades e na realização dos seguintes objetivos 

estratégico: 

 

 

 

 

 

 

• Satisfaça sempre as necessidades e expectativas do cliente. 

• Garantir a participação de todo o pessoal no Sistema integrado de Gestão e 
comunicação entre todos os departamentos da organização. 

• Cumprir os requisitos legais e regulamentares associados à nossa atividade, 
incluindo outros requisitos que a organização possa subscrever com clientes ou 
outras partes interessadas. 

• Garantir o cumprimento dos objetivos e objetivos propostos pela organização. 

• Realizar um acompanhamento permanente à satisfação dos nossos clientes. 

• Dotar a empresa dos recursos técnicos e humanos para garantir a qualidade e 

fiabilidade dos nossos produtos e serviços a custos competitivos. 

• Realizar a realização do nosso trabalho com o menor impacto ambiental possível 

e com o menor risco para a segurança e saúde dos nossos trabalhadores. 

• Integrar princípios éticos e responsabilidade social com todas as partes 

interessadas (internas e externas) na nossa gestão. 

• Cumprir as Leis contra o branqueamento de capitais, bem como o cumprimento 

de qualquer Lei Anticorrupção no domínio do trabalho. 

• Promover e realizar uma gestão baseada em princípios de igualdade de género 

e não discriminação com base na raça ou etnia, nacionalidade, estatuto 

socioeconómico, língua, ideologia, religião ou crença, sindicato, sexo, orientação 

sexual, deficiência, estado civil, idade, filiação ou aparência pessoal. 
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Para garantir o cumprimento dos objetivos acima referidos e a nossa melhoria contínua, a 

Direção do ALMACENES DE REGISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L. contempla o desempenho 

das auditorias internas, a realização de reuniões em torno da evolução do Sistema integrado de 

Gestão e os objetivos estabelecidos, bem como o acompanhamento permanente a contento das 

partes interessadas,  garantindo assim o cumprimento dos objetivos e da eficácia do sistema de 

gestão integrado estabelecido. 

 

A organização do ALMACENES DE REGISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L. está estruturada 

para garantir a realização dos objetivos descritos nesta Política de Gestão, a correta atribuição 

de responsabilidades e o cumprimento dos requisitos dos regulamentos aplicáveis. 

 

                                                                     Cuarte de Huerva (Zaragoza), a 12 de Março de 2018 
              Fernando Tascón 
                 Diretor-geral 
 

 

 


