“Não há ventos favoráveis
para quem não conhece o
seu rumo.” Séneca

A NOSSA POLÍTICA
A Flexipol, no cumprimento da sua missão de criar valor para os clientes, colaboradores e accionistas, considera nas suas decisões, de forma equilibrada e responsável, os aspectos económicos, humanos, sociais, de proteção do ambiente e os requisitos legais aplicáveis e outros que a organização subscreva.
Assume A Nossa Política como vector nuclear de estratégia e contributo decisivo para o sucesso da organização.
Em sintonia com estas linhas de orientação e no âmbito dos sistemas de gestão da qualidade, da investigação,
desenvolvimento e inovação, do ambiente, da segurança e da saúde no trabalho, a Flexipol compromete-se a
ter sempre presente o seguinte:
Clientes
A Flexipol considera que no desenvolvimento da sua actividade, a investigação, o desenvolvimento, a inovação e a qualidade dos seus produtos e serviços são pilares da estratégia de relacionamento com clientes. Para
tal, investe continuadamente na procura de novas e melhoradas soluções, produtos e serviços correspondendo às necessidades e expectativas dos clientes e do mercado.
Colaboradores
A participação, o trabalho em equipa, o envolvimento proactivo, a formação e a responsabilização de todos os
colaboradores são factores determinantes para o sucesso da Flexipol.
Fornecedores
Os fornecedores são parceiros fundamentais. Neste sentido, a Flexipol fomenta o estabelecimento de relações duradouras baseadas na confiança e interesses mútuos.
A Flexipol compromete-se a sensibilizar todos os seus actuais e potenciais fornecedores para todas as vertentes de A Nossa Política.
Segurança
A actividade da Flexipol é conduzida de forma responsável, avaliando e controlando continuamente os riscos
para a saúde e segurança de todos os colaboradores, instalações e comunidade local, e implementando medidas de prevenção e monitorização eficazes.
Ambiente
A Flexipol está empenhada em conduzir o seu negócio de forma consciente e respeitadora do ambiente, garantindo que os seus processos e serviços têm o menor impacte possível no ambiente. Para isso, são avaliados
os aspectos ambientais da sua actividade, no sentido da prevenção da poluição e da protecção do ambiente e
da utilização eficiente da energia, recursos e matérias-primas, promovendo a sua utilização e reciclagem.
Responsabilidade Social
A Flexipol pretende assumir o seu papel na sociedade, através de uma conduta de referência para todos.
A preocupação com o desenvolvimento sustentável está presente nas opções de gestão da Flexipol, garantindo a criação de valor para os clientes, colaboradores, accionistas e demais parceiros de negócio e uma postura ética, social e geradora de bem-estar para a comunidade onde se insere.
Melhoria Contínua
A Flexipol focaliza-se fortemente na evolução qualitativa do desempenho da organização a todos os níveis,
tendo sempre presente a melhoria contínua.
A Nossa Política é comunicada e implementada a todos os níveis da organização. É revista anualmente garantindo que se mantém apropriada promovendo continuamente a eficácia do sistema de gestão.
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