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Política de Qualidade, Meio Ambiente
e Saúde e Segurança no Trabalho
A Diretoria da Soltec Energías Renovables S.L.U. para o projeto, fabricação, instalação e
manutenção de plantas fotovoltaicas, consciente do compromisso que assume com todas as partes
interessadas na sua atividade, dispõe dos recursos necessários para estabelecer na sua organização
um sistema baseado em padrões internacionais de Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e
Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com os seguintes princípios:
-

Assegurar que os produtos e serviços cumpram as especificações, Normas, legislação aplicável e
acordos firmados no que diz respeito a qualidade, meio ambiente e prevenção de riscos laborais.

-

Aumentar a satisfação de todas as partes interessadas, atendendo às suas expectativas e
desenvolvendo os conceitos de qualidade, gestão ambiental e compromisso com a saúde no
trabalho.

-

Estabelecer ações e programas que, visando prevenir os riscos e oportunidades da organização,
permitam o atingimento dos objetivos definidos e o desenvolvimento de processos eficazes,
eficientes e em contínua melhoria.

-

Atender ao princípio da prevenção da poluição em todas as fases da sua atividade, incorporando
critérios ambientais no que corresponda ao seu âmbito de atuação.

-

Incorporar em nossos produtos e serviços processos que permitam a redução dos impactos
ambientais, a prevenção da poluição e a proteção da biodiversidade, com ações que
compatibilizem esse objetivo com o consumo racional de matérias-primas, energia e recursos
naturais.

-

Manter o compromisso com a prevenção de danos e agravos à saúde, bem como estabelecer os
canais de comunicação e capacitação necessários para promover a participação e consulta na
prevenção de riscos laborais.

-

Integrar as atividades de gestão da segurança e saúde ocupacional nas suas disciplinas de
segurança, higiene, ergonomia e psicossociologia aplicada e vigilância sanitária, em todas as
atividades e em todas as pessoas da organização.

-

Avaliar os riscos e utilizar os melhores meios para melhorar a qualidade do trabalho, colocando as
proteções coletivas antes das individuais e promovendo métodos de trabalho saudáveis.

-

Manter comunicação permanente com as partes interessadas, para que todos possam participar
na melhoria da nossa atividade, tanto nos aspectos técnicos, como na qualidade, prevenção de
riscos ocupacionais e ambientais.

-

Estimular e motivar todas as pessoas da organização, através do planejamento de capacitação e
conscientização contínuas, de forma a aprimorar sua orientação para os objetivos de gestão e
para o crescimento e desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado.

-

Comunicar esta política para demonstrar o compromisso que representa com todas as partes
interessadas.

A satisfação das expectativas no serviço, o cumprimento dos prazos acordados e, claro, o
cumprimento das expectativas de qualidade do nosso produto, são os pilares em que se assenta a
nossa filosofia, baseados no compromisso com a Qualidade, o Meio Ambiente e com a Saúde e
Segurança no Trabalho.
A Diretoria está totalmente comprometida com o cumprimento das disposições do Sistema de
Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho.
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