
VEOLIA 

POLITICA INTEGRADA QUALIDADE, AMBIENTE, 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Para um Grupo líder no setor do ambiente um dos valores fundamentais é a defesa dos interesses dos nossos 

clientes e do acionista, sustentada na preservação sustentada da saúde e segurança dos nossos colaboradores. 

Porque acreditamos que as soluções que apresentamos permitem ajudar a sociedade, as cidades ou indústria a 

gerir, a otimizar e a tirar o máximo dos seus recursos, através de uma variedade de soluções oferecidas pelo Grupo 

VEOLIA na matéria da Água, Energia, Engenharia e Obras e Resíduos, promovendo desta forma uma economia 

circular. 

Para continuarmos a progredir e a contribuir para a melhoria contínua, gerando valor para os nossos clientes, 

assumimos o objetivo de exercer as atividades, protegendo o ambiente, minimizando sempre os impactes no 

ambiente, na biodiversidade, próxima dos locais onde estamos, prevenindo a poluição e garantindo condições de 

trabalho seguras e saudáveis, prevenindo todo e qualquer tipo de acidente e danos para a saúde. 

A atividade da VEOLIA PORTUGAL assenta nos seguintes pilares: 

• Comprometer e Valorizar os Nossos Colaboradores, promovendo a comunicação interna e a aquisição 

de competências adequadas ao desempenho das suas funções e, assegurar a sua consulta e participação 

em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

• Compreender as necessidades e expectativas das Partes Interessadas de forma a ir de encontro às 

suas expectativas, mantendo o equilíbrio desejado com a estratégia e propósitos essenciais do negócio; 

• Promover o Aumento da Satisfação dos Nossos Clientes, garantindo a melhoria da qualidade dos seus 

serviços nas 4 áreas de negócio e fomentando relações de sinergia; 

• Melhorar o Sistema de desempenho ao nível da Segurança e Saúde no Trabalho de forma a antecipar 

e evitar situações que coloquem em risco e melhorar a segurança e saúde dos colaboradores, clientes ou 

outras partes interessadas; 

• Fortalecer o Sistema de Gestão através de ferramentas de melhoria continua e da competência e 

conhecimento dos nossos colaboradores, com vista à melhoria contínua do desempenho; 

• Fomentar um espírito ambientalmente correto e seguro em todos os nossos trabalhadores bem como na 

relação com nos Fornecedores e outros Parceiros, através da promoção da divulgação dos riscos e 

impactos ambientais inerentes às atividades desempenhadas; 

• Cumprir as obrigações de conformidade aplicáveis às nossas áreas de negócio. 

A Administração da VEOLIA PORTUGAL SA compromete-se a promover a implementação, manutenção e a 

melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, baseando-se na 

competência, responsabilização e empenho dos seus colaboradores, concedendo todos os meios necessários ao 

seu funcionamento e atualização. 

Paço de Arcos, 29 de Janeiro 2019 

José de Melo Bandeira 

Administrador Delegado 

Representante da Gestão de Topo 
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