Missão

Assegurar o tratamento e a valorização dos Resíduos Hospitalares Perigosos de uma forma
sustentável.

Visão

Utilizar as melhores tecnologias disponíveis e viáveis no tratamento de Resíduos Hospitalares
Perigosos,

dando

especial

destaque

à

sua

valorização

e

considerando-os

como

potencial matéria-prima.

POLÍTICA INTEGRADA DA QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO

Para cumprir a sua Missão, o Conselho de Administração do Somos Ambiente compromete-se a
desenvolver a sua actividade de acordo com a Política Integrada da Qualidade, Ambiente,
Segurança e Saúde no Trabalho que estabeleceu e que assenta nos seguintes princípios:

1. Promover a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis viáveis e Boas Práticas no
tratamento de resíduos hospitalares perigosos, em harmonização com o Plano Estratégico
para os Resíduos Hospitalares (PERH 2020), mantendo a constante inovação no que respeita
ao tratamento e valorização dos resíduos perigosos.

2. Estabelecer objectivos e metas de acordo com a estratégia da empresa e com as
necessidades e expetativas dos seus clientes, colaboradores e de outras partes interessadas,
implementando as acções necessárias para o respetivo cumprimento, com vista à satisfação
dos clientes.

3. Melhorar continuamente os seus processos, procedimentos e práticas de trabalho,
por

forma

a

eliminar

ou

minimizar

os

riscos

ocupacionais,

prevenir

a

ocorrência de lesões e de doenças profissionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro e
saudável para os colaboradores internos e de terceiros que trabalhem sob o controlo da
organização ou que visitem as instalações.

4.

Prevenir

a

poluição

e

assegurar

a

utilização

eficiente

dos

recursos

naturais,

garantindo o controlo e a monitorização ambiental sistemática, com vista à eliminação ou
minimização dos aspetos ambientais significativos.
5. Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis e outros
subscritos pelo Somos Ambiente, ACE.
6. Formar adequadamente e sensibilizar os colaboradores, para a importância das suas
atividades, de modo a que melhorem o desempenho das suas funções, aumentem os seus
conhecimentos e desenvolvam as suas competências.

7. Desenvolver a relação com os Fornecedores e Prestadores de Serviços de modo a garantir
que a respetiva actuação está de acordo com os princípios desta Politica.

8. Manter uma comunicação eficaz, interna e externa, destinada a todas as partes
interessadas sobre assuntos associados à sua actividade.

A Política Integrada da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho foi comunicada
a todos os colaboradores e Partes Interessadas e encontra-se divulgada por toda a empresa,
sendo responsabilidade de cada colaborador conheçê-la. Esta é revista periodicamente de modo
a garantir a sua adequabilidade ao cumprimento dos objetivos do Somos Ambiente, ACE.

