POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA
MISSÃO
A SLEM existe para colocar à disposição do mercado uma gama completa de produtos em chapa
de aço ao carbono e ligas de alumínio à medida das necessidades dos Clientes.

VISÃO
Conhecer as expetativas dos mercados, dos Clientes atuais e futuros de forma a conseguir
Satisfazer com rigor estas necessidades, numa perspetiva sustentável do negócio.

VALORES
Cumprir as especificações acordadas de modo a fornecer um produto e um serviço que Satisfaça
as necessidades dos nossos Clientes.
Assegurar um Ambiente de trabalho seguro, saudável e adequado que favoreça, as boas
relações entre colaboradores e crie uma equipa que consiga alcançar os objetivos da SLEM de
modo a aumentar a produtividade e a prevenir as falhas nos seus produtos, a poluição e as
lesões e afeções da saúde.
Desenvolver relações de cooperação com os nossos Fornecedores e Clientes com o objetivo de
continuamente melhorar a Qualidade dos produtos e serviços comercializados.
Assegurar a adequabilidade e Melhoria Contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente
e Segurança de forma a melhorar continuamente o desempenho da Organização, incluindo a
otimização dos materiais e serviços de acordo com as necessidades do Cliente.
Cumprir as suas obrigações de conformidade decorrentes de Normas, Legislação e outros
requisitos aplicáveis aos nossos Produtos, Requisitos Específicos do Cliente, Aspetos Ambientais
e de Segurança, assim como os relacionados com toda a Organização.
OBJETIVOS
Incrementar a produtividade, minimizar o desperdício e melhorar a eficiência energética.
Proteger o Ambiente e melhorar o Desempenho Ambiental.
Formar e Sensibilizar os Recursos Humanos internos para o cumprimento das regras da
Qualidade Ambiente e Segurança.
Reduzir o número de Reclamações e Rejeições com origem Interna e externa.
Eliminar Perigos e minimizar os Riscos para a Segurança e Saúde dos Colaboradores.
Consultar os colaboradores e encorajar a sua participação nas tomadas de decisão relevantes
para a Segurança e Saúde.
Manter uma boa relação de transparência com as Partes Interessadas.
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