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ANDAMUR ratifica o seu compromisso com a excelência e melhoria contínua dos 
seus produtos e na prestação dos seus serviços, para que não afetem 
negativamente o meio ambiente e melhorando as condições de segurança e 
saúde dos nossos colaboradores, como elementos fundamentais para o 
desenvolvimento das nossas atividades.

Proporcionar condições recíprocas de satisfação, cooperação e crescimento
com clientes, funcionários e provedores.

Apresentar desempenho operacional e financeiro compatível com os recursos 
aplicados e em conformidade com a legislação em vigor.

Conformidade com os regulamentos legais e regulamentares aplicáveis e outros 
requisitos subscritos pela empresa.

Promover a adequada percepção de risco, aprendizagem contínua e inovação 
como elementos diferenciadores, que nos permitem gerar um aumento da nossa 
capacidade de criação de valor e competitividade que reverta para as nossas 
partes interessadas.

A ORGANIZAÇÃO E O SEU ENTORNO

ANDAMUR, através do seu Sistema de Gestão Integrado, mantém um elevado comprometimento com os 
seus clientes, partes interessadas, o meio ambiente, a segurança e saúde dos seus trabalhadores.

O cumprimento deste compromisso é especificado nos seguintes pontos:
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ANDAMUR entende a sustentabilidade e responsabilidade social como a 
capacidade de gerar bem-estar no seu entorno.

Prevenir a contaminação minimizando os impactos ambientais negativos 
causados pelas nossas atividades.

Gerira adequada geração de resíduos e consumos  desnecessários de recursos 
naturais.

Promover e aplicar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção 
de lesões, a proteção ativa da saúde e segurança dos trabalhadores e das 
instalações, como princípio básico para o desenvolvimento das nossas atividades, 
sendo características de profissionalismo e excelência.

Fornecer os meios necessários para tornar eficaz a consulta e a participação dos 
trabalhadores.

ANDAMUR, ciente desta responsabilidade, compromete-se a divulgar a todas as partes interessadas e 
implementar esta Política a todos os níveis, de forma a alcançar e manter uma posição de destaque no 
mercado de soluções integradas para operadoras e particulares. Tudo isso alinhado com a Missão, Visão 
e Objetivos da organização.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

TRABALHO SEGURO




