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EGEO – TECNOLOGIA E AMBIENTE, S.A.    SISAV, S.A.            EGEO SOLVENTES, S.A.

Sacavém, 02 de Agosto de 2017

POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTE,
SAÚDE E SEGURANÇA E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Assumimos o compromisso de contribuir para uma Sociedade mais coesa e equilibrada, fundada 
sobre princípios de Desenvolvimento Sustentável:

•  Prestação de Serviços de Elevada Qualidade à comunidade e ao país, assegurando o cumprimento 
de requisitos dos clientes e das obrigações de conformidade.
•  Enfoque na Segurança e Qualidade de Vida dos nossos colaboradores e de todas as pessoas que 
interagem connosco, através de sistemas de prevenção de danos para a saúde, lesões, ferimentos e 
doenças profissionais.
•  Proteção do Ambiente através da prevenção da poluição, da utilização eficiente dos recursos e da 
eficiência energética.
•  Investimento nas Melhores Tecnologias Disponíveis no domínio da prestação de serviços de gestão 
global de resíduos:
 - Exploração do Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos 
Industriais (CIRVER), limpeza urbana, manutenção, operação e limpeza industrial, saneamento e 
gestão marítima (resíduos da convenção MARPOL).
 -  Operação de recuperação, armazenamento, tratamento, valorização e eliminação de resíduos 
industriais.
 -  Regeneração de solventes e de óleos usados.
• Crescimento Sustentado da organização, no mercado nacional e internacional, dos nossos 
parceiros e de todos os agentes com quem nos relacionamos, em particular os agentes locais.

Comprometemo-nos a agir de forma Social, Económica e Ambientalmente Responsável e, nesse 
contexto, regemo-nos pelas seguintes linhas de orientação:

•  Implementação de Soluções Técnicas Adequadas, salvaguardando as condições de saúde e de 
segurança de pessoas e do ambiente e aposta na melhoria contínua do desempenho e do sistema 
integrado de gestão.
•  Promoção da Valorização e Motivação dos nossos Colaboradores, de modo a estimular a melhoria 
contínua das competências instaladas e o seu envolvimento na vida da organização.
•  Adoção de uma Comunicação clara, transparente e objetiva e de uma Estratégia Integrada assente 
na adoção de medidas de avaliação e controlo adequadas à natureza e escala dos impactes 
ambientais e dos riscos para a segurança e saúde da organização.
•  Criação de Valor para os nossos clientes, colaboradores, parceiros, acionistas, comunidades locais 
e sociedade em geral.
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