
 

 

 

 
 

 

 

Política da Qualidade e Ambiente 

 
 

A actividade da Lusical – Companhia Lusitana de Cal, SA. consiste na exploração de 
pedreiras: Mocacreme, Relvinha e Vale da Mata e produção e comercialização de cales aéreas 
e carbonatos destinados à Indústria em geral, à Agricultura, à Construção, à Estabilização 

de plataformas e às Minas, entre outros.  
 

Com vista a assegurar e reforçar a nossa posição de liderança no sector em que operamos, 
e como organização comprometida na melhoria do ambiente visamos: 

➢ A satisfação dos nossos clientes através do fornecimento de produtos de elevado 

valor de utilização e performance qualitativa; 

➢ A remuneração dos capitais investidos pelos nossos accionistas; 

➢ Uma cada vez maior performance dos produtos e serviços prestados, numa óptica 
de melhoria contínua, apoiando-nos nas melhores tecnologias disponíveis (MTD) 
do sector, respeitando os requisitos legais aplicáveis à nossa actividade, bem como 

de outros que empresas adira voluntariamente; 

➢ Garantir a evolução e melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão; 

➢ Minimizar os impactos ambientais decorrentes da nossa atividade, promovendo a 
utilização racional dos recursos e prevenção da poluição. 

 

 
Para tal, a Lusical – Companhia Lusitana de Cal, S.A. estabeleceu um Plano Estratégico para 

a Empresa, baseado num Sistema de Gestão desenvolvido, implementado e operado de 
acordo com as normas ISO 9001 e 14001, melhorado continuamente, através das linhas 
orientadoras e disposições referidas no Manual do Sistema. 

 

A Política aqui consignada é aprovada pela Administração da Lusical – Companhia Lusitana 

de Cal, S.A.. 

 

Na base dos objectivos acima mencionados e tendo em mente que eles representam um 
compromisso de excelência interna e no consequente relacionamento com o exterior, a 
Lusical – Companhia Lusitana de Cal, S.A. delega em todos os colaboradores um voto de 

confiança e de responsabilização crescente, no intuito de permitir a concretização dos 
objectivos estratégicos. 

 
Valverde, 12/01/2022 
 

A Administração da LUSICAL 


