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            Política da qualidade, ambiente e segurança 

O Grupo Rolear pretende que as suas actividades e serviços prestados, pelas empresas Rolear e 

Rolear.On, proporcionem a satisfação dos seus colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e 

outras partes interessadas.  

A sua preocupação constante em termos de qualidade, protecção do ambiente e em termos de 

segurança das condições de trabalho, faz com que o Grupo Rolear se comprometa com: 

a) Assegurar que a política da qualidade, ambiente e segurança seja do conhecimento de todas as 

partes interessadas. 

 

b) Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus colaboradores, de forma a 

contribuir para a sua motivação e consequente cumprimento dos objectivos definidos; 

 

c) Conhecimento e cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, assumindo 

um comportamento responsável em conformidade com os mesmos;  

 

d) Contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores, 

sensibilizando-os sobre práticas ambientais, sobre os riscos inerentes às suas actividades e ao 

cumprimento das normas de segurança; 

 

e) Assegurar que são sistematicamente tidos em consideração os aspetos relevantes da 

qualidade, da proteção do ambiente (incluindo a prevenção da poluição e outros 

compromissos específicos relevantes), da segurança e da saúde no trabalho assim como são 

incorporados todos os valores e cultura organizacional em consonância com o contexto do 

Grupo; 

 

f) Prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, através de 

formação, sensibilização, de forma a assegurar e manter elevados padrões de desempenho em 

matéria de segurança e saúde ocupacional internamente e enquanto prestador de serviços de 

segurança e saúde no trabalho; 

 

g) Estabelecer objetivos de melhoria e metas intercalares, em termos de qualidade, ambiente e 

segurança, em que os resultados obtidos são acompanhados e, sempre que oportuno, são 

definidas ações preventivas ou correctivas; 

 

h) Desenvolvimento contínuo dos sistemas de gestão, com o compromisso de uma constante 

melhoria contínua quer a nível de desempenho ambiental, quer a nível de melhoria das 

condições de saúde e segurança no trabalho. 

 

O alinhamento com os novos paradigmas implica o equilíbrio entre as relações económicas, a 

qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde no trabalho. 

                                                                                                                   Areal Gordo, 20 de Março de 2019  
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