POLÍTICA DE GESTÃO

A ISPT Industrial Services SA, no cumprimento da sua missão de:
“Disponibilizar Soluções Integradas de Manutenção, isoladamente ou em Parcerias Técnicas, que o Cliente sinta como um Valor
Acrescentado para o seu Negócio”,
presta serviços de Organização, Gestão e Execução de Manutenção, apostando numa gradual diversificação de produtos, que se
configurem como soluções integradas e abrangentes que contribuam decisivamente para uma gestão mais racional e eficiente dos
ativos dos Clientes.
A Administração da ISPT Industrial Services, assume o compromisso de adotar um modelo de gestão estratégico que assegure a
competitividade e continuidade das suas atividades, assente no equilíbrio dos aspetos económicos, ambientais e sociais, na
organização e na comunidade.
Neste contexto, a Administração compromete-se a manter um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Manutenção, Ambiente e
Segurança & Saúde no trabalho, sustentado nos seguintes princípios:
− Garantir com honestidade e idoneidade o cumprimento dos requisitos do Cliente, legais e estatutários e a conformidade do
produto, fortalecendo a compreensão das necessidades e expectativas dos Clientes, atuais e futuras, assegurando a conceção,
desenvolvimento e execução de serviços de excelência, assentes nos valores da qualidade, da manutenção, da prevenção da
poluição e de incidentes e doenças profissionais;
− Aplicar os requisitos normativos que a organização subscreva no âmbito do Sistema de Gestão e promover a melhoria contínua da
sua eficácia, cumprindo com as disposições legislativas, regulamentares e outros requisitos aplicáveis;
− Analisar e rever periodicamente, de forma crítica, a adequação, aplicabilidade e contínua eficácia da Política, objetivos, processos
e procedimentos, face aos resultados do desempenho do Sistema de Gestão;
− Disponibilizar formação, especialização e sensibilização aos colaboradores, consistentes com o rigor, ética e profissionalismo,
valorizando práticas de prevenção dos impactes ambientais e sociais e dos incidentes de trabalho e doenças profissionais;
− Comunicar a Política a todos os níveis da organização e disponibilizá-la aos seus fornecedores e parceiros;
− Assegurar a todos os trabalhadores condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de
saúde, devidamente apropriadas para a finalidade, dimensão e contexto da organização;
− Comunicar os objetivos gerais e específicos de segurança & saúde no trabalho (SST) e metas ambientais, bem como fomentar a
participação dos trabalhadores na sua definição e operacionalização;
− Garantir o cumprimento de requisitos legais e outros requisitos no âmbito da SST, questões ambientais e a prevalência de uma
preocupação com a proteção ambiental e respetiva prevenção;
− Assegurar um processo dinâmico de consulta e participação dos trabalhadores no âmbito da segurança, saúde, qualidade e
ambiente;
− Pugnar, de forma contínua, para a eliminação de perigos e redução de riscos segurança e saúde no trabalho;
− Garantir os meios financeiros, operacionais, logísticos e informáticos necessários ao cumprimento dos requisitos definidos no
Sistema de Gestão implementado;
− Assegurar uma estratégia socialmente responsável, contribuindo para uma maior confiança da imagem organizacional para com
os seus colaboradores, partes interessadas e comunidade em geral através do respeito, promoção e divulgação de uma cultura de
valorização dos direitos humanos e laborais.

A estratégia do nosso crescimento passa por uma presença cada vez mais importante e sustentada nos clientes
atuais e uma progressiva expansão para o mercado internacional.
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