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POLÍTICA DA ENERGIA 
 

 

A UNDER PRESSURE, empresa que atua no setor de serviços de limpeza química e de alta pressão em 

unidades industriais, está consciente da sua responsabilidade empresarial e da necessidade de 

contribuir, a par de outros agentes, para o permanente desenvolvimento da Sociedade.  

Assume o compromisso de continuar a acrescentar valor, garantindo a rentabilidade de forma 

sustentada e continuada, através de uma atenção permanente aos aspetos e impactos energéticos 

das suas atividades, de modo a gerar valor, satisfazer os clientes e contribuir para o bem-estar da 

Sociedade, reconhecendo que a competência, criatividade, talento e motivação dos seus 

colaboradores é o seu recurso mais valioso. 

Em linha com as orientações e politicas de QAS a Under Pressure compromete.se a: 

• Entender as necessidades e expectativas dos seus clientes e da sociedade em geral em 

termos de gestão da energia, providenciando produtos e serviços com reconhecido valor e 

com preocupações no domínio da gestão da energia. Nas nossas prestações de serviços 

encontrar as melhores soluções em termos energéticos, garantindo um compromisso de 

todos os que com ela colaboram, adaptando-nos do melhor modo a cada contexto. 

• Assegurar o conhecimento atualizado e as sinergias necessárias no sentido de encontrar as 

melhores soluções em termos energéticos, garantindo um compromisso de todos os que 

com ela colaboram. Estar a par das melhores tecnologias e desenvolvimentos internacionais 

no nosso setor participando nomeadamente em convenções e feiras da especialidade.  

• Procurar vantagens competitivas sustentáveis com base num modelo de gestão da energia 

assente na melhoria contínua, em termos de energia, do seu desempenho, da eficiência e 

dos custos. 

• Dar cumprimento aos requisitos normativos, estatuários, legais e regulamentares aplicáveis 

no domínio energético. 

• Manter uma relação estável e de confiança com os fornecedores de produtos e serviços, 

assentes em princípios e critérios de avaliação no domínio do conhecimento, eficiência 

energética e melhoria continua.  

• Criar um ambiente de valorização e desenvolvimento profissional, assente no compromisso 

de todos e com uma gestão eficaz dos recursos energéticos e na constante atenção a todos 

os aspetos e impactos energéticos, tendo em conta um desempenho superior neste domínio. 
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