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POLÍTICA DA EMPRESA 
Qualidade, Ambiente e Segurança 

Com o presente documento, a direção-geral da Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. define a “política da empresa” 
com referência específica ao sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e segurança/saúde em 
funcionamento na empresa. 

Os principais pontos desta política são: 

− Confirmação e desenvolvimento da capacidade de obter a satisfação dos nossos clientes; 
− Envolvimento e participação de todo o pessoal na implementação de um processo organizativo de melhoria 

contínua dos nossos produtos; 
− Envolvimento dos colaboradores e disponibilização de ferramentas de formação, de conhecimentos e 

informações, necessárias ou adequadas, para aumentar a satisfação do cliente; 
− Respeito pela segurança no trabalho e pelo meio ambiente perante terceiros internos e externos, de acordo 

com a legislação em vigor; 
− Aplicação de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma UNI EN ISO 9001 com uma estrutura 

planeada, transparente e documentada dos processos empresariais, a fim de permitir uma gestão capaz de 
monitorizar o desempenho, garantindo a melhoria contínua da eficácia e o cumprimento dos requisitos, 
exigências e expectativas dos clientes e partes interessadas; 

− Aplicação de um sistema de gestão ambiental de acordo com a norma UNI EN ISO 14001 com recursos 
dedicados e uma estrutura planeada, transparente e documentada dos processos empresariais com impactos 
ambientais, a fim de obter uma gestão ambiental capaz de realizar uma monitorização eficaz de todos os 
aspetos ambientais, garantindo a melhoria contínua e o cumprimento dos requisitos, exigências e 
expectativas de todas as partes interessadas; 

− Implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde de acordo com a norma UNI ISO 45001 com 
recursos dedicados e uma estrutura planeada, transparente e documentada dos processos empresariais que 
tenham relevância para a segurança da empresa, a fim de obter uma gestão do sistema de segurança e saúde 
capaz de realizar uma monitorização eficaz de todos os aspetos relacionados com a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, garantindo a melhoria contínua e o cumprimento dos requisitos, necessidades e expectativas 
de todos os trabalhadores e partes interessadas; 

Com esta política empresarial, a Stamperia Carcano Giuseppe SpA pretende apresentar-se como uma empresa 
cujos clientes e todas as partes interessadas, externas e internas, sabem que podem obter fiabilidade e 
excelência. 

Ao nível da qualidade fornecida, devemos fazer nossa a convicção de que o termo “Qualidade” significa saber 
ser ao mesmo tempo um líder no produto e um parceiro na partilha do sucesso, perante os nossos clientes. 

A nível ambiental, significa saber produzir respeitando toda a legislação em vigor e melhorar os processos para 
reduzir os impactos ambientais produzidos. 

Em termos de saúde e segurança dos trabalhadores, significa saber construir e manter um ambiente de trabalho 
que cumpra as normas de segurança e seja adequado para a concretização de todas as operações previstas, em 
condições de segurança adequadas. 

A observância do referido pelo sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e segurança constitui a 
garantia de melhoria dos produtos e serviços e do desempenho ambiental e da segurança/saúde, fornecidos e 
prestados pela Stamperia Carcano Giuseppe SpA. 

A definição dos objetivos da empresa e das responsabilidades e a aplicação correta do sistema integrado de 
gestão da qualidade, ambiente e segurança contribuem para criar segurança, sentimento de pertença e 
conhecimento da importância da sua própria função junto dos colaboradores da empresa, estabelecendo um 
clima empresarial que incentiva todos os funcionários a procurar uma melhoria contínua. 
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