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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO 
 

A atividade da LSI STONE, LDA é orientada por uma política da qualidade e ambiente que 

estabelece um conjunto de princípios e orientações que visam a melhoria contínua do 

sistema e proteção do ambiente, assumindo como pilares fundamentais: 

• Satisfazer as expectativas dos clientes sempre que possível de forma a garantir 

confiança e fidelização; 

• Cumprir, de uma forma contínua, os serviços nos prazos estabelecidos, respeitando as 

práticas ambientais, com qualidade que satisfaça e supere as expectativas dos clientes 

e de partes interessadas; 

• Fomentar o respeito mútuo e defender o direito de igualdade no ambiente de trabalho 

sem discriminação ou distinção e abolir qualquer trabalho infantil; 

• Promover as competências individuais dos colaboradores de modo a assegurar o 

correto desempenho das suas responsabilidades e na concretização dos objetivos da 

empresa promovendo a segurança, e bem-estar dos colaboradores, através do 

desenvolvimento de ações de sensibilização, formação e prevenção, contribuindo para 

o aumento da produtividade, eficiência, motivação e qualidade dos serviços prestados; 

• Proteção do Ambiente incluindo a prevenção da poluição através da aplicação de boas 

práticas de gestão ambiental, com destaque para uma racionalização dos consumos de 

energia e água, gestão criteriosa dos resíduos, privilegiando a redução, reutilização e 

reciclagem/valorização, e preservação dos recursos naturais, contribuindo dessa forma 

para a melhoria contínua do seu desempenho ambiental; 

• Promover melhoria contínua, avaliando o desempenho do Sistema de Gestão Integrado, 

estabelecendo e revendo os objetivos estabelecidos no sentido da melhoria continua da 

Organização; 

• Cumprir a legislação, as normas de referência, NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 

14001:2015, e outras obrigações de conformidade que subscreva no âmbito da 

Qualidade e do Ambiente; 

• Garantir investimentos que assegurem o aumento da eficiência e a melhoria contínua da 

eficácia do SGI e contribuam para a competitividade, sucesso e a sustentabilidade 

económico-financeira da atividade da empresa; 

• Garantir o sucesso de minimização de riscos através de associações adequadas. 

A Direção solicita assim a todos os seus colaboradores, aos prestadores de serviços e 

produtos e a outras partes interessadas, que no âmbito das suas funções considerem esta 

cultura de Qualidade e Ambiente como prioridade e a integrem como princípio básico no 

desempenho das suas atividades, contribuindo assim, em conjunto, para um desenvolvimento 

sustentável que a todos beneficia. 

 
 

Pedreiras, 15-07-2021 
 

A GERÊNCIA 
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