Política da Qualidade e Ambiente
A ARQPAIS presta serviços nas áreas de Arquitetura Paisagista e Ambiente, concretamente a elaboração
de projetos de Arquitetura Paisagista e Estudos Ambientais, e tem como objetivo estratégico criar e otimizar
processos, que conduzam à melhoria contínua, na sua organização e nas ações de todos os Colaboradores
da Empresa, proporcionando serviços que assegurem a satisfação das necessidades dos seus clientes,
bem como as suas obrigações contratuais.
Compromete-se, ainda, a assegurar a proteção do ambiente, através da implementação de práticas que
visam atingir benefícios a nível ambiental contemplando o bem-estar de todos os seus colaboradores,
fornecedores, parceiros, clientes, comunidade local e gerações futuras.
A implementação e o desenvolvimento do Sistema de Gestão, em conformidade com os requisitos da
Norma NP EN ISO 9001:2015, assume o compromisso de cumprir os requisitos legais, normativos, do
próprio Sistema de Gestão e de outros que a organização subscreva, efetuando o controlo operacional das
atividades da organização, bem como o compromisso de prevenção da poluição e redução dos impactes
ambientais significativos que as suas ações possam ter no ar, na água e no solo, nomeadamente a redução
de resíduos, de consumos energéticos e emissões atmosféricas. Para tal, recorre-se a metas e objetivos,
tendo como finalidade melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão.
O sistema de gestão pretende, deste modo, criar um equilíbrio entre as vertentes económica e ambiental,
com vista a um desenvolvimento mais sustentável da organização.
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