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POLÍTICA DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE 

No Grupo Construcía temos o propósito de gerar um impacto positivo transformando o mundo 

através da construção e levando-o ao resto de setores, por isso apostamos na construção 

sustentável através da nossa metodologia Lean2Cradle® Construcía. 

O nosso principal objetivo é proporcionar aos nossos clientes e partes interessadas um serviço em 

que possam confiar e que cumpra tanto os requisitos legais aplicáveis como as suas necessidades, 

conscientes do impacto ambiental da nossa atividade e do compromisso de proporcionar 

condições de trabalho seguras e saudáveis. 

Tudo isto proporciona-nos um quadro de referência para o estabelecimento de objectivos e 

compromete-nos com um Sistema Integrado de Gestão baseado na melhoria contínua dos 

processos que optimiza o controlo adequado dos aspectos ambientais, da qualidade dos nossos 

serviços e das condições de trabalho para prevenir impactos negativos em todos os níveis da 

Organização. 

1. Clientes  

Trabalhamos com nossos clientes para oferecer as melhores soluções construtivas, sustentáveis, 

saudáveis e seguras. Propomos produtos que potenciem a sua recuperabilidade com a melhor 

qualidade para as seguintes utilizações, atacando os problemas ambientais com soluções práticas 

e acolhendo a transição para um Modelo de Economia Circular. 

2. Comunidade  

O Grupo está ciente do impacto nas comunidades das atividades de construção, mas também que, 

em última instancia, este impacto pode ser positivo e regenerativo. 

3. Trabalhadores  

Estamos convencidos de que os trabalhadores são nosso maior ativo e que atingir nossos objetivos 

exige uma equipe totalmente comprometida. Para isso promovemos a sua formação profissional e 

consciência ambiental, proporcionando-lhes condições de trabalho adequadas, seguras e 

saudáveis. 

4. Fornecedores 

Aplicar os princípios de qualidade, sustentabilidade e segurança à construção é um importante 

desafio onde nossos fornecedores desempenham um papel fundamental. Trabalhamos lado a lado 

com eles para ter materiais cicláveis que tenham um impacto positivo na sociedade, no meio 

ambiente e na economia. 

Nós os integramos à nossa metodologia de trabalho, para que nossa cultura preventiva seja 

incorporada a todas as atividades desenvolvidas em nossos centros de trabalho. Estabelecemos 

canais de troca de informação e cooperação entre os nossos colaboradores e os dos nossos 

fornecedores, para melhorar continuamente a forma como selecionamos os nossos fornecimentos, 

executamos o nosso trabalho e prestamos os nossos serviços. 
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5. Energia  

O Grupo Construcía se compromete com a eficiência energética dos seus processos, a utilização de 

fontes renováveis de energia e a eliminação das emissões de gases com efeito de estufa como a 

melhor opção para um futuro sustentável e garantindo uma qualidade do ar adequada. 

 

 

6. Nutrientes  

Consideramos todos os materiais como nutrientes e, portanto, como matérias primas para a 

próxima utilização de produtos e serviços. Por isto, é necessário sair de uma economia linear 

ineficiente e começar a trabalhar em direção a uma economia circular eficaz que faça uma gestão 

sustentável dos recursos e elimine os resíduos. 

7. Cultura preventiva 

Estamos comprometidos com a segurança, a promoção da saúde e o bem-estar de todas as pessoas 

ligadas, de alguma forma, às empresas do grupo. Segurança é a nossa forma de trabalhar. 

O desenvolvimento da nossa cultura preventiva é canalizado através de ações formativas que 

promovam compartimentos seguros em toda a equipa humana e proporcionem os meios 

necessários para que os trabalhadores possam participar nas decisões relacionadas com a gestão 

da Segurança e Saúde no Trabalho e tornar eficaz o seu direito à consulta. 

8. Inovação  

O setor da construção está se reinventando e a inovação é o seu principal motor. Estamos cientes de 

que as soluções verdadeiramente inovadoras se baseiam em avanços tecnológicos e soluções 

sustentáveis disruptivas no âmbito social, de gestão e ambiental. Estamos comprometidos com a 

metodologia BIM como parte de um processo de transformação em que aspiramos desempenhar 

um papel de liderança. 
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