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A Gonvauto Iberia, divisão pertencente à Gonvarri Industries, especializada no fabrico, armazenamento e comercialização de 

formatos e bandas de produtos siderúrgicos para o sector automóvel e indústria geral, considera que a sua PRIORIDADE é 

trabalhar com SEGURANÇA, QUALIDADE, e RESPEITO pelo ambiente que nos rodeia, colaborando na proteção e preservação 

do MEIO AMBIENTE, e tendo como princípio a IGUALDADE, a partir de uma abordagem empresarial socialmente responsável, 

baseada nos valores de HONESTIDADE, HUMILDADE, TENACIDADE e TRABALHO. 

A Direção da GONVAUTO IBERIA compromete-se a: 

▪ Garantir o cumprimento da legislação, normas e requisitos, tanto corporativos como de clientes e partes interessadas, 

aplicáveis à sua atividade industrial e relacionados com a Segurança e Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. 

▪ Conseguir a satisfação global dos seus clientes e partes interessadas. 

▪ Estabelecer e rever periodicamente os objetivos para poder avaliar e controlar os seus processos e atividades, tanto 

interna como externamente, bem como os riscos que envolvem. 

▪ Proporcionar condições saudáveis de segurança e saúde aos seus trabalhadores. 

▪ Eliminar os perigos e reduzir os riscos, prevenir os quase-acidentes, acidentes e doenças profissionais, bem como os 

de natureza ambiental, garantindo o cumprimento das medidas de controlo e integrando a segurança na linha de 

comando.  

▪ Procurar a eficiência sobre a eficácia em todos os nossos processos, incluindo o uso dos recursos naturais, reduzindo 

e/ou controlando os consumos e os impactos ambientais. 

▪ Manter um compromisso com o ciclo de vida do produto, aplicando políticas de melhoria e modernização, tanto de 

aspetos técnicos como de gestão, promovendo, também, a aquisição de produtos e serviços energeticamente 

eficientes, bem como projetos para melhorar o desempenho energético. Fomentar-se-á a proteção do meio ambiente, 

tal como a prevenção da poluição. 

▪ Informar, formar e envolver os seus trabalhadores no conhecimento e na aplicação desta política. Dotá-la dos recursos 

necessários para a sua realização, bem como para alcançar os objetivos e metas estabelecidos. 

▪ Incentivar a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes. 

▪ Disponibilizar a política aos grupos de interesse, mantendo abertos os canais de comunicação com o objetivo de 

solucionar possíveis conflitos, bem como responder a sugestões. 

Por tudo isto, demonstra o seu firme propósito de avançar na MELHORIA CONTÍNUA DE TODAS AS SUAS ÁREAS, 
realizando um DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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