A ALPHENZ possui o Sistema de Gestão Integrado em Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente e Saúde (SGI-QSMS) certiﬁcado nas normas:
ABNT ISO 9001:2015: Sistemas de Gestão da Qualidade;
ABNT ISO 14001:2015: Sistemas de Gestão Ambiental;
ABNT ISO 45001:2018: Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional.
A ALPHENZ se compromete a:
- Buscar a satisfação do cliente atendendo suas expectativas e
os requisitos acordados;
- Reconhecer os perigos à segurança e saúde ocupacionais associados às suas
atividades e adotar ações para a prevenção de riscos à segurança e preservar
a saúde do colaborador;
- Incluir os colaboradores ou representante dos mesmos em consulta
e participação em SSO;
- Reconhecer os aspectos ambientais associados às suas atividades,
adotar práticas ambientalmente corretas, prevenindo a emissão de
poluentes e minimizando, sempre que possível, os impactos ambientais;
- Promover a melhoria contínua do seu Sistema de Gestão Integrada.
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