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Politica de Gestao da Be Water

BEWG

A Be Water, atuando no ciclo urbano da água, assume os compromissos da meihoria continua da qualidade dos seus
sistemas de gestão, processos, produtos e serviços.
Consciente dos impactes ambientais da sua atividade, bem como dos perigos, riscos, e afeçoes relacionadas corn a
saüde, a que os seus trabaihadores estão expostos, cornpromete-se a:

1

.

Estabelecer a sua governança ernpresarial corn base numa cornunicação que visa a eliminação dos perigos e
a redução dos riscos profissionais, a definiçao de práticas de rnonitorização e de boa conduta, prevenindo
acidentes de trabaiho e meihorando a obtenção de valor para a organização corn base nos seus ativos;

2.

Garantir a sustentabilidade econOmico-financeira da sua atividade suportada numa gestão eficiente, nas
cornpetências das equipas, na experiência no setor, no desernpenho ambiental e na prestação de serviços de
excelência no ciclo urbano da água;

3.

Desenvolver as suas atividades sustentadas nos princIpios da econornia circular, respondendo as expectativas
e necessidades das partes interessadas e ern consideraçao corn os riscos e oportunidades dal decorrentes;

4.

Fazer e promover o uso sustentável dos recursos naturais, preservar a biodiversidade e, bern assirn, reduzir a
pegada ambiental e hIdrica das suas atividades, contribuindo ao rnesmo tempo para a proteção do arnbiente, a
prevenção da poluiçao e o aumento da eficiOncia energética;

5.

Manter urn elevado padrão de segurança e saüde do trabalho (SST), proporcionando no ãmbito das suas
atividades e

responsabilidades, condiçöes de trabaiho saudáveis e seguras, fazendo participar os

trabalhadores após consulta prévia;
6.

Promover a meihoria das competências dos trabalhadores e a sua qualidade de vida, visando a proteção do
arnbiente;

7.

Curnprir todas as obrigaçoes de conformidade aplicáveis.

Esta poiltica de gestão adequada

a

dirnensão, ao propósito e ao contexto onde a Be Water atua, permite o

enquadrarnento dos objetivos (ambiente, qualidade, SST e responsabilidade social) e deve ser considerada urna
prioridade pelos trabalhadores.
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