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Política Integrada  
(Qualidade, Ambiente, Responsabilidade Social, Segurança e Saúde do Trabalho) 

 
A Securitas, líder na prestação de serviços de Segurança Privada, pretende manter e consolidar essa posição, 
melhorando os resultados do negócio de uma forma contínua e sustentada, contribuindo para o desenvolvimento da 
Indústria e para a melhoria do bem-estar social, baseando-se nos valores da empresa: Integridade, Vigilância e 
Serviço. 
 
A Securitas assume esta missão e os seguintes compromissos: 

 Desenvolver uma relação de parceria com os CLIENTES, orientada para a satisfação das suas necessidades e 
expetativas. 

 
 Assegurar a qualidade dos serviços prestados através da formação, motivação e desenvolvimento profissional 

dos COLABORADORES e de iniciativas de sensibilização ambiental, ética e responsabilidade social, segurança e 
saúde do trabalho junto dos mesmos, consciensalizando-os para as responsabilidades individuais e coletivas na 
proteção do meio ambiente, na promoção da solidariedade, e dos riscos para a segurança e saúde. 

 
 Estabelecer relações mutuamente benéficas com os FORNECEDORES, baseadas na ética e na confiança 

recíproca, promovendo os princípios da Responsabilidade Social, de Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho, 
na sua cadeia de valor. 

 
 Acrescentar valor à empresa, garantindo aos ACIONISTAS a valorização das suas ações de forma sustentada e 

continuada. 
 

 PROTEGER O AMBIENTE, promovendo a gestão eficaz dos consumos de recursos naturais e energéticos, bem 
como a gestão adequada dos resíduos e a prevenção da poluição, minimizando os impactes ambientais 
decorrentes da atividade. 

 
 EVITAR UTILIZAR SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE, em todas as operações, em detrimento de 

outras, mais amigas do ambiente, mesmo que essas substâncias tenham um custo superior para a Empresa. 
 

 Estudar, controlar e, sempre que possível, eliminar perigos e REDUZIR RISCOS para a segurança e saúde do 
trabalho, proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis, de forma a PREVENIR ACIDENTES e 
DANOS PARA A SAÚDE. 

 
 PROMOVER A CONSULTA E PARTICIPAÇÃO dos colaboradores, dando acesso a informações claras, fornecendo 

mecanismos adequados e removendo eventuais barreiras à participação dos mesmos.  
 

 Privilegiar a CRIAÇÃO DE EMPREGO nas comunidades locais, promovendo o desenvolvimento de competências 
em grupos mais vulneráveis. 

 
 Assumir os princípios fundamentais da DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, condenando qualquer violação 

dos mesmos. 
 

 GARANTIR A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO da empresa, dos seus colaboradores, clientes e outras partes 
interessadas relevantes, de acordo com os princípios estabelecidos na sua Política de Segurança da Informação. 

 
A Securitas compromete-se a cumprir todos os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à sua atividade e a 
melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, do seu desempenho ambiental, de segurança e saúde do 
trabalho e da segurança da informação, envolvendo as partes interessadas e respeitando os princípios da 
responsabilidade social, com a definição, aprovação, implementação e revisão periódica de objetivos da Qualidade, do 
Ambiente, da Responsabilidade Social, da Segurança e Saúde do Trabalho e da Segurança da Informação. 
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