Boas Práticas Ambientais
É com maior prazer que o recebemos nas nossas instalações!

Boas Práticas Ambientais

De modo a controlar as aspetos e impactes ambientais, das

Qualidade do Ar

atividades desenvolvidas por nós, e/ou pelos nossos

Caso aplicável, devem ser adotadas medidas que visem a

Fornecedores, é obrigatório o cumprimento das seguintes

minimização de emissão de poluentes atmosféricos. É

práticas ambientais:

estritamente proibida a queima de resíduos.

Gestão de Resíduos

Derrames

que se propôs, não basta que seja apenas a mesma a

Depositar os resíduos produzidos nos contentores devidamente

Em caso de ocorrência de derrame de produtos químicos,

comprometer-se, mas também, que todas as empresas

identificados, devendo ser efetuada a sua separação consoante

devem ser usadas luvas de proteção e recurso a materiais

as suas características;

absorventes de modo a evitar a contaminação de águas e/ou

É da responsabilidade do fornecedor a gestão de resíduos

solos. Os resíduos resultantes devem ser recolhidos e

específicos da prestação de serviço. Devem ser encaminhados

encaminhados para um operador de resíduos para

para operadores de resíduos devidamente licenciados e

tratamento adequado. É ainda obrigatória a comunicação ao

autorizados para o efeito.

Gestor da Qualidade e Ambiente da Rocha & Filhos.

Produtos Químicos

Reposição das condições ambientais

Todos os produtos químicos devem estar devidamente

Caso aplicável, uma vez concluídos os trabalhos, o Fornecedor

rotulados e acompanhados da respetiva Ficha de Dados

deverá proceder à criteriosa reposição das condições

Segurança.

ambientais de referência (existentes antes da intervenção)

O nosso desempenho está intrinsecamente ligado ao
desempenho dos nossos Fornecedores, por este motivo, e
para que a nossa empresa possa concretizar os objetivos a

contratadas pela Rocha &Filhos partilhem dos princípios e
valores estabelecidos na nossa Política.
Assim, todos deverão garantir que a informação contida no
presente documento será comunicada, divulgada,
compreendida e cumprida internamente pelos seus
Colaboradores e Subcontratados.

ou, nos casos em que tal não seja possível, assegurar a
Ruído ambiental
Nas atividades do exterior utilize equipamentos que cumpram
Toda e qualquer emergência ambiental que ocorra nas
nossas instalações deve ser imediatamente comunicada ao
Gestor da Qualidade e Ambiente da Rocha & Filhos.

as potências sonoras legalmente definidas.
Ligue o equipamento apenas pelo tempo necessário para
executar as tarefas.

regularização das condições ambientais da área de
intervenção, de acordo com os pressupostos previamente
definidos ou decorrentes dos requisitos legais em vigor.
Omissões
Em todas as omissões do presente regulamento, devem
aplicar-se os requisitos legais em vigor.

Política da Qualidade
e Ambiente

Guia de Boas Práticas para
Fornecedores

Requisitos Gerais - Qualidade
Na Rocha & Filhos a Qualidade é parte integrante do nosso
modelo de negócio. Desenvolvemos ferramentas internas que
nos permitem um controlo da qualidade, envolvendo todos os
processos internos.
•

Todos

os

produtos

deverão

vir

corretamente

acondicionados e devidamente identificados.
•

Os fornecedores deverão assegurar a qualidade dos
produtos, serviços e equipamentos que constem no
contrato estabelecido e, quando aplicável, fazer-se
acompanhar dos respetivos certificados.

Comprometo-me a respeitar as regras de Ambiente e
Qualidade estabelecidas neste documento, enquanto me
mantiver nas instalações da Rocha & Filhos.
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