
     

 

POLÍTICA INTEGRADA: 

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

A Flowserve Corporation, definiu o seu propósito organizacional como ““Criar soluções em conjunto para o 

controle excecional de fluidos para tornar o mundo um lugar melhor para todos. ” 

De acordo com o Objetivo, Valores e Visão da Companhia, e a fim de cumprir os seus compromissos, 

a Flowserve Spain, SLU desenvolveu um Sistema de Gestão Integrado cuja a política, definida pela 

Administração, é baseada nos seguintes princípios: 

➢ Criar um ambiente de trabalho seguro, garantindo condições de trabalho seguras para o pessoal que 

realizam seu trabalho, bem como para clientes e a Comunidade em geral. 

➢ Cumprir os requisitos legais atuais aplicáveis a produtos e serviços bem como outros requisitos a que a 

organização assina, bem como a atualização contínua dos mesmos. 

➢ Promover uma cultura de trabalho que progrida a comunicação, desenvolvimento de pessoas, trabalho em 

equipe e confiança, com base no respeito, integridade e transparência na tomada de decisões. 

➢ Atuar sempre de forma ética e transparente perante funcionários, clientes e quaisquer outros terceiros 

relacionados à empresa. 

➢ Promover a inovação, fornecendo formação e facilitando o desenvolvimento das habilidades da equipa. 

➢ Ter os recursos humanos e materiais necessários para garantir a excelência operacional, para além de 

promover a consulta e a participação dos trabalhadores no desenvolvimento do sistema de gestão. 

➢ Apostar na melhoria contínua do sistema integrado: identificar, avaliar e definir os requisitos do cliente, 

suas necessidades e expectativas para oferecer excelentes produtos, serviços e resultados que respeitem o 

meio ambiente. 

➢ Garantir, levando em consideração a perspetiva do ciclo de vida de sua atividade, a prevenção de 

contaminação, integrando critérios de desenvolvimento sustentável que garantam gestão de recursos e 

proteção do meio ambiente. 

➢ Estabelecer indicadores de monitorização, medição e análise que garantam uma eficácia e Sistema de 

Gestão eficaz e definir e desenvolver objetivos para melhorar a Sistema de Gestão baseado nos indicadores de 

desempenho do sistema. 

A Administração compromete-se a revisar periodicamente este documento e disponibilizá-lo ao público geral. 

Coslada 17  de abril 2020    

Sandra García Ardil  

GM Flowserve Spain, SLU. 

ECF-137_REV.3 


