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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

A Gerência da ELMAFE/ SPLW através do fabrico e manutenção de estruturas metálicas, da comercialização de 
equipamentos de proteção individual e coletiva e dos serviços que presta de instalação, manutenção, desmontagem e 
certificação estabeleceu a sua Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI) consciente com a relevância estratégica das 
suas partes interessadas, baseada nos seguintes princípios: 

§ Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, outros que a empresa subscreva e normativos, nomeadamente os descritos 
nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; 

§ Contínua melhoria dos produtos fabricados, dos serviços prestados e da eficácia do SGI implementado, revendo 
periodicamente o mesmo; 

§ Inclusão do compromisso para o cumprimento dos objetivos definidos no SGI;  
§ Adequação dos produtos e serviços às circunstâncias do mercado, fornecendo uma gama variada que corresponda às 

necessidades e especificações do cliente, garantindo assim a sua satisfação; 
§ Aquisição das melhores tecnologias disponíveis de forma a reduzir os custos laborais, a produção de resíduos, bem como, o 

aumento da qualidade do produto fabricado;  
§ Otimização de recursos e de tecnologias disponíveis, tal como a utilização das melhores práticas de planeamento, de forma 

a identificar e reduzir continuamente os custos, tempos de fabrico e prazos de entrega; 
§ Constante melhoria do conhecimento dos ativos através de ações de sensibilização, formação e informação; 
§ Incremento do envolvimento dos colaboradores no SGI, medições e monitorizações, inquéritos e uso dos sistemas de 

proteção coletiva e individual de forma a prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes laborais quando não for possível eliminar 
riscos; 

§ Promoção de ações de melhoria contínua das condições de segurança e saúde no trabalho através de avaliações e controlo 
de riscos, de forma a prevenir lesões, ferimentos e danos para a saúde; 

§ Implementar a melhoria contínua do desempenho ambiental através da identificação e controlo dos aspetos ambientais 
associados às atividades e produtos das empresas, com vista a eliminar ou minimizar os impactes ambientais, e assim 
prevenir a poluição; 

§ Compromisso da proteção do ambiente através da gestão dos aspetos ambientais com implicações estratégicas e de 
competitividade, tais como os consumos de energia, água, recursos naturais e a produção de resíduos procurando sempre 
que possível e aplicável a sua redução. 

A Gerência incentiva todos os colaboradores para a aplicação contínua destes princípios no âmbito das suas 
responsabilidades e atribuições. 
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