POLÍTICA DE GESTÃO
A Gintegral – Gestão Ambiental, SA, pertence ao Grupo Monte e tem mais de 20 anos de atuação no
mercado na prestação de serviços para a Gestão Integrada de Resíduos e produção e
comercialização de matérias fertilizantes. Considera essencial promover um ambiente propício à
melhoria contínua, garantindo a qualidade e a diferenciação dos serviços prestados e dos produtos
que coloca no mercado.
a

Para tal, fomenta práticas de economia circular em harmonia com a proteção do ambiente e a
gestão eﬁciente dos recursos, com base nas melhores práticas disponíveis. Deste modo, a Gestão
compromete-se a disponibilizar os recursos necessários ao cumprimento desta Política de acordo
com o referencial normativo NP EN ISO 9001:2015.
a

A Gintegral assume o compromisso de melhoria contínua dos seus processos de gestão,
organizacionais e produtivos, através das seguintes orientações estratégicas:
a

O crescimento do negócio suportado pela qualidade dos serviços prestados e produtos comercializados
a

Dar resposta às necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes
a

Focar a sua atividade na satisfação das necessidades dos seus clientes, prestando um serviço de
qualidade e fornecendo produtos de excelência, tendo por princípio a melhoria contínua
a

Assegurar a gestão eﬁciente dos recursos e do conhecimento, valorizando as atividades que promovam
valor acrescentado aos seus produtos e serviços, garantindo a sustentabilidade da empresa
a

A concretização destas orientações estratégicas deve ser suportada pelos seguintes
compromissos:
a

Satisfação das necessidades e expectativas e criação de valor para todas as partes interessadas
a

Atuar com respeito pelo ambiente e de forma socialmente responsável
a

Motivar e promover o desenvolvimento proﬁssional dos colaboradores, contribuindo para a sua
felicidade
a

Assegurar o conhecimento de novas soluções tecnológicas
a

Cumprir com a legislação e outros requisitos aplicáveis às suas actividades
a

Disponibilizar os recursos e meios necessários
a

A Gintegral assume assim o compromisso de efetuar a Gestão Integrada de Resíduos dos seus
clientes, contribuir para um ambiente mais sustentável e promover a economia circular!
Póvoa de Varzim, 11 de Dezembro de 2020
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