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� Utilizar apenas matérias-

primas que respeitem os 

requisitos especificados de 

segurança, qualidade e 

legalidade do produto. 

� Desenvolver métodos de 

controle de processo que nos 

permitem sempre oferecer 

um produto compatível 

� Criar uma cultura em que todos 

possam participar do projeto de um 

ambiente de trabalho livre de 

acidentes e onde a segurança se 

torne um hábito. 

� Fornecer informações, instruções, 

treinamento e supervisão de 

segurança adequada para visitantes, 

subcontratados e funcionários, 

garantindo práticas de trabalho 

seguras 

� Utilizar materiais que respeitem 

o meio ambiente, levando em 

consideração o fim de sua vida 

útil e as possibilidades de 

reciclagem e usos alternativos 

� Reduzir o desperdício, reutilizar 

e reciclar 

� Colaborar apenas com 

operadores autorizados para a 

gestão adequada de resíduos 
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BOGE COMPRESORES IBÉRICA S.L.U. empresa que se dedica à distribuição, comercialização e assistência técnica de sistemas de ar comprimido 
desde 2002, tem como principal prioridade o cumprimento dos requisitos dos seus clientes num quadro de sustentabilidade ambiental e a 
prevenção de riscos ocupacionais que possam afectar os seus trabalhadores. 
Para tanto, implementa um Sistema de Gestão da Qualidade, Saúde Ocupacional, Ambiental e Segurança de acordo com as normas 
internacionais ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e 45001: 2018 respectivamente, comprometendo-se a: 

• Atender as necessidades e expectativas de seus clientes e colaboradores em todos os momentos para alcançar sua 

satisfação e se comprometer a cumprir os acordos e requisitos alcançados e estabelecidos com eles. 

• Identificar e avaliar continuamente os aspectos ambientais e os riscos ocupacionais derivados das suas atividades e 

serviços e aqueles sobre os quais tenha influência, tomando as medidas cabíveis para os minimizar e controlar. 

• Cumprir os requisitos legais e outros requisitos que a organização subscreva no que diz respeito aos aspectos 

ambientais e riscos ocupacionais que as suas atividades possam gerar e aqueles relacionados com a proteção da 

saúde e integridade no ambiente de trabalho dos seus trabalhadores. 

• Utilizar uma abordagem baseada na análise de riscos, oportunidades, ameaças e fragilidades e assim estabelecer as 

medidas adequadas e disponibilizar os recursos para eliminar perigos e reduzir os riscos de segurança e saúde, bem 

como os riscos de qualidade ou ambientais. 

• Incentivar a participação e consulta dos seus trabalhadores no âmbito do sistema de gestão integrado e 

disponibilizar os recursos necessários à realização da formação do pessoal, caso se considere necessário, mantendo 

os conhecimentos atualizados para garantir a qualidade do seu serviço, o controle e prevenção dos riscos 

ocupacionais que possam afetá-los e o controle dos aspectos ambientais relevantes. 

• Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho 

e que sejam adequadas ao propósito, tamanho e contexto da organização e a natureza específica de seus riscos e 

oportunidades de SST para Segurança e saúde no trabalho. 

• Estabelecer objetivos que contribuam para a melhoria contínua do nosso sistema. 

• Incentivar a participação e consulta dos seus trabalhadores no âmbito do sistema de gestão integrado e 

disponibilizar os recursos necessários à realização da formação do pessoal, caso se considere necessário, mantendo 

os conhecimentos atualizados para garantir a qualidade do seu serviço, o controle e prevenção dos riscos 

ocupacionais que possam afetá-los e o controle dos aspectos ambientais relevantes. 

• Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho 

e que sejam adequadas ao propósito, tamanho e contexto da organização e a natureza específica de seus riscos e 

oportunidades de SST para Segurança e saúde no trabalho. 

• Estabelecer objetivos que contribuam para a melhoria contínua do nosso sistema. 

• Realizar atividades de participação e consulta aos trabalhadores, estabelecendo uma estrutura de comunicação 

fluida dentro da organização. 

           

  

 
 
Esta Política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional é revisada para sua adaptação contínua pelo menos uma vez ao 
ano na Revisão do Sistema pela Administração, constituindo um quadro de referência para o estabelecimento a revisão dos objetivos e metas. 
Da mesma forma é comunicada a todo o pessoal da organização e àqueles que trabalham em seu nome para serem compreendidos em todos 
os níveis, uma vez que considera que esse é um meio de levar a organização à melhoria contínua do seu desempenho, no que se refere à 
prevenção da poluição, danos e deterioração da saúde que possam afetar seus trabalhadores. Da mesma forma, está disponível ao público 
mediante solicitação por escrito de qualquer parte interessada.  
Aprovado pela Administração 26/10/2020  
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