AGUAS
DE GAIA

Politica da QualidadeJ Ambiente e Seguranca
uos nossos Colaboradores sao o bem mals precloso nesta grande equlpa Aguas
de Gaia, como a Agua o bem mals precloso na Vida.,

e

Com uma mudanca de paradigma. uma nova visao para os pr6ximos anos e uma nova agenda para o futuro,
mantendo-nos conscientes das nossas responsabilidades na gestao de recursos, melhoria continua.
diminuicao dos impactos da nossa atividade sobre o meio ambiente e no controlo dos riscos e perigos que
podem afetar as pessoas envolvidas nos processos, comprometemo-nos:
nteci ar e satisfazer as necessidades e expectativas internas e externas, dos nossos
Colaboradores, Clientes. do Municipio, dos Parceiros. da Comunidade e de outras Partes
lnteressadas.
arantir a d isponibilidade e a qualidade da agua segura. em todo o concelho. gerir a rede de
drenagem pluvial. melhorando as condicoes de escoamento das ruas e v ias municipais e de
encaminhamento para as linhas de agua e assegurar a recolha das aguas residuais, o tratamento e
a qualidade de efluentes rejeitados no meio hidrico.
t1 izar e promover uma atuacao responsavel e eco eficiente na gestao e exploracao dos processos
e das infraestruturas. prevenindo a poluicao. racional izando a utilizacao de recursos naturais e
minimizando os impactos ambientais.
ativamente na protecao na sa ude e na seguranca dos Colaboradores e de todas as
pessoas envolvidas. atraves da reducao e elim inacao de riscos.
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er um simbolo de transparencia, rigor, precisao. modernidade e inovacao em todas as ativ idades
que desenvolvemos, participando na sensibilizacao da populaca o do concelho de Vila Nova de
Gaia para a preservacao do meio ambiente.
se volver e atuar de forma responsavel e sustentavel, promovendo a participacao e a consulta
em SST, a igualdade de genero. atraves do envolvimento equilibrado dos homens e mulheres nas
atividades profissionais. e a conciliacao da vida pessoal. profissional e familiar para a construcao
de uma sociedade ma is justa e equilibrada para as geracoes futuras.
stabelecer e rever periodicamente os princlpios. tendo em conta os processos, os impactos e os
riscos significativos de modo a garantir-se o desenvolvimento sustentavel e a melhoria continua.
rantir o cumprimento das obrigacoes de conformidade
regulamentacao. normalizacao e outros diplomas aplicave is.

decorrentes

da

legislacao,

servico de recolha de residuos s61idos urbanos, assegura ndo uma manutencao

ce t i ar o traba lho em equipa e o envolvimento de todos os Colaboradores. promovendo o
desenvolvimento de competencias, a responsabilizacao, a valorizacao e a formacao adequada ao
desempenho das suas atividades, bem como gerar felicidade interna. atraves de beneficios sociais
e metodologias de reconhecimento pessoal e profissional.
r ar as valencias e servicos disponiveis. potenciando os recursos internos existentes, fora do
Municipio.

GOTA de AGUA. e simultaneamente um DIAMANT£ .. porque afinal a agua eo
N0550 BEM MA/5 PREC/050.1
0 Conselho de Administracao

