POLÍTICA

Ambiente

A Controlar define a sua política integrada com base na sua missão, visão e valores garantindo
uma análise de questões internas e externas que possam afetar o desempenho dos sistemas.
Toda a organização assume compromissos nas vertentes de qualidade, ambiente, IDI,
segurança de informação e segurança e saúde no trabalho, sendo estes:
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PRINCÍPIOS COMUNS À POLÍTICA
Parceria com Clientes e Fornecedores
A Política assenta no reforço das relações com os Clientes, Fornecedores e outras Partes Interessadas, estendendo até eles os objetivos da Organização.
Melhoria Contínua
A Administração da Controlar compromete-se, a cumprir os requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP 4457, NP EN ISO 14001, NP ISO/IEC 27001 e EN ISO
45001 e a implementar uma Política de Melhoria Contínua a todos os níveis da Organização.
Obrigações de Conformidade
Atuar de acordo com a legislação, normas, diretrizes aplicáveis, e outras obrigações de conformidade resultante de requisitos / necessidades / expetativas
de partes interessadas associados aos sistemas de gestão.
Participação de Todos
A total efetivação desta Política só será possível com a participação e apoio de todos os colaboradores e outras Partes Interessadas na Organização.
Objetivos
Todos dos colaboradores da organização contribuem para o cumprimento dos objetivos definidos, responsabilizando-se pelo fornecimento dos dados pela
efetiva monitorização e acompanhamento dos mesmos.
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