
 

POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTE, 

ENERGIA E SEGURANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LABESFAL assume a Qualidade, a defesa do Ambiente, a Gestão Energética e a promoção da 
Segurança como pilares essenciais de todas as suas atividades. Decorre dai o nosso compromisso 
em manter um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança (QAES) 
alicerçado nos seguintes princípios:  
 
Adotar as Políticas que garantem a Qualidade dos processos, produtos e Serviços, colocando sempre 
os clientes em primeiro lugar.  
 
Assegurar a competência dos nossos colaboradores, através de programas de formação 
ajustados e contínuos.  
 
Focar as atividades na monitorização e melhoria contínua, através da definição clara de objetivos, 
enquanto pilar de excelência dos nossos produtos, serviços, colaboradores e sistemas de gestão. 
Esses objetivos estão alinhados com a estratégia da empresa bem como com a gestão de recursos e 
informação necessários para os atingir. 
 
Identificar, avaliar e atuar continuamente nos riscos e oportunidades inerentes à nossa atividade 
no âmbito do Sistema de Gestão Integrado e dos seus pilares essenciais. 
Gerar relações de confiança com todas as partes interessadas assumindo o compromisso de:  
 

 Criar e manter locais de trabalho seguros e saudáveis, através da eliminação dos 
perigos e da redução dos riscos; 

 Proteger o ambiente e os recursos naturais, adotando os princípios de prevenção da 
poluição e a racionalização de recursos, bem como no desenho e aquisição de 
equipamentos, processos e utilidades enquanto elemento ativo na sustentabilidade 
ambiental, energética e seguros para todos;  

 Sermos a expressão visível de Caring for life perante a nossa envolvência: Pessoas, 
Comunidade, Ambiente e Energia; 

 Exigir o cumprimento absoluto dos principios de integridade ALCOA+; 
 Assegurar a transparência de funções, dos procedimentos e do controlo da 

conformidade; 
 Reforçar a identidade dos trabalhadores e da Região com a marca Fresenius Kabi.  
 

Cumprir com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos a que esteja comprometida; 
 

Promover uma cultura de consulta e participação positiva, em que cada colaborador é 
considerado como um contributo ativo na melhoria do desempenho dos sistemas de QAES. 

 
Acreditamos que os nossos colaboradores, em qualquer nível, são a nossa imagem. Para tal, 
promovemos a liderança pelo exemplo no cumprimento dos procedimentos de qualidade, das regras 
segurança, gestão energética e ambiental bem como na adoção de comportamentos seguros.  
 
 
 
 


