
A RODI - INDUSTRIES, S.A. no desenvolvimento das suas atividades - fabricação de lava-louças em aço 
inox, aros e rodas de alumínio e respetivos acessórios incluindo raios e cabeças - está consciente que só com 
uma forte aposta na qualidade dos seus produtos, no bem-estar dos seus colaboradores e na preservação 
do meio ambiente poderá contribuir para o desevolvimento sustentável da região onde está inserida e 
para a melhoria contínua da satisfação de todas as partes interessadas. Assim, suporta esta Política nos 
seguintes princípios:

Garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares, legais, normativos e outros 
requisitos que a empresa subscreva, aplicáveis aos seus produtos, processos e sistema 
de gestão (no meadamente os descritos nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Promover a melhoria contínua no desempenho do Sistema de Gestão, nos seus pro-
cessos e produtos com foco na sustentabilidade económica, ambiental e social a fim de 
construir uma marca forte, aumentando a satisfação dos clientes a acionistas.

Ouvir as partes interessadas e responder proativamente às suas necessidades, ex-
pectativas e preocupações contribuindo para a sua satisfação e reforço de confiança.

Promover o envolvimento de todos os colaboradores nos objetivos e estratégias da 
empresa através da comunicação, consulta e participação. Sensibilizar e formar a equipa 
de modo a reforçar o seu nível de consciencialização e as suas competências ambientais, 
sociais e em segurança.

Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de acidentes 
de trabalho e afeções para a saúde relacionadas com o trabalho, dis ponibilizando meios 
de proteção e as informações necessárias a minimizar riscos não passíveis de eliminação.

Promover uma atitude de melhoria contínua na identificação de perigos e avaliação e 
controlo dos riscos ocupacionais como forma de prevenção de acidentes.

Prevenir a poluição e minimizar os impactes associados à atividade através da im-
plementação de melhores práticas ambientais e promover a utilização racional e 
eficiente dos recursos materiais, naturais e energéticos e a redução/valorização dos 
resíduos e emissões gasosas.

Integrar a sustentabilidade no quotidiano da Empresa.

Influenciar parceiros a assumirem o mesmo comportamento ambiental e social mente 
responsável.

A Administração,
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