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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL 

Erion Mantenimiento Ferroviario S.A. sucursal em Portugal considera que a chave para o futuro num mundo cada 

vez mais globalizado reside em tornar as dimensões económica, social e ambiental compatíveis de uma forma 

harmoniosa e equilibrada num modelo de desenvolvimento sustentável. 

Do mesmo modo, tomamos a Melhoria Contínua como uma razão de ser, conscientes de que os nossos processos 

desenvolvidos para a Manutenção Integral de Veículos Ferroviários têm de garantir a Segurança Ferroviária e 

satisfazer plenamente os requisitos dos nossos Clientes. 

Desenvolvemos a nossa actividade garantindo a Saúde e Segurança dos nossos Trabalhadores, bem como de 

outras partes interessadas.  

Por todas estas razões, o Comité de Direção da Erion providenciará os recursos necessários para implementar 

um Sistema Integrado de Gestão Empresarial para a Qualidade, Ambiente, SST e Segurança Ferroviária. 

Neste quadro, e a fim de servir para estabelecer os Objetivos do SGE, a Política de Qualidade, Ambiente, SST e 

Segurança Ferroviária do Erion inclui os seguintes Compromissos: 

- Assegurar a satisfação dos nossos Clientes e Accionistas com os serviços através da constante redução 

de não-conformidades e antecipando o aparecimento das mesmas. 

- Manter a Qualidade dos nossos serviços, evitando falhas, superando as expectativas dos nossos clientes, 

dos nossos accionistas e de outras partes interessadas. 

- Estamos empenhados em Proteger o Meio Ambiente, planeando as nossas actividades de modo a assegurar 

a Prevenção da Poluição e assegurar a Melhoria Contínua do nosso desempenho ambiental, integrando na 

nossa forma de trabalhar métodos que garantam o seu controlo, minimizando assim o Impacto Ambiental 

das nossas actividades. 

- Estamos empenhados em proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de 

lesões e deterioração da saúde, em relação à actividade desenvolvida pelo Erion. A integridade física e a 

Saúde dos Trabalhadores são direitos cuja protecção deve ser uma constante no trabalho diário de todos os 

membros da Organização. 

- Comunicaremos os nossos Compromissos e Obrigações para com a Qualidade, o Meio Ambiente, a Saúde 

e Segurança no Trabalho e a Segurança Ferroviária a todos os nossos Empregados, aos que trabalham em 

nosso nome e a quaisquer outras partes interessadas que o exijam. 

- Teremos o compromisso de estabelecer os canais adequados para assegurar a consulta e participação dos 

trabalhadores, eliminando possíveis barreiras a estes processos. 

- Sensibilizaremos regularmente os nossos funcionários para a sua contribuição na eficácia do SGE e para a 

realização dos Objetivos da Organização, que serão revistos periodicamente para assegurar a sua eficiência. 

- Aceitamos o compromisso de cumprir todas as Disposições Legais, Regulamentos e outros que nos 

afectam em termos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho e a Segurança Ferroviária e os do 

próprio sector, bem como os Requisitos Adicionais assumidos voluntariamente. 

- A fim de promover um comportamento seguro nas actividades realizadas, todos os membros da organização 

devem receber toda a informação existente sobre os riscos inerentes ao seu trabalho e os riscos que afectam 

a segurança dos veículos mantidos, bem como a formação necessária sobre os meios e as medidas a adoptar 

para a sua correcta prevenção. Todas as informações pertinentes serão igualmente fornecidas a todas as 

partes interessadas. 

Esta Política de Gestão Empresarial é comunicada e deve ser assumida e compreendida por todos os membros 

do Erion, estando também disponível para consulta pelas partes interessadas (www.erion.es). Será actualizada 

periodicamente através de um processo de melhoria contínua. 
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