POLÍTICA QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, INVESTIGAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Dada a competitividade do mercado e consequentemente maior preocupação com as exigências por parte dos clientes,
a JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS LDA (JACINTO), constata ser fundamental a melhoria contínua do
funcionamento do seu Sistema de Gestão Qualidade, Ambiente, SST, IDI, integrando com a Qualidade, o respeito pela
Segurança e Saúde dos seus Trabalhadores, pelo meio envolvente, assim como o reforço da capacidade inovadora da
organização, como fator fundamental para a preparar para os novos desafios que as novas tecnologias, os novos modelos
de negócio e as novas tendências da sociedade o exigerão.
A Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde dos Trabalhadores e Inovação da empresa são assumidas como prioridade
pela JACINTO, tendo em conta o envolvimento de todas as partes interessadas. O Sistema de Gestão Integrado (SGI) tem
como objetivos gerais:
•

Melhoria contínua da qualidade dos seus produtos e serviços.

•

Satisfação das necessidades, expetativas e dos requisitos das partes interessadas.

•

Melhoria dos processos de trabalho e da produtividade.

•

Melhoria do seu desempenho ambiental com o objetivo de prevenção da poluição.

•

Melhoria do seu desempenho ao nível da Segurança e Saúde no Trabalho com o objetivo de fornecer condições
de trabalho seguras e saudáveis, elimando perigos e reduzindo riscos de forma a prevenir lesões e doenças
profissionais.

•

Promoção da consulta e participação dos trabalhadores.

•

Aumento da exportação dos nossos produtos.

•

Reforço da criatividade e inovação, com base no investimento nas atividades de Investigação e
Desenvolvimento.

•

Cumprimentos dos requisitos legais e outros aplicáveis à JACINTO.

▪

Cumprimento dos requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090-1:2009+A1:2011 e NP 4457.

A Gestão de Topo da JACINTO compromete-se a promover a implementação, manutenção e a melhoria do SGI baseandose na formação, responsabilização e empenho dos seus colaboradores, concedendo os recursos necessários ao seu
funcionamento e atualização.

