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Obtenção da Certificação 
Ambiente e Segurança

A todos os seus clientes, amigos
e parceiros, a PRF deseja...

// destaque

O compromisso de prestação de serviços de 

qualidade aos seus clientes e a necessidade de 

uniformizar processos produtivos e administrativos, 

levou a PRF a implementar em 1999 o Sistema de 

Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001), que se 

encontra certificado desde 2002. A PRF tem vindo a implementar, há alguns anos, medidas 
para a defesa dos interesses do ambiente, segurança e saúde 
dos colaboradores.

Consciente de que a aposta na melhoria 

das condições de Segurança Higiene e 

Saúde dos colaboradores bem como a 

preocupação ao nível da defesa dos 

interesses do Ambiente são, para além de 

instrumentos de diferenciação no mundo 

empresarial valores essenciais para a 

sustentabilidade da Empresa. 

A PRF tem vindo a implementar há alguns 

anos vários procedimentos nessas áreas, 

avançando em 2011 com a Certificação 

dos Sistemas de Gestão Ambiental e 

Segurança Higiene e Saúde no Trabalho.
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O processo de implementação destes dois Sistemas de Gestão teve 
início em outubro de 2011, sendo concedida a certificação segundo os 
referenciais NP EN ISO 14001 (Ambiente) e OSHAS 18001 (Saúde e 
Segurança) em novembro de 2012. Esta certificação, resulta do 
compromisso de melhoria contínua presente na Política da Empresa 
que assenta nos seguintes pilares:

• Satisfação das necessidades dos nossos clientes e partes  
interessadas;

• Cumprimento dos requisitos legais e outros subscritos  
pela PRF;

• Compromisso para a prevenção da poluição, de lesões,  
ferimentos e danos para a saúde;

 
• Melhoria continua da eficácia do sistema de gestão;

• Criação de valor.

A aposta na Certificação nas vertentes Ambiente e Segurança é 
assumida como uma opção estratégica de crescimento da empresa, 
mas acima de tudo permitirá a todas as partes interessadas 
(colaboradores, clientes fornecedores e sociedade em geral) ter a 
garantia que as atividades desenvolvidas pela PRF são realizadas 
tendo em conta as melhores práticas ambientais e de segurança.

Boas
Festas
Que esta época Natalícia seja vivida com muita felicidade, 

paz e harmonia, e que o Novo Ano seja encarado com uma 

nova atitude, ainda mais positiva no contexto pessoal 

e profissional.

Desejamos-lhe um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo!
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