
 

 

 
POLÍTICA INTEGRADA 

 

A política integrada do SIG (qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho) da Metavil – Empresa 

Transformadora Metalo-Vidreira, Lda visa consolidar a sua imagem no mercado fornecer os seus moldes para as 

indústrias do vidro e de plástico de forma a garantir: 

 

Clientes: 

Um aumento progressivo na satisfação dos clientes, através do fornecimento de 
moldes para as indústrias do vidro e de plástico, com uma tecnologia eficaz em termos 
de custo e a um nível de Qualidade adequado para corresponder às suas 
necessidades e expectativas. 

Colaboradores: 

O incentivo do trabalho em equipa, de forma a: 
- Apostar na melhoria das suas competências e responsabilidades; 
- Conhecer os riscos, perigos e aspectos ambientais específicos relacionados com 
desenvolvimento das suas actividades na empresa; 

- Trabalhar apostando na prevenção em vez da correcção, para atingir a sua 
satisfação, motivação e envolvimento no desempenho das suas funções. 

Melhoria Contínua: 
Uma melhoria contínua e eficácia dos nossos processos na procura de resultados e na 
clarificação das funções e responsabilidades de todos nas actividades que exercem 
diariamente. 

Compromisso com as 
Obrigações de 
Conformidade 

O compromisso com as obrigações de conformidade aplicáveis, bem como com as 
suas partes interessadas relevantes, as exigências legais, regulamentares, 
estatutárias e de normalização nacionais e internacionais vigentes e outros aplicáveis 
à realização das nossas atividades definidas no nosso sistema integrado de gestão.  

Proteção do Ambiente 

O comprometimento na execução das nossas atividades direcionando-as para a 
proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, através de uma utilização 
racional dos recursos naturais e minimização dos resíduos, contribuindo para a 
redução dos impactes ambientais. 

Segurança e Saúde no 
Trabalho 

Identificar, avaliar e controlar os riscos que se colocam à Saúde e Segurança dos 
colaboradores, envolvendo-os em todas as etapas do processo, promovendo a sua 
participação na gestão da segurança e saúde, de forma que cada um contribua para a 
sua eficácia 

 

Esta política será implementada, mantida, revista e comunicada a todos os níveis da organização e disponibilizada às 

partes interessadas a fim de assegurar que a mesma é compreendida. 
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