MISSÃO
A RESINORTE, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. tem como Missão a exploração e gestão do
sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte
Central, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e do país e para a maximização do bemestar humano, através da criação de valor e respeitando as exigências legais instituídas para a sua área de
atividade.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL
Para atingir os objetivos expressos na sua Missão, o Conselho de Administração da RESINORTE definiu a sua
Política de Responsabilidade Empresarial, que contempla os seguintes compromissos:


Estabelecer, de acordo com o princípio da melhoria contínua, objetivos e metas, avaliando de forma
sistemática os resultados obtidos para um aumento da eficácia do sistema, com a preocupação
constante na otimização dos custos;



Implementar de forma objetiva e continuada, processos, procedimentos e práticas de trabalho
orientados para a satisfação das expectativas das Partes Interessadas e para a minimização e controlo
dos riscos laborais e dos aspetos ambientais significativos;



Zelar pelo cumprimento da legislação, dos compromissos contratualmente assumidos e dos
regulamentos aplicáveis;



Prevenir a poluição, as doenças profissionais, os incidentes e os danos para a saúde dos trabalhadores
através da utilização das Melhores Técnicas Disponíveis e das melhores práticas utilizadas no setor da
gestão de resíduos sólidos;



Proteger o ambiente através da prevenção e mitigação dos impactes ambientais;



Providenciar formação e sensibilização regular e adequada aos trabalhadores, visando a melhoria
contínua das suas competências e do desempenho das funções que lhes são atribuídas;



Estabelecer mecanismos de comunicação com as Partes Interessadas, de forma a promover o
envolvimento de todos os agentes na estratégia de desenvolvimento da RESINORTE.

O Conselho de Administração assume ainda o compromisso de divulgação da sua Política de Responsabilidade
Empresarial a todos os Colaboradores e Partes Interessadas, bem como a preocupação pela permanente
adequação desta Política à realidade da empresa.

Celorico de Basto, 27 de abril de 2018

O Conselho de Administração da RESINORTE,
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