POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS BOMBAS GRUNDFOS PORTUGAL
O nosso sistema de gestão é o meio que nos permite cumprir com os seguintes compromissos:

MELHORIA CONTÍNUA
Estamos convencidos de que a melhoria contínua do nosso sistema de gestão é o meio para sermos
mais eficazes e eficientes na gestão das nossas atividades, serviços e instalações, incluindo a melhoria
em termos de desempenho ambiental e de segurança e saúde no trabalho.
Para conseguir que a melhoria contínua seja uma realidade, comprometemo-nos a:
•

•
•
•
•

Identificar e gerir as questões internas e externas que afetam ou podem afetar os nossos
serviços, atividades e instalações, assim como o nosso comportamento e resultados em
matéria de ambiente e de segurança e saúde no trabalho.
Identificar as necessidades e expetativas das nossas principais partes interessadas e garantir a
sua conformidade ou melhoria.
Identificar e analisar os riscos e oportunidades.
Analisar o conhecimento de que a organização dispõe para identificar áreas de melhoria.
Identificar incidentes e desvios de forma proactiva de modo a conhecer quais os erros
cometidos, e poder aplicar ações que permitam a sua minimização.

Todos estes aspetos são objeto de estudo, a nível organizacional e a nível de processo, para identificar
áreas onde se possam aplicar planos de ação e objetivos que permitam alcançar as melhorias
desejadas.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Estamos convencidos de que a proteção do ambiente e a prevenção da poluição são eixos
fundamentais da nossa estratégia empresarial.
Como tal, comprometemo-nos a:
•

•
•
•
•
•

PREVENÇÃO DE DANOS E AFEÇÃO DA SAÚDE

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS
Estamos convencidos de que a identificação e o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e outros
requisitos voluntários que se aplicam às nossas atividades, serviços e instalações são fundamentais
para garantir um melhor serviço, respeito pelo ambiente e pela segurança e saúde dos trabalhadores.
Para o conseguir, comprometemo-nos a:
•
•
•
•
•

Identificar os requisitos legais aplicáveis às nossas atividades, serviços e instalações.
Identificar os requisitos legais aplicáveis aos nossos perigos e riscos para a segurança e saúde
dos trabalhadores.
Identificar os requisitos dos nossos clientes.
Identificar outros requisitos de carácter voluntário e decidir quais queremos subscrever.
Identificar requisitos das nossas partes interessadas e decidir quais queremos gerir como
requisitos.

Uma vez que todos os requisitos foram identificados, comprometemo-nos a avaliar sua conformidade
e tomar as medidas necessárias para corrigir qualquer desvio.

Identificar todas as atividades que têm ou podem ter um impacto significativo no ambiente;
no caso de ser negativo para continuar com a sua minimização e no caso de ser positivo para
melhorar o referido impacto.
Analisar se os processos podem ser melhorados do ponto de vista do desempenho ambiental e
aplicar essas melhorias.
Analisar se as nossas instalações podem ter melhorias em termos de eficiência energética e de
minimização de impactes ambientais negativos.
Analisar se o impacte no ambiente pode ser reduzido implementando técnicas e tecnologias
atualmente disponíveis e se economicamente viáveis.
Utilizar os recursos naturais de forma responsável, eficaz e eficiente e, na medida do possível,
reduzindo o seu consumo.
Sensibilizar os colaboradores da organização sobre a importância de implementar as melhores
práticas para garantir o respeito ambiental durante o desenvolvimento das nossas atividades.

A gestão da prevenção de danos e afeção da saúde dos trabalhadores é a nossa maior prioridade.
Como tal, comprometemo-nos a:
•
•
•

•
•
•

Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis de modo a garantir a prevenção de
lesões e deterioração da saúde.
Identificar os perigos e riscos da segurança e saúde no trabalho associados às nossas
instalações, atividades e serviços para, se possível, eliminá-los.
Analisar os riscos e oportunidades associados aos perigos e riscos e desenvolver ações que
permitam o controlo e a minimização dos riscos e o aproveitamento das oportunidades,
garantido condições de trabalho mais seguras e saudáveis.
Garantir a formação dos colaboradores sobre perigos e riscos associados às instalações,
atividades e serviços que desenvolvem.
Sensibilizar os colaboradores para a importância de respeitar as regras de segurança para
garantir a sua própria segurança.
Promover a consulta e participação dos trabalhadores na gestão da segurança e saúde no
trabalho, de forma periódica.

Todos os compromissos expressos nesta política do sistema de gestão são subscritos através da aprovação do seu representante máximo:
__________________________
Paulo Godinho
Fevereiro de 2021

(BGP Country Lead)

