
A Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho da Manuel da Conceição 
Graça, Lda. (MCG) é assumida como parte integrante da estratégia da empresa, 
suportada pelos seguintes princípios comuns:

Promover continuamente 
a satisfação das partes 
interessadas relevantes, 
indo ao encontro das suas 
necessidades e 
expetativas.

Monitorizar o 
desempenho dos 
processos dos Sistemas 
de Gestão, revendo 
periodicamente 
as suas metas e objetivos 
com foco na melhoria 
contínua.

Fomentar o aumento de 
competências e 
valorização dos 
colaboradores, 
estimulando-os a melhorar 
os seus conhecimentos 
e desempenho.

Assegurar a satisfação 
dos acionistas, mantendo 
relações estáveis 
e frutíferas com as suas 
partes interessadas 
estratégicas.

•Apoiar os clientes no desenvolvimento de novos produtos, aplicando designs de conceção 
adaptados à produção e focando na produtividade dos processos, de modo a fornecer um 
serviço de excelência.
•Melhorar a flexibilidade e a performance através de um sistema de produção estável 
e fiável, que permita fornecer produtos de elevada qualidade.
•Produzir produtos complexos, de alto valor acrescentado, com elevados padrões de 
qualidade, através de processos de produção baseados na experiência adquirida e em 
tecnologias de ponta, garantindo aos clientes o conforto de serem fornecidos de acordo 
com as suas necessidades planeadas e com os seus requisitos específicos.
•Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação através de 
sistemas robustos que controlem e protejam a autenticidade e conformidade dos dados.
•Focar-se continuamente na promoção do desempenho da cadeia de valor da organização, 
melhorando a qualidade dos seus produtos.

QUALIDADE

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

AMBIENTE

•Garantir que a Segurança é a prioridade máxima da empresa, sobrepondo-se ao cliente, 
aos custos e ao próprio acionista.
•Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis, apostando na prevenção 
de acidentes, lesões ou doenças que possam afetar a saúde dos colaboradores.
•Eliminar os perigos a que os colaboradores estão expostos, e implementar ações com 
vista a reduzir os riscos de segurança e saúde resultantes da atividade da MCG.
•Cumprir a legislação aplicável, implementando medidas preventivas e de proteção dos 
colaboradores.
•Promover a saúde do trabalho através de um Programa de Saúde Ocupacional que dê 
resposta às reais necessidades físicas e psicológicas dos colaboradores.
•Assegurar a consulta e participação dos trabalhadores em matéria de saúde e segurança 
no trabalho, a todos os níveis e funções aplicáveis.

•Identificar os aspetos ambientais da atividade, avaliando e controlando os seus impactes 
numa perspetiva de ciclo de vida.
•Garantir a melhoria contínua do desempenho ambiental e a proteção do ambiente, em 
conformidade com os requisitos legais, regulamentares, de clientes e outros aplicáveis.
•Promover a gestão sustentável de recursos naturais e a prevenção da poluição.
•Implementar as melhores práticas e tecnologias disponíveis com foco no aumento da 
eficiência energética, recorrendo, sempre que possível, às energias renováveis, reduzindo 
as emissões de gases com efeito de estufa.
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