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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO 

 

A Direção da JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. cuja atividade é o fabrico 

e distribuição de contentores de plástico, define, assume e informa do conteúdo da sua 

Política Integrada de Gestão, a fim de transmitir a todos os níveis e partes interessadas 

a sua posição sobre: 

 A qualidade e fiabilidade dos nossos produtos e serviços. 

O nosso compromisso com o ambiente e a prevenção da poluição. 

A segurança industrial dos nossos equipamentos e instalações. 

A saúde no trabalho dos trabalhadores. 

A nossa responsabilidade social com todas as partes interessadas. 

A política definida pela JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. assenta numa linha de ação 

baseada na melhoria contínua em todos os aspetos ligados à qualidade, ao ambiente, 

à segurança industrial, à prevenção e à responsabilidade social, bem como na correta 

atribuição das responsabilidades dos membros da organização e na consecução dos 

seguintes objetivos estratégicos:  

Satisfazer sempre as necessidades e expectativas do cliente. 

Garantir a participação de todo o pessoal no Sistema Integrado de Gestão e 

a comunicação entre todos os departamentos da organização. 

Cumprir os requisitos legais e regulamentares associados com a nossa 

atividade, incluindo os relacionados com a Segurança industrial dos nossos 

equipamentos e instalações, bem como outros requisitos que a organização 

possa subscrever com clientes ou outras partes interessadas. 

Garantir o cumprimento de objetivos e metas propostos pela organização. 

Acompanhar continuamente a satisfação dos nossos clientes. 

Dotar a empresa de recursos técnicos e humanos para garantir a qualidade 

e fiabilidade dos nossos produtos e serviços a custos competitivos 

Levar a cabo a realização dos nossos trabalhos com o menor impacto 

ambiental possível e com o menor risco para a segurança e a saúde dos 

nossos trabalhadores. 
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Estabelecer as ações necessárias para eliminar os perigos e reduzir os riscos 

para a segurança e a saúde no trabalho. 

Integrar na nossa gestão princípios éticos e de responsabilidade social com 

todas as partes interessadas (internas y externas). 

Cumprir as Leis contra o branqueamento de capitais, bem como o 

cumprimento de qualquer Lei Anticorrupção na área do trabalho.  

Advogar pelo não consumo de drogas, álcool e tabaco, ficando totalmente 

proibido o trabalho sob o efeito do álcool ou drogas. Dispomos de uma política 

específica para esse efeito (‘Política sobre drogas, álcool e trabalho’) 

Promover e levar a cabo uma Gestão baseada em princípios de igualdade entre 

géneros e de não discriminação em razão de raça ou etnia, nacionalidade, 

situação socioeconómica, língua, ideologia, religião ou crença, sindicância, 

sexo, orientação sexual, deficiência, estado civil, idade, filiação ou aparência 

pessoal. 

 

A fim de garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos supramencionados, 

a Direção da JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. estabeleceu um sistema que 

prevê a realização de auditorias internas, a realização de reuniões sobre a 

evolução do Sistema Integrado de Gestão e dos objetivos estabelecidos e o 

acompanhamento permanente a contento das partes interessadas, garantindo 

assim a eficácia do Sistema Integrado de Gestão estabelecido.  

A organização da JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. está estruturada para 

garantir a consecução dos objetivos descritos na Política Integrada de Gestão, a 

atribuição adequada de responsabilidades e o cumprimento dos requisitos das 

normas de referência do nosso Sistema de Gestão. 

Saragoça, 20 de novembro de 2019 

Fernando Martínez-Careaga 

Diretor Geral 
 

 


