POLÍTICA DE GESTÃO
A actividade de gestão corrente da VALORMED é continuamente submetida a escrutínio interno, uma vez que os Órgãos
Sociais, respeitando o acordo parassocial, estatutos e código das sociedades comerciais, reúnem periódica e
regularmente. No site será regularmente comunicada a evolução do seu desempenho e indicadores de actividade, cujo
resumo anual será obrigatoriamente publicado.
Num âmbito mais alargado, a sua política de gestão manter-se-á inalterável, correspondendo, assim, aos anseios da
sociedade e ao determinado no despacho da nova licença:

MISSÃO
1.

Promover campanhas de sensibilização e comunicação junto da população, que incentivem a entrega dos
resíduos de medicamentos fora de uso e respectivas embalagens.

2.

Desenvolver e implementar soluções para a gestão correcta dos resíduos entregues pela população,
minimizando os impactes ambientais daí decorrentes.

3.

Introduzir processos que permitam uma gestão logística essencialmente suportada em ferramentas web,
dotando o sistema de maior fiabilidade na movimentação de contentores ao longo do seu ciclo de utilização e
de uma maior aferição das quantidades movimentadas em cada fase do processo.

VISÃO
Consolidar a Valormed como uma entidade gestora com vasta experiência na gestão dos resíduos de medicamentos
fora de uso e respectivas embalagens.

VALORES
Os valores que nos orientam reflectem a nossa identidade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ao serviço do Ambiente e da Saúde.
Transmitir à gerência da Sociedade, bem como às autoridades competentes, uma visão exacta da gestão.
Cumprir com os requisitos determinados pelas autoridades competentes.
Seleccionar os fornecedores que melhor correspondem aos interesses da sociedade.
Orientação para uma comunicação clara e precisa, interna e externamente.
Responsabilidade e trabalho em equipa, consciente e focado em objectivos.

COMPROMISSOS
A VALORMED assume uma estratégia vocacionada para a satisfação do cliente e o respeito pelas normas ambientais em
vigor. Para tal, compromete-se a:






Cumprir os requisitos de clientes, regulamentares e legais aplicáveis, bem como os outros requisitos subscritos;
Melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão, a fim de melhorar o desempenho ambiental;
Apoiar e desenvolver projectos que minimizem o impacte da actividade e previnam a poluição;
Desenvolver mecanismos de influência e controlo sobre os seus fornecedores e subcontratados para minimizar
os impactes ambientais significativos, nomeadamente o consumo de recursos;
Partilhar com as partes interessadas a missão da Valormed.
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