POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTE,
ENERGIA, SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO
BONDALTI CANTABRIA, S.A.
A BONDALTI CANTABRIA, S.A. está consciente da sua responsabilidade de assegurar a colocação no mercado de
produtos químicos inorgânicos, em conformidade com as especificações, prazos de entrega e outras condições
contratualmente acordadas, que satisfaçam os requisitos e as necessidades dos clientes, de forma sustentável e num
clima de bem-estar e confiança para todas as partes interessadas.
Consciente dos riscos ambientais, de segurança e de saúde no local de trabalho, dos acidentes graves e do impacto da
eficiência energética nas suas atividades, a empresa assegura os meios e estruturas adequados no sentido de
desenvolver as suas atividades de forma sustentável, com base nos princípios orientadores da iniciativa "Responsible
Care", com um espírito de inovação permanente e incidindo no cumprimento das obrigações da legislação nacional,
comunitária e outras assumidas pela empresa. Visando estas premissas, a BONDALTI CANTABRIA, S.A. assume os
compromissos que se seguem.
1.

Assegurar o cumprimento da legislação em vigor e dos requisitos aplicáveis à atividade em matéria de
prevenção e proteção do ambiente, eficiência energética, utilização e consumo de energia, acidentes graves
e segurança industrial, segurança e saúde no trabalho, bem como de outros compromissos que a BONDALTI
CANTABRIA, S.A. subscreva voluntariamente.

2.

Melhorar continuamente o desempenho dos processos, riscos e oportunidades, levando em conta o uso das
melhores técnicas disponíveis (MTD), a criação de valor para o acionista, os colaboradores, clientes e
demais partes interessadas (stakeholders).

3.

Melhoria contínua do desempenho energético e do sistema de gestão da energia.

4.

Apoiar as atividades de conceção, novos projetos e modificações, bem como a aquisição e utilização de
produtos e serviços de eficiência energética que promovam e tenham impacto na melhoria do desempenho
energético.

5.

Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, assegurando que as suas competências
sejam adequadas às funções que desempenham.

6.

Promover a sensibilização ambiental, da utilização e do consumo de energia e a eficiência energética e de
segurança em todos os níveis da organização, através da formação e da sensibilização.

7.

Proporcionar um ambiente e condições de trabalho seguros e saudáveis a todos os seus colaboradores,
aplicando as melhores práticas de gestão e as soluções técnicas disponíveis nas estratégias de prevenção e
melhoria contínua, garantindo elevados padrões de desempenho em termos de qualidade, ambiente, energia,
segurança e saúde no trabalho e prevenção de acidentes graves.

8.

Assegurar a proteção do ambiente, incluindo a prevenção e minimização da poluição, como, por exemplo, a
redução progressiva das emissões para a atmosfera, de descargas e resíduos, no âmbito das melhores
práticas e da viabilidade económica, e melhorar a utilização dos nossos recursos, nomeadamente, a
utilização e o consumo de energia e de água.

9.

Eliminar os perigos e reduzir os riscos identificados e avaliados para a segurança e a saúde no trabalho,
decorrentes dos postos de trabalho e de outras atividades desenvolvidas nas instalações.

10. Promover uma posição de abertura à comunicação, consulta e participação de todas as partes interessadas,
criando relações de benefício mútuo com fornecedores, clientes e outras instituições e reforçando o
desenvolvimento de boas práticas ambientais e de segurança.
11. Melhoria contínua e excelência na gestão de acordo com as normas UNE EN ISO 9001, 14001, 450001 e
50001, estabelecendo processos de auditoria e revisão periódica do sistema integrado de gestão, bem como
de indicadores que permitam um acompanhamento contínuo e uma melhoria do desempenho e promovendo
a inovação e o aumento da produtividade com critérios de rentabilidade, eficiência energética,
sustentabilidade e segurança.
12. Aplicar os princípios da iniciativa "Responsible Care" da indústria química.

Luis Henrique Marcelino Alves Delgado
Administrador

Torrelavega,1 de março de 2021

