A SECIL enquadra o Desenvolvimento Sustentável das
suas atividades numa Política de Qualidade,
Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho, que
cumpra ou supere os requisitos legais, normativos e
outros subscritos, comprometendo-se igualmente a
melhorar continuamente o seu desempenho nestes
referenciais, para responder às expectativas de todas
as partes interessadas na sua atuação.
A monitorização do cumprimento dos objetivos
definidos e a sua revisão periódica são objeto de uma
comunicação regular, visando a transparência, o
envolvimento e a motivação de todos os seus
intervenientes, bem como a atualização constante
face à evolução dos normativos a observar.
A SECIL entende que a sua Visão, Missão e Valores,
que são conhecidos e partilhados por todos os seus
Colaboradores, constituem o referencial para o
posicionamento e ação perante os seus clientes,
acionistas, comunidades envolventes e demais partes
interessadas.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA SECIL
QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Garantir, de forma confiável e sistemática, o nível de Qualidade dos produtos,
serviços e soluções exigido pelos seus Clientes e demais partes interessadas,
através da organização dos seus processos e da capacidade técnica dos seus
Colaboradores.

LABORATÓRIOS ACREDITADOS
Promover o reconhecimento dos Laboratórios Acreditados, pelas boas práticas
profissionais e pela qualidade, competência, imparcialidade e funcionamento
consistente dos seus ensaios e serviços prestados. Garantir o cumprimento dos
requisitos das normas, nomeadamente da NP EN ISO / IEC 17025 e da
documentação associada, através da sua divulgação e sensibilização por todo o
Pessoal envolvido.

RESPONSABILIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Garantir um padrão de atuação responsável que compatibilize a exploração de
recursos naturais com a manutenção e desenvolvimento dos ecossistemas onde
exerce a sua atividade.
Mitigar os impactes da sua atuação, através da adopção das melhores tecnologias
e boas práticas disponíveis e da adequada formação dos seus Colaboradores.
Promover a biodiversidade nos territórios sob sua gestão. Reduzir o impacte
carbónico da sua atividade, designadamente através da promoção do uso de
matérias-primas secundárias e de combustíveis alternativos.
Disponibilizar regularmente ao público os dados referentes ao seu desempenho
ambiental.

POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DA SECIL
O Grupo Secil considera a Saúde e a Segurança valores fundamentais que devem
ser integrados em todas as suas atividades.
O Grupo está comprometido em atingir zero danos para os seus colaboradores,
contratados e comunidades, proporcionando condições de trabalho seguras e
saudáveis, eliminando perigos e reduzindo riscos.
Ambiciona o mais alto nível de consciência, promovendo a participação e
consulta dos colaboradores, bem como a melhoria contínua dos seus processos,
através da implementação de um sistema de gestão efetivo e de uma forte
liderança.
Todos são formados para desempenhar o seu trabalho da forma mais segura.
Cada pessoa é responsável por adotar um comportamento seguro e aplicá-lo em
todas as atividades, fazendo da Segurança uma forma de estar.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES
Estabelecer, implementar e monitorizar programas que visem prevenir a
ocorrência de acidentes graves, disponibilizando estruturas e meios humanos,
tecnológicos e financeiros adequados.
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