POLITICA DE GESTÃO INTEGRADA

“A Infraquinta E.M., empresa que desempenha as suas actividades no domínio da gestão do
espaço urbano e infra-estruturas públicas, prestando serviços de abastecimento de água,
saneamento, recolha de resíduos, paisagismo e jardinagem e manutenção de espaços públicos,
implementou um Sistema de Gestão Integrada de Ambiente e Qualidade, (SGIAQ), conforme as
normas NP EN ISO 14001 e NP EN ISO 9001, instrumento que considera eficaz para controlar e
melhorar a prestação dos seus serviços, garantindo assim um saudável relacionamento
institucional com os proprietários, residentes, utentes e diversos organismos privados e
públicos. A Infraquinta E.M. compromete-se assim a ir ao encontro das expectativas dos seus
clientes, com vista à melhoria da sua satisfação, tendo em consideração os aspectos ambientais
e os perigos e riscos associados às suas atividades.
Com o SGIAQ a Infraquinta E.M. compromete-se a garantir e manter a conformidade com todas
as leis e regulamentos aplicáveis à sua actividade, incluindo os seus aspectos ambientais, os
perigos e riscos e todos os requisitos que a organização subscreva, garantindo, sempre que
possível, a melhoria continuadas suas actividades e, por consequência a qualidade do espaço
urbano gerido pela Infraquinta E.M.
A Infraquinta E.M. empenha-se em avaliar e controlar as suas actividades desenvolvidas no
território, de modo a melhorar a eficiência, prevenir e minimizar qualquer forma de impacto
sobre o ambiente, com particular atenção à gestão de resíduos e do ciclo de água e à protecção
da natureza, privilegiando a melhor tecnologia disponível economicamente praticável,
esforçando-se por minimizar e prevenir os perigos e riscos, com impacte na saúde dos
colaboradores e/ou outras partes interessadas, de forma a reduzir o número de incidentes.
Os funcionários da Infraquinta E.M., e todos aqueles que prestam serviços em seu nome, devem
ser adequadamente formados, sensibilizados e informados sobre os princípios de gestão e sobre
o papel que cada um possa desenvolver, de modo a obter o envolvimento de todos na obtenção
dos objectivos ambientais e da qualidade da organização.
A administração da Infraquinta E.M. compromete-se a disponibilizar os recursos humanos e
financeiros adequados, de modo a divulgar plenamente a sua própria política de gestão
integrada e alcançar os objectivos e metas a que se propõe.”
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