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Diretor Geral
Pierre Jonnard

Polí�ca de
Segurança e Saúde, Qualidade e Ambiente
A UMBELINO MONTEIRO, S.A. assume a Segurança e Saúde, a Qualidade e a defesa do Ambiente como 
prioridades estratégicas da empresa com o obje�vo de garan�r a sustentabilidade da sua a�vidade, 
apostando na melhoria con�nua da organização com especial ênfase na simplificação de processos e 
procedimentos, no aperfeiçoamento dos produtos e serviços e no desenvolvimento dos colaboradores.

Para o efeito a UMBELINO MONTEIRO, S.A., alinhada com os valores e cultura do grupo Edilians, assume o 
compromisso que assenta nas seguintes linhas de orientação:

1.  Promover a Segurança e Saúde como valores fundamentais, proporcionando condições de trabalho 
saudáveis e seguras para a prevenção de acidentes de trabalho e afeções para a saúde relacionadas com o 
trabalho, eliminando os perigos e reduzindo os riscos no local de trabalho, fazendo a sua iden�ficação, 
monitorização, redução �sica, química, ergonómica e psicológica.

2. Promover e realizar consultas e par�cipação dos trabalhadores e dos seus representantes.

3. Criar valor, disponibilizando produtos e serviços com elevados níveis de qualidade adequados à sa�sfa-
ção e fidelização dos clientes.

4. Promover o desenvolvimento e valorização dos Recursos Humanos através de ações de formação 
adequadas ao aumento de conhecimentos, competências e mo�vação.

5. Cul�var o espírito de equipa e promover a entreajuda, a cooperação e coordenação entre os colabo-
radores da Empresa.

6. Promover a Melhoria Con�nua como forma de obter níveis de desempenho e eficácia elevados.

7. Envolver os fornecedores como parceiros fundamentais do negócio informando-os e incen�vando-os a 
cumprir os requisitos e necessidades da organização.

8. Proteger o ambiente através da iden�ficação e controlo dos aspetos ambientais e minimização do 
impacte ambiental, com a implementação de medidas de redução, reu�lização, reciclagem e do uso 
sustentável de recursos.

T +351 236 949 000 
F +351 236 949 049
GPS 39º 50’ 57’’ N 8º 42’ 44’’ W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal

10. Tornar a Polí�ca de Segurança e Saúde, Qualidade e Ambiente disponível a todos os colaboradores 
e ao público em geral.

9. Cumprir as obrigações de conformidade no âmbito da Segurança e Saúde, Qualidade e Ambiente.
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