POLÍTICA DE GESTÃO
A Política De Gestão da Ruce, evidencia o compromisso da Gerência na implementação dos requisitos de um Sistema de
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, segundo o modelo definido nas normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e
NP ISO 45001, devidamente adaptados à nossa organização e tipo de negócio bem como o enquadramento para
estabelecer, cumprir e rever os objetivos previamente definidos.
Deste modo, faz parte da preocupação da Ruce definir a Política De Gestão de forma a ser compatível com os seus objetivos,
necessidades das partes interessadas e melhoria contínua do seu desempenho, nas vertentes qualidade, ambiente,
segurança e saúde do trabalho, através dos seguintes compromissos:
Assegurar o cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão baseado nas Normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO
14001 e NP ISO 45001, assim como, o cumprimento da legislação e outros requisitos aplicáveis à Ruce.
Alvará: 62575

Desenvolver e consolidar o Sistema de Gestão por processos, com base na melhoria contínua da sua eficácia,
garantindo a avaliação do seu desempenho e competitividade bem como promovendo a identificação de não
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.

conformidades, oportunidades de melhoria e boas práticas a implementar nas necessárias ações corretivas,
preventivas e de melhoria.
Satisfação dos clientes, procurando de uma forma leal atingir as suas necessidades e expetativas, tendo como
objetivo a sua fidelização, bem como sermos reconhecidos como uma empresa de referência na área em que
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atuamos.
Implementar a melhoria contínua do desempenho ambiental, através da identificação e controlo dos aspetos
ambientais associados às atividades e produtos da empresa, eliminando ou minimizando os impactos ambientais,
prevenindo a poluição e garantindo a utilização controlada dos recursos naturais e energéticos, bem como uma
gestão adequada dos resíduos produzidos, de forma a proteger o ambiente;
Organizar, desenvolver, coordenar e controlar as atividades de prevenção e de proteção contra riscos profissionais,

.

aplicando os princípios gerais de segurança em todas as suas atividades através da adoção de medidas que
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permitam eliminar os perigos e reduzir os riscos e ainda avaliar e controlar os riscos que não possam ser evitados;
Promover a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes em matérias de Qualidade, Ambiente
e Segurança e Saúde no Trabalho;
Aumentar o Comprometimento das Pessoas promovendo o seu desenvolvimento profissional e pessoal e a
adequação das suas competências às funções que desempenham, reforçando a consciencialização e competências
a nível de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho;
Influenciar os fornecedores de produtos e serviços a assumirem comportamentos e práticas responsáveis em
matérias de Qualidade, Ambiente e Segurança.
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