Política da Qualidade, Ambiente e Segurança
A Administração das empresas que constituem o Universo Pragosa, com o objetivo de cada uma, ser uma
empresa de referência nos setores onde atuam e visando a satisfação dos clientes, definiu a sua Política da
Qualidade, Ambiente e Segurança do Universo Pragosa pelos seguintes princípios:
1. Garantir a Rentabilidade do Negócio.
2. Implementar e manter um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no
Trabalho, em conformidade com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e ISO 45001/2019;
3. Identificar as necessidades e expectativas das Partes Interessadas relevantes, garantindo a sua
satisfação.
4. Promover a formação, sensibilização e motivação dos colaboradores.
5. Cumprir os requisitos aplicáveis à atividade, incluindo os legais, os relativos aos seus aspetos ambientais e
os relativos à segurança e saúde no trabalho, bem como outros requisitos que a organização subscreva.
6. Assegurar que os riscos e as oportunidades, que podem afetar a conformidade do serviço, são
determinados e tratados.
7. Manter o Sistema de Gestão, revendo‐o, e estabelecendo objetivos e metas, que permitam a sua melhoria
contínua, a proteção do ambiente e consequente melhoria do desempenho ambiental, a prevenção da
poluição, a promoção de condições de trabalho saudáveis e segura para a prevenção de lesões, ferimentos e
danos para a saúde.
8. Assegurar que esta Política se mantém atualizada, é comunicada, entendida e aplicada.
9. Desenvolver um processo de comunicação tanto interna como externa com o objetivo de informar e
consultar os colaboradores, clientes e restantes partes interessadas, relativamente aos aspetos da
qualidade, ambiente e segurança.
10. Avaliação sistemática da satisfação do cliente e do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, tendo em vista a melhoria contínua da gestão e dos produtos,
serviços, processos e resultados
11. Contribuir para a minimização dos impactes ambientais significativos, nomeadamente controlando a
produção de resíduos, gerindo o seu tratamento e minimizando o consumo de recursos.
12. Identificar, avaliar e controlar os riscos existentes e potenciais para a segurança e saúde dos
colaboradores, com o objetivo de eliminar perigos e reduzir os riscos.
13. Respeitar os acordos estabelecidos com os Fornecedores.
14. Comprometer os fornecedores e subcontratados na aplicação dos princípios da qualidade, ambiente,
segurança e saúde explícitos na presente Política.
15. Desenvolver esforços no sentido da implementação de medidas tendencialmente direcionadas para a
economia circular.
16. Assumir o compromisso da implementação de ações direcionadas para objetivos de descarbonização.
O Universo Pragosa, tem implementado um Sistema de Gestão Integrado de acordo com as normas:
Normas
NP EN ISO 9001
NP EN ISO 14001
OHSAS 45001
NP EN 13043:2004/AC:2010
EN 13108-1:2006/AC:2008
NP EN 206-1:2007
NP EN 12620:2002+A1:2010
NP EN 13242:2002+A1:2010
NP EN 13383-1:2010
DC.5.3.01

CP PB
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

PT
✓
✓
✓
-

EI
✓
✓
✓
✓
-

PI
✓
✓
✓
-

PIE
✓
✓
✓
✓
✓

CARBO
✓
✓
✓
✓
-

Âmbito
Qualidade
Ambiente
Segurança
Marcação CE Agregados p/ Mist.
Marcação
CE Misturas Betuminosas
Betuminosas
Controlo da Produção de Betão
Marcação CE Agregados p/ Betão
Marcação CE Agregados p/ Mat. não ligados
Marcação CE Enrocamentos
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