POLÍTICA DE QUALIDADE AMBIENTE E SEGURANÇA

A política da Qualidade Ambiente e Segurança (QAS), assenta na melhoria contínua na execução das atividades,
das condições de trabalho e preservação do ambiente, representa o compromisso e empenho da empresa na
proteção dos trabalhadores, do ambiente e garantir a satisfação dos clientes nos termos contratuais.
Visão
A SETH pretende reforçar a posição de empresa de referência nas áreas de construção em que actua.
Ambicionamos crescer e consolidar a actividade no mercado internacional, e continuar a ser o parceiro com quem
outros queiram trabalhar.
Missão
Nestas décadas de existência construímos uma empresa fiável, segura, orientada para os clientes e geradora de
riqueza - uma entidade patronal de confiança, com uma base financeira sólida.
A nossa missão é manter esta imagem, continuando a conferir às nossas obras o nível de excelência que
habituámos os nossos clientes.
A SETH, por via do Sistema de Gestão Integrado de Qualidade Ambiente e Segurança, procura continuamente
concretizar esta missão, através da prossecução de diversos princípios e objetivos, compromete-se a:
− Assumir o compromisso de satisfação do Cliente e Partes Interessadas, de modo a garantir a sua satisfação
plena, através do cumprimento dos respetivos requisitos legais, regulamentares, normativos inerentes e
obrigações de conformidade
− Organizar um sistema de QAS que permita uma eficaz prevenção dos riscos e aspetos ambientais
significativos, que podem afetar a vida, saúde e integridade física dos trabalhadores e o ambiente
(respetivamente), em obras de proteção costeira, portuárias, hidráulicas, gasodutos, estruturas de betão e
metálicas, cravação de estacas; e de todas as funções, atividades, serviços e processos da empresa, bem como
manter a fidelização do Cliente, conquistado através de relacionamento duradouro, baseado nos princípios da
qualidade
− Assegurar o cumprimento da Legislação aplicável, dos requisitos contratuais e da regulamentação de
referência, nomeadamente da Norma ISO 9001:2015; NP EN ISO 14001-2015 e NP 4397:2008 e demais
obrigações de conformidade subscritas pela empresa
− Desenvolver as competências individuais dos colaboradores promovendo a formação necessária ao exercício
das suas funções assegurando o desenvolvimento das suas competências e sensibilizando todos os
colaboradores e prestadores de serviço para a importância das suas actividades no contexto do Sistema de QAS
− Promover a aplicação das Boas Práticas e das Melhores Técnicas Disponíveis, com vista à prevenção, redução
da poluição e aproveitamento mais eficiente dos recursos naturais e energéticos de forma a melhorar
continuamente o seu desempenho ambiental
− Recorrer a fornecedores que assumam compromissos de qualidade, segurança e respeito ambiental
− Garantir os recursos e meios necessários
− Promover a melhoria contínua, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho prevenindo riscos
profissionais, danos e lesões para a saúde, prevenir e diminuir situações de risco ambiental e reclamações de
clientes e consequentemente os custos e prejuízos associados. Promover a melhoria contínua do desempenho do
Sistema de Gestão Integrado QAS, estabelecendo objetivos anuais e cumprindo-os.
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