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                             Política de Gestão 

 

Na E.C.G.L. Unipessoal, Ldª temos como missão trabalhar para simplificar a vida dos nossos clientes e 

valorizar o seu património. 
 

Dedicamo-nos à prestação de serviços de gestão de condomínios e facility services: limpezas comerciais, 

empresariais, industriais, hospitalares, domésticas, finais de obra e afins. 
 

Somos uma equipa de profissionais competentes e com formação para desenvolver, com elevado nível 

de qualidade e em condições de trabalho saudáveis e seguras, todos os serviços que nos propomos 

prestar. 
 

Temos como objetivos: 

 Continuar a crescer - sempre tendo por base a criação de relações de confiança com os nossos 

clientes e restantes partes interessadas, numa política de proximidade e credibilidade  

 Continuar a alargar a nossa área geográfica de intervenção – pretendemos estar presentes em 

vários distritos do país 

 Satisfazer os nossos clientes - através da prestação de um serviço eficaz e de acordo com todos 

os seus requisitos  

 Proteger o ambiente - através da prevenção da poluição e da melhoria da eficiência na utilização 

de recursos naturais, nomeadamente o consumo de água e combustível  

 Eliminar perigos e reduzir os riscos para a SST - através da identificação dos perigos e apreciação 

dos riscos relacionados com a SST, e da definição de controlos e ações objetivas, bem como a 

identificação e a preparação de resposta a situações de emergência 

 Prevenir acidentes e afeções para a saúde, relacionadas com o trabalho – através da 

implementação e monitorização de ações e medidas concretas para redução de riscos e 

potenciação de oportunidades identificadas 

 Promover a participação dos trabalhadores na organização da SST – Através de consulta direta 

aos trabalhadores ou seus representantes, e também através de outros meios de comunicação e 

participação adequados 

 Cumprir todos os requisitos aplicáveis à nossa atividade – através do cumprimento das 

obrigações de conformidade legal e da satisfação de todos os requisitos por nós subscritos 

 Melhorar o nosso desempenho – através da melhoria do nosso sistema de gestão e dos nossos 

métodos de trabalho, bem como a melhoria do nosso Desempenho Ambiental e de Segurança e 

Saúde do Trabalho (SST); 

Desafiamos todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e outras partes interessadas, que 

trabalhem connosco para em conjunto contribuirmos para um desenvolvimento sustentável que nos 

beneficia a todos. 
 

                                                                                                                Almeirim, 4 de Fevereiro de 2020  

 
 

                                                                                                                              A Direcção Geral 


