Missão
A Rolear.ON tem por missão projetar, executar, manter, remodelar e melhorar
infraestruturas, sistemas e equipamentos de serviço público e privado que, indo ao
encontro das necessidades básicas das comunidades, que contribuam também para o seu
bem-estar e acréscimo de qualidade de vida.

Visão
A Rolear.ON pretende que as suas atividades se desenvolvam em harmonia com o
ambiente, pelo que, além de conceber e executar novos projetos em que a utilização de
energias renováveis, a segurança e a fluidez da comunicação e informação são a base da sua
sustentabilidade, aposta ainda na manutenção e recuperação de instalações existentes,
melhorando a sua funcionalidade e eficiência energética.

Valores
✓

A orientação para o cliente, promovendo a sua satisfação e fidelização

✓

A transparência e integridade na atuação

✓

A competência

✓

A motivação dos recursos humanos, criando condições para o seu desenvolvimento

✓

A responsabilidade pela segurança e saúde no trabalho e pela preservação do
ambiente.

Política da Qualidade, Ambiente e Segurança

A Administração da Rolear.ON, SA compromete-se a:
✔ Desenvolver e apresentar soluções inovadoras, completas, eficazes e “chave na mão” que
superem as expectativas dos nossos clientes, garantam a sua satisfação e permitam o
crescimento sustentável do negócio de forma a alicerçar a empresa como uma referência no
mercado.
✔Identificar, avaliar e controlar os riscos associados às atividades desenvolvidas pela
Rolear.ON, envolvendo os colaboradores de forma a eliminar os perigos ou a reduzir os riscos,
potenciando a prevenção de lesões, ferimentos e danos para a segurança e saúde;
✔ Promover uma cultura comportamental responsável, prevenindo as lesões e deterioração
da saúde do trabalho e influenciar para proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis;
✔ Desenvolver soluções inovadoras de forma a proteger o ambiente, prevenindo a poluição e
minimizando os impactes ambientais das nossas atividades;
✔ Sensibilizar, informar e formar os colaboradores, fornecedores, clientes e outras partes
interessadas nas áreas da Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança consciencializando-os
das suas responsabilidades individuais e coletivas;
✔ Encorajar o envolvimento dos trabalhadores na implementação da política, bem como, na
consulta e participação dos trabalhadores no âmbito da segurança e saúde no trabalho e na
preservação ambiental;
✔ Cumprir os requisitos legais, as normas de referência e outros requisitos que a ROLEAR.ON
subscreva no âmbito da Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e da Segurança e Saúde no
Trabalho;
✔ Implementar e manter um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e
Segurança de acordo com as normas de referência, tendo como alicerces a satisfação dos
nossos clientes, os princípios da proteção ambiente, da prevenção da poluição, da prevenção
para a segurança e saúde no trabalho e da melhoria contínua da eficácia do sistema
implementado.
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