
Rodio Portugal S.A. nasceu com um forte compromisso de

respeito e preservação do meio ambiente. Ao tratar-se de

uma empresa altamente especializada dentro do sector da

construção, a capacidade técnica dos recursos humanos

que dispõe, garante o seguir de uns adequados mecanismos

de controlo, vigilância e mitigação da contaminação, assim

como o fomentar a reutilização, reciclagem e adequada

gestão dos resíduos gerados.

O sistema de Gestão Ambiental implantado, trata de dar

confiança ambiental aos clientes e inclui no Sistema a todos

os fornecedores de produtos e serviços contratados, para o

bom desenvolvimento das obras a executar.
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A política aqui apresentada foi aprovada pela direção

da Rodio Portugal S.A. e se implantará nas suas

atividades de manutenção, adaptação e conservação

realizadas nos equipamentos que possui, e na

execução de obras de injeções que contrate a Rodio

Portugal S.A., mantendo-se atualizada e difundindo-se

a todos os empregados que trabalhem na

organização, para que a conheçam e participem

ativamente na implantação da mesma. Assim, esta

Política está à disposição de todas as partes

interessadas que a solicitem.
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Cumprir com a legislação ambiental que seja de

aplicação e outros requisitos ambientais que

subescreva.

Desenvolver as suas atividades no âmbito de um

sistema de Gestão Ambiental conforme a Norma

UNE-EN ISSO 14.001:2015, que permita o cumprir

dos princípios estabelecidos na política presente e a

sua integração dentro da gestão da empresa.

Proteger o meio ambiente, durante a execução de

obras, manutenção e conservação dos seus

equipamentos de produção, aplicando as melhores

praticas ambientais disponíveis para a prevenção da

contaminação, gestão de resíduos, controlo de

emissões e derrames.

Procurar uma melhora continua na gestão ambiental,

estabelecendo e revendo objetivos e metas,

avaliando a eficácia do Sistema de Gestão Ambiental

mediante auditorias e medições periódicas.

Promover a comunicação, formação e

consciencialização dos colaboradores em assuntos

ambientais com o fim de sensibilizá-los na aplicação

de boas praticas no desempenho das suas

atividades.
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