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CORRETIVO AGRÍCOLA ORGÂNICO

POLÍTICA DE QUALIDADE, 
COMPETÊNCIA E  INOVAÇÃO
A Gintegral – Gestão Ambiental, S.A. é uma empresa do Grupo Monte, que atua nas áreas da 
gestão global de resíduos, gestão de resíduos orgânicos, produção e comercialização de 
correctivo orgânico e reciclagem de plásticos rígidos.

A Gintegral – Gestão Ambiental, S.A. tem como principal objectivo fomentar a economia circular, 
pelo que considera essencial promover um ambiente propício à inovação e à melhoria contínua, 
de forma a garantir a qualidade e a diferenciação dos serviços prestados e dos produtos que 
coloca no mercado, em harmonia com melhores práticas disponíveis. Deste modo, a Gestão com-
promete-se a disponibilizar os recursos necessários ao cumprimento desta Política, de acordo com 
o referencial normativo NP EN ISO 9001:2015.

A Gintegral, S.A. compromete-se na realização das suas actividades a:
// Satisfazer os clientes fornecendo-lhes serviços e produtos de excelência
// Identificar as necessidades e satisfazer as expectativas das partes interessadas para a         
Organização
// Actuar com qualidade e utilizar a gestão da inovação como ferramenta e alavanca da melho-
ria contínua com vista a satisfazer os seus clientes
// Actuar com respeito e de forma socialmente responsável, cumprindo a legislação e regula-
mentos gerais e específicos aplicáveis às suas atividades
// Motivar e promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores
// Permitir uma eficiente gestão do conhecimento e estimular a criatividade interna através de 
“mercado de ideias”, tendo como finalidade a criação de valor para a Organização e para os 
Clientes
// Assegurar o conhecimento e divulgação de novas soluções tecnológicas
// Assegurar a utilização eficiente dos recursos e a incorporação de tecnologias inovadoras na 
gestão das suas atividades, minimizando as atividades sem valor acrescentado, de forma a 
garantir a sustentabilidade da Empresa.
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