O reconhecimento da AMBIGROUP RECICLAGEM, é uma combinação de diversos fatores que assentam na
melhoria contínua do seu Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente.
Nesse sentido, a AMBIGROUP RECICLAGEM, compromete-se a:
• Proporcionar aos seus clientes uma melhoria contínua da qualidade dos seus serviços de gestão e valorização de resíduos de
equipamento elétrico e eletrónico, metálicos e de plástico, tendo como princípios fundamentais, o cumprimento dos requisitos
aplicáveis, a prevenção da poluição e o respeito pelo meio ambiente, considerando a adequabilidade ao contexto da
organização;
• Fomentar melhores condições de ambiente de trabalho, elevando os níveis de motivação e competência dos colaboradores,
sensibilização dos mesmos para a adoção de um comportamento consciencioso na área da qualidade e do ambiente, motivando a sua
participação na melhoria contínua dos processos;
• Garantir a sustentabilidade económico-financeira da atividade da empresa;
• Ter uma presença marcante no mercado de valorização de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, de metais e de plásticos;
• Garantir o cumprimento das obrigações de conformidade nomeadamente requisitos legais, regulamentares e outros que subscreva e melhorar
continuamente o desempenho e eficácia do seu sistema de gestão da qualidade e ambiente, sempre com o intuito de cumprir com os objetivos
definidos;
• Estabelecer objetivos e metas quantificados e promover a sua medição, avaliação e revisão de forma a melhorar continuamente o desempenho
do seu Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente;
• Ter em conta nas suas decisões as preocupações dos detentores de interesses nas suas atividades, nomeadamente sócios, clientes, parceiros de
negócios, colaboradores e entidades oficiais, no respeito por princípios éticos, de honestidade de negócio e sociais, tendo em conta o ciclo de
vida dos seus produtos.
A Administração solicita a cada colaborador da empresa, clientes/fornecedores e outras partes interessadas, no âmbito das suas funções, que
considere esta cultura da Qualidade e de Proteção Ambiental como prioridade e a integre, como principio básico, no desempenho das suas
atividades possibilitando assim uma junção de esforços no sentido do desenvolvimento e consolidação da prestação de um serviço de uma forma
sustentável que a todos beneficie.

