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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

Em APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A., apostamos numa contribuição ativa e voluntária no 
melhoramento social, económico e ambiental.  

É por isto que procuramos a excelência no seio da nossa empresa, dando especial atenção às pessoas e 
às suas condições de trabalho, assim como à qualidade dos nossos processos produtivos.  

As principais responsabilidades da empresa com os trabalhadores e com a comunidade são: 

Clientes 

 Retroalimentação da relação com o cliente, procurando a melhor solução técnica e económica 
possível.  

 Uso responsável da informação, garantindo assim a confidencialidade.  

Colaboradores 

 Profissionalização dos colaboradores como característica fundamental sustentada numa atuação 
eficiente e focada na excelência e qualidade do serviço.  

 Promover a integridade entre os colaboradores de acordo com os princípios éticos de boa fé, honra 
na gestão e proibição de subornos e corrupção.  

 Apoiar a formação e desenvolvimento das pessoas que são parte da empresa.  
 Promover o cuidado da segurança e saúde laboral de todas as pessoas que integram a empresa.  

Fornecedores  

 Existência de normas específicas e sistemas de gestão, classificação, homologação e controle de 
risco de fornecedores e subcontratados.  

Meio Ambiente  

 Contribuir para uma melhor gestão dos recursos naturais e meio ambiente, através da inovação e 
da consciencialização dos impactos negativos derivados da nossa atividade.  

Qualidade 

 Estabelecimento de forma periódica de objetivos em matéria de qualidade e avaliação do seu 
cumprimento.  

 Ações encaminhadas para a melhoria dos serviços prestados.  

Inovação 

 Investimento responsável, com o objetivo de fomentar a investigação e de gerar patentes e 
técnicas operativas de forma constante e eficiente.  

 Desenvolvimento de linhas estratégicas de investigação individualizada.  

Ação social 

 Procurar a distribuição equitativa da riqueza gerada.  
 Zelar pela continuidade da empresa com o objetivo de alcançar um crescimento razoável.  
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