POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE
A Administração da MINERCELL está fortemente empenhada na colocação no mercado de painéis de
construção ambientalmente sustentáveis, livres do uso de substâncias tóxicas e com recurso a matérias
primas recicláveis. Para que a empresa seja uma referência no mercado deste tipo de produtos, é uma aposta
da Administração da MINERCELL a prática diária dos seguintes compromissos:
- Melhoria contínua do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente (SIGQA), implementado de acordo
com as normas NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 14001, respetivamente, através da motivação e envolvência de todos
os colaboradores;
- Cumprimento das exigências legais e regulamentares que lhe são aplicáveis com responsabilidade;
- Preservação do ambiente e melhoria do desempenho ambiental em todas as vertentes da empresa, tendo sempre
como referência os princípios da sustentabilidade, do uso racional dos recursos naturais e da prevenção da poluição,
em todo o ciclo de vida dos produtos que comercializa.

O SIGQA da MINERCELL é conduzido por uma liderança que mantém o foco nos seguintes valores:
BEM ESTAR DOS COLABORADORES:
Os colaboradores desempenham um papel fundamental para o cumprimento dos objetivos da empresa, por isso,
promove-se um ambiente de trabalho saudável a todos os níveis, físicos, psíquicos e sociais, apostando na melhoria
sistemática das condições de trabalho, no provimento dos recursos necessários para a realização das suas funções,
com competência, e na criação de um clima de abertura e confiança que incentive cada colaborador a participar
ativamente no seu crescimento pessoal e no crescimento da empresa.

SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E EXPETATIVAS DOS CLIENTES E DE OUTRAS PARTES INTERESSADAS:
A promoção de uma escuta regular à satisfação dos clientes, de modo a estabelecer-se relações de parceria fiáveis,
transparentes e duradouras e a integração de requisitos de outras partes interessadas é fundamental para a
disponibilização de produtos que vão cada vez mais ao encontro das necessidades e expetativas de todos.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:
A inclusão da componente de proteção ambiental na gestão dos seus processos vem desde o primeiro dia da empresa,
que apostou na tecnologia mais avançada para produção de painéis inovadores e duráveis. Por isso, irá sempre
procurar as melhores soluções para minimizar os impactes ambientais associados a todas as atividades que controla,
ou que pode influenciar.

A Administração assume a implementação e o êxito do SIGQA e a divulgação desta Política como fator
estratégico para o sucesso contínuo e sustentável da empresa nos mercados onde opera.
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