
 

 

 

 

 

 

 

Política Qualidade, Ambiente e Segurança 

 
A Gerência da Ferrão e Guerra, Lda, considera fundamental o seu Sistema de Gestão da Qualidade, 

Ambiente e Segurança (SGQAS) como garantia da competitividade e excelência dos seus produtos, 

serviços, desempenho ambiental e condições laborais comprometendo-se formalmente a: 

 

1. Produzir componentes derivados de arame por processos de Conformação a Frio, garantindo 

a total Satisfação dos Clientes, através do cumprimento de todas as suas Especificações, 

Requisitos e Normas Aplicáveis; 

2. Fomentar uma cultura de Melhoria Contínua da eficácia e eficiência do seu SGQAS, como 

forma de promover a qualidade dos seus produtos e serviços, destinados a indústrias com 

elevados e crescentes níveis de exigência;  

3. Promover a competência, consciencialização e participação de todos os seus colaboradores 

no cumprimento dos requisitos do SGQAS, encorajando o trabalho em equipa e apostando 

na formação; 

4. Desenvolver a sua actividade em harmonia com o meio ambiente através do cumprimento 

dos Requisitos Legais e outros aplicáveis e da procura de soluções técnicas e 

economicamente viáveis que visem a Melhoria Contínua do seu desempenho ambiental, 

através da prevenção da poluição e da moderação dos consumos; 

5. Proporcionar as melhores Condições Laborais possíveis, através do cumprimento de todos 

os Requisitos Legais e outros aplicáveis em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, de 

forma a minimizar os riscos e perigos, através da prevenção de lesões, ferimentos e danos 

para a saúde. Garantir, também, a vigilância da saúde dos trabalhadores e a melhoria 

contínua da gestão e da performance da Segurança e Saúde do Trabalho. 

 

Direção Geral 

 

 

________________________ 

(Cláudio Guerra) 

13 de outubro de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality, Environment and Safety Policy 

 
The Management of Ferrão e Guerra, Lda, considers its Quality, Environmental and Safety 

Management System (SGQAS) as fundamental to guarantee the competitiveness and excellence of 

its products, services, environmental performance and working conditions by formally committing 

itself to: 

 

1. To produce components derived from wire by processes of Cold Forming, guaranteeing the 

total Clients Satisfaction, through the fulfillment of all  Specifications, Requirements and 

Applicable Standards ; 

2. To adopt a culture of Continuous Improvement of QESMS effectiveness and efficiency as a 

way to promote the quality of our products and services for industries with high and 

increasing levels of demand; 

3.  Promote the competence, awareness and participation of all  employees in the fulfillment of 

the requirements of the QESMS, encouraging teamwork and training; 

4. Develop the activity in harmony with the environment by complying with the applicable 

legal and other requirements and the search for technical and economically viable solutions 

that aim the continuous environmental improvement performance through the prevention of 

pollution and the moderation of consumption. 

5. Provide the best possible Working Conditions, by complying with all applicable Legal and 

other Legal and Occupational Health and Safety Requirements, in order to minimize risks 

and dangers by preventing injuries and damages to health. Also ensure the health 

surveillance of the workers and the continuous improvement of the management and the 

performance of Occupational Health and Safety. 

 

General Manager 

 

 

 

  ________________________ 

                                                               (Cláudio Guerra)                               October 13 of 2017 


