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POLíTI1A Do SI|TEMA DE GEsTÃo INTEGRAD, DA BTL
A

política de gestâo do sisteoa integrado da BTL lndústrias tvtetalúrgicas, S.A. assume o
compromisso dê corresponder aos rêquisitos e expetativas dos sêus clientes, satisfazendo as suas
necessidadês, afirmando-se pela sua capacidade tecnológica qualificada, assegurando a obtenção
dê vantagens compêtitivas através de projetos inovadores, com a qualidade adequada ao fim a
que se dêstinam.
Esta políiica üsa a melhoria das performances nas áreas que envoivem os sistemas de gestâo,
através de:

.

Ciação e desenvolvimento de prcjetos e produtos inovadores, que correspondam às
êxpeÍaÍlyas dos rossos c/êr,Íes, assegurando o cumprimento clos requisitos aptícáveis e oientada
para a melhoria do desempenho energético, dísponibilidade cle informaçáo ê fodos os r.ecursos
necessários para atingír os objetivos e metas;

.

Encorajar a aquisiÇão de produtos e se,.vços energetícamente eficientes cJe forma a
garantir aos clientes soluções energeticamente efícientes;

. Melhorar continuamente a qualidade dos rossos produÍos / seviços, com a otimização e
controlo dos processos de fabico, com a promoÇáo da utilização racíonal de energia (|JRE)
através, da adoção de medidas eneryeticamente eficientes.

. Avaliar continuamente o desempenho dos ,ossos processos implementando ações de
coneção e melhoria adequadas;
Valorização do conhecimento e expeiência dos colaborcdores, promovendo atívidades de
formação ptofissional e o desenvolvimento de medidas e aÇões de sensibilizaçào energétíÇa que
permitam o desenvolvimento de uma consciência de eco-eficiência, geradora cle boas práticas de
utilização racional de energÍa (URE) e eco condução.

.

. Cumpir com os requisitos legais e outros que a oryanização subscreva nameadamente
em matéria de energía e de Higiene e Segurança no Trabalho, no senticlo cle promover um
ambiente de trcbalho energeticamente eficiente, seguro e saudável aos l,ossos colaboradorcs,
prcveníndo acidentes de tnbalho, através da disponibilização dos meíos de proteção e a Íormaçào
,ecessáras.
. Contribuir para minimizar os impactes ambientais signiíicativos decorrentes da atividade,
adotando como üincípio a proteção do meio ambíente através da rcdução cle consumos cle
enerqía.

Com a aplicaçáo da Política do SGl, a Empresa pretende, no sentido de cumprir os rêquisitos

das normas, NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 50001, dar maior responsabilldade a cada

colaborador, para promover a melhoria contínua dos seus processos, de forma eficiente e obtêr a
plena satisfaÇáo dos sêus Clientes.
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