
 

 
POLÍTICA INTEGRAL: 

QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE LABORAL 
 

 
 
MEGATECH, é uma empresa internacional de produção e serviços. A área de negócio centra-se na produção de peças de 
plástico para a indústria automóvel. 
 
A direção da MEGATECH quer, com este documento, dar a conhecer a todos os setores da empresa, clientes, prestadores e 
outras partes interessadas externas, os princípios em que se baseia e fundamenta a sua POLÍTICA DE QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE LABORAL, caracterizada por uma busca continua da excelência. 
 
O nosso trabalho está orientado para a melhoria continua de todos os processos da empresa e é marcado pela nossa ventada 
de não cometer erros, bem como cumprir escrupulosamente com os requisitos legais e de regulamentação de carácter 
ambiental e segurança aplicáveis, somente assim é possível ir mais além dos limites estritamente legais. 
 
Os princípios que a QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA e SAÚDE exigem são: 
 
 Satisfazer o CLIENTE durante o fornecimento de produtos e serviços de acordo com as suas necessidades e exigências, 

tanto atuais como futuras, oferecendo soluções avançadas, criativas, eficazes e fiáveis. 

 Satisfazer Cliente Interno. 

 Desenvolver a Qualidade em todas as atividades e torná-la o fator chave de sobrevivência da empresa. 

 A Qualidade, o respeito ao Meio Ambiente, a Segurança e Saúde são uma responsabilidade individual assumida e 

compartilhada por todos.  

 A Qualidade, o respeito ao Meio Ambiente, a Segurança e Saúde não são consequência dos controles ou da 

improvisação, mas sim de uma correta e exaustiva Planificação, Prevenção, Execução e Avaliação. Questionamo-nos 

periodicamente relativamente ao nosso trabalho e procuramos permanentemente formas para melhorar. 

 Promover a consulta, participação, sensibilização e colaboração a todos os níveis. 

 Potenciar e impulsar o trabalho em equipa baseado no respeito mútuo e honestidade. 

 Fomentar a formação continua, a informação, a comunicação e reconhecimento para assim, nos mantermos ao mais alto 

nível técnico e económico. 

 Compromisso com a melhoria continua da Qualidade, da Tecnologia, dos Serviços e dos Custos. 

 Desenhar ou fabricar produtos razoavelmente seguros para a sua utilização, reduzindo ao mínimo os potenciais riscos 

para empregados, clientes, utilizadores e meio ambiente. 

 Comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, identificando os aspetos 

ambientais significativos e estabelecendo objetivos de melhoria ambiental, bem como da prevenção de danos e 

deterioração da saúde. 

 Envolver os prestadores e outras terceiras partes no processo de melhoria. 

 Eliminar perigos e reduzir riscos para a SST. 

 
Estes princípios exigem à DIREÇÃO da MEGATECH, um esforço importante para dotar todo o pessoal dos meios de 
comunicação e qualificação adequados, para conseguir uma gestão global de QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E 
SAÚDE LABORAL baseada na Qualidade Total em conformidade com o acima exposto. 
 
Só em equipa teremos êxito, pelo que confiamos na entrega e vontade de aprendizagem de cada um dos nossos 
colaboradores como base para o cumprimento dos nossos objetivos, a sobrevivência da empresa e a garantia de um trabalho 
bem feito.  
 
Solicito também, a colaboração dos nossos clientes e fornecedores para que o nosso compromisso seja compartilhado por 
eles. 
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