A LYON identifica, define, assegura e põe em prática os objectivos da Política da
Qualidade de acordo com o definido no Manual da Qualidade, Segurança, Saúde, e
Ambiente, e tem como lema o envolvimento dos seus colaboradores para a obtenção das
metas e objectivos a que se propõe em termos estratégicos.
A LYON é uma Empresa do ramo metalomecânico, orientada para a total satisfação das
necessidades e expectativas dos seus clientes. Para alcançarmos este objectivo
regemos, de forma continuada, a nossa actuação de acordo com os seguintes princípios
orientadores:
 A Qualidade é definida pelos clientes, comprometemo-nos a cumprir todos os

requisitos especificados. Entender e satisfazer as necessidades e expectativas do
cliente é uma responsabilidade, primordial, de todos os colaboradores da LYON;
 Todos os nossos compromissos, atitudes e serviços devem ser reconhecidos

como uma expressão de Qualidade. Como tal, procuramos prever os problemas
em vez de os detectar e corrigir apenas após a sua ocorrência, numa postura de
melhoria contínua e sustentada dos nossos processos de trabalho;
 A

concretização destes Objectivos da Qualidade e, consequentemente,
realização do nosso objectivo essencial de continuar a operar como uma Empresa
competitiva e de sucesso, será determinada pelos nossos recursos, pela nossa
organização, pela dedicação manifestada no nosso trabalho e sobretudo pela
nossa atitude em relação à Qualidade.
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A LYON, Empresa que desenvolve a sua actividade no sector de montagens
metalomecânicas, considera que a Segurança e Saúde dos seus Colaboradores e dos
que interagem connosco, constitui um relevante factor crítico de sucesso da Empresa.
A LYON, assume o compromisso de desenvolver as suas actividades com total
empenho, num ambiente de trabalho em que a Segurança e a Prevenção de Lesões,
Ferimentos e Danos para a Saúde, sejam encarados por todos os seus colaboradores
como uma preocupação e uma responsabilidade essencial no desempenho das
respectivas tarefas, promovendo assim o Bem-Estar e o dos que connosco interagem.
A LYON, consciente da realidade envolvente ao desempenho das usas actividades,
recorre à formação e à informação para assegurar o cumprimento das normas,
métodos e procedimentos de segurança, como meio de evitar/prevenir situações de
risco.
Neste quadro de consciencialização e responsabilização a LYON compromete-se
também a:


Cumprir não só com todos os requisitos legais, mas também com todos os
outros requisitos normativos aplicáveis, relativos aos perigos para a segurança
e Saúde do Trabalho, bem como a dinamizar mecanismos de fixação de
objectivos e metas internas para a segurança e Saúde.



Promover acções de acompanhamento que concorram para a efectiva
implementação de um processo de melhoria contínua tendente a, em primeiro
lugar, aproximar cada vez mais os resultados dos objectivos fixados e,
posteriormente, permitir fixar novos objectivos mais exigentes.



Adoptar medidas apropriadas para assegurar a criação de um ambiente de
trabalho que proporcione a protecção dos seus colaboradores e dos que
connosco interagem, nomeadamente dos prestadores de serviços, dos
subcontratados e dos visitantes.



Desenvolver a comunicação interna e externa da Empresa no sentido de
garantir que todos os Colaboradores e os que connosco interagem conheçam e
adoptem os princípios aqui expressos

A Administração

Data: 29.01.09

A LYON integra como um dos seus valores o Respeito pelo Ambiente, e a promoção de
uma consciência ambiental na área da construção e manutenção metalomecânica em
Angola, país onde actua.
A LYON compromete-se a divulgar a sua Política Ambiental e estimular os seus
colaboradores, fornecedores e subcontratados a assumirem as suas responsabilidades
perante os impactes ambientais que geram, de forma a minimizar os seus efeitos.
Com uma visão de desenvolvimento sustentável, a estratégia ambiental da LYON centra-se
nos seguintes compromissos essenciais:


Cumprir a Legislação ambiental em vigor e outros requisitos ambientais
aplicáveis às suas actividades;



Minimizar os impactes ambientais que resultam, directa ou indirectamente, das
suas actividades, privilegiando medidas de prevenção da poluição e a gestão
de resíduos produzidos, que se assume como o aspecto ambiental mais
significativo da actividade da LYON;



Melhorar continuamente o desempenho ambiental, através da utilização das
melhores tecnologias disponíveis, economicamente viáveis, e de adequadas
práticas de gestão ambiental;



Assegurar que os princípios de base patentes nesta política são do
conhecimento de todos os colaboradores e estão subjacentes nas suas tarefas
diárias.
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