
POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

A Baía do Tejo, no cumprimento da missão de gestão e desenvolvimento do seu território, localizado no 
Barreiro, Seixal, Estarreja e Vendas Novas, considera que a proteção do Ambiente, da Segurança e 
Saúde dos seus trabalhadores e trabalhadoras e o empenho em fornecer aos Clientes serviços de elevada 
qualidade, são princípios essenciais à sustentabilidade da Empresa.

Em concordância com estes princípios a Administração da Baía do Tejo compromete-se a:

• Atuar de acordo com as expetativas dos Clientes, no sentido de assegurar a satisfação das suas 
      necessidades;

• Garantir o cumprimento das normas e dos requisitos legais aplicáveis e outros que a empresa 
      subscreva no âmbito ambiental e da segurança e saúde no trabalho; 

• Implementar práticas que permitam a prevenção de lesões, doenças e incapacidades associadas 
ao desenvolvimento das atividades de gestão e operação de parques empresariais, providenciando um 
ambiente de trabalho seguro e saudável;

• Adotar as medidas necessárias de modo a prevenir a poluição, reduzir o passivo ambiental e 
      racionalizar a utilização de recursos naturais;

• Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, 
      procurando a excelência no desempenho dos nossos serviços;

• Avaliar sistematicamente o desempenho em relação à Qualidade, Ambiente e Segurança, através da 
realização de auditorias e da definição e revisão de objetivos e metas;

• Implementar um programa de formação e informação aos trabalhadores e trabalhadoras que garanta a 
      adequação das suas competências à função que desempenham;

• Disponibilizar esta Política não apenas a todos os colaboradores e colaboradoras da Baía do Tejo, 
mas também aos fornecedores, prestadores de serviços e Clientes, que connosco cooperem em 

      diferentes atividades, convidando-os/as a ser parte ativa no seu cumprimento.

O compromisso de implementação e promoção destes princípios, junto das partes interessadas, leva-nos a 
considerar que atuamos como elementos de sustentabilidade na Comunidade, facto que motiva e estimula 
a nossa determinação no cumprimento desta Política.

Barreiro, 17 de março de 2014

O Conselho de Administração


