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Política de qualidade, gestão ambiental e gestão da 
segurança e saúde no trabalho da Adiquímica S.A.  
 
 
A atividade da Adiquímica concentra-se no projeto, produção e serviço de pós-venda de produtos 
químicos e serviços específicos para o tratamento de diferentes tipos de água. 
 
 
A Direção da Adiquímica, na sua vontade de garantir a qualidade na prestação dos serviços e 
nos seus produtos, e também consciente da importância do meio ambiente, implementou e 
mantém os sistemas de gestão da qualidade e gestão ambiental com base nos requisitos da 
Normas UNE-EN ISO 9001 "Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos.” e UNE-EN ISO 
14001 “Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos e linhas de orientação para a sua 
utilização”. 
 
Com o objetivo de poder fornecer o melhor serviço aos seus clientes, o laboratório da Adiquímica 
também está acreditado pela ENAC como laboratório de ensaios, de acordo com a Norma 
Internacional UNE-EN ISO/IEC 17025, com a Acreditação n.º 715/LE 1387. 
 
Além disso, a Adiquímica possui a certificação UNE-EN ISO 45001 “Sistemas de gestão da 
segurança e saúde ocupacionais - Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização”, 
assumindo o compromisso de garantir a segurança e a saúde de todos os seus funcionários 
através da melhoria contínua do comportamento preventivo e do cumprimento de todos os 
requisitos legais e regulamentares. 
 
 
Esta vontade fica refletida na documentação, implementação e manutenção da Política de 
Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança e Saúde no trabalho da Adiquímica. 
 
 
O principal objetivo da Adiquímica é fornecer produtos e serviços de uma qualidade que 
identifique e satisfaça permanentemente as necessidades e expectativas dos nossos clientes em 
relação ao mercado, compatibilizado com o desenvolvimento sustentável e seguro para nossos 
trabalhadores. O serviço oferecido é de suma importância e deve permitir-nos cumprir os 
compromissos assumidos com o cliente, antecipar as suas necessidades e cumprir a legislação 
aplicável. 
 
 
Este objetivo principal, deve ser alcançado com a máxima eficácia para que a qualidade, o 
respeito para com o meio ambiente e a rentabilidade sejam objetivos comuns para proporcionar 
satisfação aos clientes, à equipa da Adiquímica e às diversas partes interessadas. 
 
 
Para cumprir este objetivo, a Adiquímica obteve também certificações de qualidade para vários 
dos seus produtos: Certificação Halal, Certificação Kosher e certificados de qualidade para os 
produtos da gama ADICRO, utilizados em água potável, que atestam que uma utilização segura, 
a nível internacional. Possui ainda certificados de qualidade internacionais de produtos para 
utilização em caldeiras, circuitos fechados e torres de refrigeração, entre outros. A estas 
certificações adicionam-se outras de solvência técnica e empresarial, como a CertLegio, e as 
homologações da FEDEQUIM e Achilles. 
 
A Adiquímica assegurar-se-á de fornecer os meios necessários para garantir a segurança e a 
saúde dos membros da sua equipa, e melhorar de maneira efetiva as condições nas quais são 
realizadas as atividades laborais, aumentando assim o nível de bem-estar e satisfação no 
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trabalho. Para tal, planifica e integra a prevenção de riscos laborais no sistema de gestão da 
organização, para salvaguardar a proteção da saúde dos seus funcionários em todas as suas 
atividades e processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Política de Qualidade, Gestão Ambiental, Saúde e Segurança no trabalho na Adiquímica  
baseia-se nos seguintes compromissos: 
 
1. Procurar sempre a melhoria contínua, tanto no âmbito da gestão ambiental como da gestão 

de qualidade dos nossos produtos, serviços pretados ao cliente e dos nossos 
relacionamentos com as partes interessadas, através do estabelecimento e controlo periódico 
de objetivos e metas relacionados com a gestão da qualidade e do meio ambiente. Também 
procura garantir a melhoria contínua das condições de trabalho, tendo em consideração os 
seguintes pontos: 

 

 Evitar riscos desnecessários e avaliar periodicamente os riscos inevitáveis; 

 Combater os riscos na origen; 

 Adaptar o trabalho às pessoas;  

 Evolução da técnica para cada posto de trabalho; 

 Substituir o perigoso pelo que envolve pouco ou nenhum perigo; 

 Antepor a proteção coletiva à individual; 

 Estabelecer mecanismos para a participação ativa do seu pessoal na melhoria contínua 
mediante sistemas participativos de recolha de sugestões e outras que se considerem 
oportunas. 

 
2. Conceber produtos cada vez mais eficazes e seguros, e que permitam satisfazer as 

necessidades do cliente na medida do possível, minimizando o impacto ambiental na 
produção, utilização e eliminação. 
 

3. Atingir um elevado nível de segurança e saúde no trabalho, cumprindo a legislação vigente 
em matéria de Prevenção de Riscos Ocupacionais em termos de segurança, higiene, 
ergonomia e psicossociologia aplicada. 

 
4. Controlar de maneira efetiva todos os nossos processos, dando grande importância a: 

 

 Qualidade e eficácia dos nossos serviços e produtos; 

 A comunicação com os nossos clientes; 

 Dar prioridade à prevenção relativamente à correção de erros; 

 Considerar os aspectos preventivos desde o início, na própria fase de projeto, na 
contratação de obras ou serviços e na aquisição de equipamentos ou produtos. 
 

5. Promover a integração da prevenção de riscos no conjunto das atividades e decisões, tanto 
nos processos técnicos, na organização do trabalho e nas condições em que é prestado, 
assim como na estrutura organizacional da empresa. 

 
6. Garantir a participação e a informação dos trabalhadores em matéria de prevenção de riscos 

laborais, efetivando o direito de consulta aos trabalhadores em questões de segurança e 
saúde, informando, formando e sensibilizando os funcionários a trabalhar em segurança e a 
manter a sinistralidade no minimo possível. 
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7. Desenvolver as atividades formativas necessárias aos nossos profissionais para atingir o grau 

de qualidade, segurança e saúde pretendidos. 
 
8. Respeitar o meio ambiente e nosso entorno através de ações e medidas destinadas à 

prevenção de qualquer tipo de contaminação, o cumprimento das normativas legais aplicáveis 
e a colaboração com autoridades públicas para o estabelecimento e atualização de 
procedimentos de emergência. 

 

9. Fornecer aos clientes informações sobre os nossos pressupostos ambientais em relação à 
manipulção, utilização e eliminação de nossos produtos. 

 
10.  Exigir aos nossos fornecedores, concessionáriaos e subcontratados a máxima qualidade e 

respeito pelo meio ambiente, o cumprimento da Lei de Prevenção de Riscos Ocupacionais e 
o cumprimento de procedimentos de Coordenação de Atividades Empresariais. 

 
 
A Direção da Adiquímica assegurar-se-á de promover a compreensão e difusão da nossa Política 
de Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional entre os 
funcionários de nossa organização, por meio da formação e comunicação continua com nossos 
trabalhadores, já que da sua participação e comprometimento depende a consecução total dos 
objetivos de qualidade, meio ambiente e segurança no trabalho. A Adiquímica compromete-se 
também com a divulgação da Política da Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão da Saúde e 
Sugurança Laboral entre todas as empresas que trabalham para, ou em seu nome. 
 
 
A Política de Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional está 
disponível ao público que a solicite e é revista sempre que a Direção da Adiquímica considere 
pertinente, na sequencia da Revisão anual do Sistema de Qualidade e Gestão Ambiental, Gestão 
de Segurança e Saúde Ocupacional. 
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