Política da SANINDUSA
A Política da SANINDUSA traduz com rigor aquilo que é sentido pela Administração e define as diretrizes a seguir por
todas as pessoas que colaboram na ou com a empresa.
Considerando o Contexto da Organização e os Riscos e Oportunidades daí decorrentes, a Administração estabelece a
estratégia da organização e a Política da Sanindusa.
São Nossos Compromissos:

Satisfação das necessidades dos clientes


Inovar e melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços apostando no “design” e diferenciação a
preços competitivos, aumentando a confiança na empresa e contribuindo para a sua fidelização.

Respeito pelas pessoas


Desenvolver racionalmente as melhores condições de higiene, saúde e segurança do trabalho para os
seus colaboradores através da redução dos riscos do ambiente de trabalho.



Apostar na formação e responsabilização como veículo para a integração e satisfação dos
colaboradores.

Respeito pelo Ambiente


Minimizar de forma sustentável o impacte ambiental da organização, nomeadamente através da
redução dos seus resíduos, efluentes líquidos e gasosos, desenvolvendo assim uma ação preventiva da
poluição e de proteção do ambiente.



Sensibilizar para as melhores práticas ambientais promovendo uma gestão adequada do ambiente.

Utilização das melhores Tecnologias


Utilizar as melhores tecnologias partilhando sinergias entre unidades fabris como forma de reforço da
produtividade, redução de custos, aumento da rentabilização, diminuição dos impactes ambientais e
meios de redução de riscos para a saúde e segurança dos colaboradores.

Melhoria contínua de tudo o que fazemos


Para acrescentarmos valor às partes interessadas relevantes.



Melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade e ambiente, como suporte ao incremento
do desempenho, incluindo o ambiental.



Com base na análise de riscos, incorporar preocupações de segurança no planeamento de ações.

Cumprimento dos requisitos legais, regulamentos e normas aplicáveis


Qualidade:

NP EN ISO 9001



Ambiente:

NP EN ISO 14001 e Regulamento EMAS

GSD018r06 - Política da SANINDUSA

A Política da SANINDUSA é revista sempre que desajustada, divulgada em toda a organização e está disponível a todas as
partes interessadas.
Aveiro, 17 de Janeiro de 2018
Pela Administração

Eusébio Rodriguez

