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A BGR – Gestão de Resíduos, Lda., enquanto gestora de resíduos, reconhece as suas responsabilidades no âmbito da Qualidade, 

Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho perante os seus Gerentes, Colaboradores, Clientes e Público em geral. Deste modo, 

toda a atividade da BGR é baseada e orientada por uma Política de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho. A 

Gerência, consciente das preocupações que a todos afeta, estabelece e compromete-se a reger pela presente Política, com a 

missão de alcançar os objetivos de melhoria contínua, para uma maior satisfação das necessidades e expectativas dos Clientes, 

proteção do Ambiente e Segurança e Saúde no trabalho dos Funcionários e de Partes Interessadas. Para tal, a Gerência 

compromete-se a: 

· Fornecer continuamente aos nossos Clientes/Destinatários dos serviços de operação e gestão de resíduos com qualidade, 

garantindo que os resíduos enviados para destino final vão em condições de aceitação adequadas e de acordo com a 

classificação dada pela Lista Europeia de Resíduos e, simultaneamente, garantir as condições de transporte adequadas 

cumprindo a legislação vigente, de forma a manter e melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, o 

desempenho ambiental e as condições de segurança e saúde;  

· Estimular a entrega de resíduos por parte dos Produtores/Fornecedores para destino final adequado, promovendo uma 

gestão eficiente desses mesmos resíduos; 

· Orientar as atividades para a satisfação das necessidades dos Clientes, fornecendo serviços e/ou produtos que 

correspondam e, se possível, excedam as suas expectativas de modo a obter a sua satisfação e fidelização; 

· Apostar na formação contínua dos Colaboradores, sensibilizando-os para a adoção de um comportamento consciencioso, 

alertando-os para os riscos e impactes que as suas atividades possam causar, no ambiente e/ou no seu ambiente de 

trabalho, e para as suas obrigações individuais na área da Qualidade, Ambiente e Segurança, motivando a sua participação 

na melhoria dos processos, produtos e serviços, de forma a contribuírem ativamente para a melhoria contínua do sistema; 

· Sensibilizar os Fornecedores dos resíduos para a sua correta triagem e classificação, permitindo um aumento da eficiência 

de armazenamento, conduzindo a um acréscimo do reaproveitamento e reciclagem dos resíduos rececionados, bem como 

maior nível de segurança relativamente ao potencial impacte ambiental que a armazenagem desse resíduo possa criar. 

Garantindo assim, uma gestão e tratamento apropriado de cada resíduo, fomentando a sustentabilidade dos recursos e a 

prevenção da poluição; 

· Estimular o desempenho dos Fornecedores, procurando relações estáveis e de confiança mútua a longo prazo; 

· Cumprir os requisitos legais e outros que sejam aplicáveis, de forma a prevenir danos ambientais, de incidentes laborais e 

não conformidades no produto ou serviços prestados; 

· Eliminar perigos e reduzir os riscos para a segurança e saúde no trabalho, identificando os perigos, avaliando os riscos 

profissionais, nomeadamente os riscos mecânicos e físicos e outros específicos inerentes às atividades desenvolvidas,  

comprometendo-se em proporcionar as condições de trabalho saudáveis e seguras para a prevenção de acidentes de 

trabalho e afeções para a saúde relacionadas com o trabalho realizado 

· Tomar as medidas necessárias, e promovendo a investigação de incidentes como condição para a prevenção dos riscos e 

doenças profissionais, bem como, a identificação de oportunidades visando a melhoria; 

· Promover a consulta e participação dos trabalhadores, estimulando a intervenção, comunicação e consciencialização dos 

colaboradores no âmbito da segurança e saúde no trabalho; 

· Fomentar a melhoria contínua do sistema de gestão integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança nomeadamente através 

do aperfeiçoamento de processos de trabalho e na comunicação ativa com as partes interessadas, designadamente através 

da avaliação da satisfação e das necessidades de Clientes e de mais Partes Interessadas, conjugando com respostas 
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adequadas às necessidades identificadas e sempre na estrita observância do cumprimento dos objetivos e metas 

delineadas; 

· Garantir a sustentabilidade económico-financeira da atividade da empresa, tendo em vista a melhoria das condições de 

trabalho e de salário dos seus colaboradores; 

 

A presente política é revista e atualizada frequentemente de modo a refletir as mudanças nos cenários operacionais e legislativos 

que entretanto sejam criados ou alterados garantindo, deste modo, a sua adequação às atividades, produtos e serviços desta 

empresa, bem como dos seus impactes ambientais e riscos profissionais. 

 

A Gerência solicita a cada Colaborador da Empresa, Prestadores de serviços/produtos e outras Partes Interessadas, no âmbito das 

suas funções, que considere esta cultura de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho como prioridade e a integre, 

como princípio básico, no desempenho das suas atividades possibilitando assim uma junção de esforços no sentido do 

desenvolvimento e consolidação da prestação do serviço/produto de uma forma sustentável que a todos beneficia. 

 

 

S. João da Talha, 9 de outubro de 2018 

 

Ana Bento 

(Gerente) 

 


