POLÍTICA INTEGRADA DE QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
A José Aldeia Lagoa & Filhos, SA. cuja atividade principal é a beneficiação, comercialização e transporte
de matérias-primas para a Indústria Cerâmica, Vidreira e Construção Civil, assume a responsabilidade de
desenvolver, implementar e divulgar um Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança e
Marcação CE de agregados assenta nos seguintes princípios:

 Promover a melhoria contínua da gestão e do desempenho do Sistema Integrado de Qualidade,
Ambiente, Segurança e Marcação CE/Agregados, através do estabelecimento, acompanhamento
e revisão dos seus objetivos e metas, contribuindo para o crescimento sustentado da empresa e
melhoria do desempenho ambiental;
 Promover a satisfação dos clientes e demais partes interessadas relevantes, quer com os produtos,
quer com os serviços fornecidos;
 Promover e valorizar a consulta e participação dos trabalhadores;
 Compromisso para proporcionar condições de trabalho que fomentem a saúde e segurança dos
seus trabalhadores, eliminando os perigos e reduzir os riscos determinando medidas de controlo,
associados às atividades da empresa;
 Identificar periodicamente as atividades e/ou os produtos com interação com o ambiente e avaliar
os respetivos impactes associados, sem perder de vista a prevenção da poluição, o uso sustentável
de recursos, e a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas;
 Selecionar os melhores fornecedores e procurar relações estáveis e de confiança mútua a longo
prazo.

A JALF compromete-se a cumprir os requisitos legais e outros que a organização subscreva ao nível do produto,
ambiente e segurança e saúde, assim como todos os requisitos dos referenciais normativos aplicáveis (NP EN ISO
9001, NP EN ISO 14001 e NP ISO 45001 e as Normas de Marcação CE – agregados - NP EN 12620; NP EN 13043, NP
EN 13139 e NP EN 13242). Para este efeito, a Administração da JALF assegura que a Politica Integrada seja
implementada, comunicada e compreendida a todos os níveis da organização, bem como disponibilizada aos seus
clientes, fornecedores e ao público em geral.
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