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A Direcção da INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING S.L com o seu objectivo de garantir a prestação do 
serviço e oferecer aos seus clientes um serviço cada vez de melhor qualidade e sempre respeitando e protegendo 
o meio ambiente e a segurança e saúde dos seus trabalhadores e partes interessadas, nas suas actividades de:  

 

“Assessoria, desenho e desenvolvimento de projetos agroalimentares e de infraestruturas. Execução de 
projetos agroalimentaires, de saneamento, depuração e abastecimento de agua” 

 

 

Estabeleceu a presente Política de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde, apoiada na sua Direcção 
Estratégica e baseada em: 

 

 Missão 

Trabalhamos com o objectivo de oferecer aos nossos clientes a maior qualidade nos nossos serviços graças à 
reconhecida experiência e especialização do nosso pessoal, tanto próprio como subcontratado. Para tal contamos 
com uma equipa multidisciplinar coordenada que se sustenta nos princípios de máxima eficiência e preços 
óptimos. A organização é consciente do possível impacto no meio ambiente das suas actividades, pelo que uma 
das nossas missões principais está focada na redução deste impacto e no constante respeito pelo meio ambiente, 
assim como em preservar a saúde e segurança dos nossos empregados e partes interessadas promovendo a 
prevenção em todas as actividades. 

 Visão 

Somos uma sociedade com uma ampla variedade de linhas de negócio e com presença em diferentes países em 
prol de conseguir o reconhecimento e a satisfação de todos os nossos clientes e cobrir todas as suas possíveis 
necessidades. 

 Valores 

Somos uma organização próxima e acessível e o nosso principal objectivo é oferecer um serviço profissional de 
qualidade e um tratamento excelente aos nossos clientes, como resposta à confiança que depositam diariamente 
em nós. O compromisso com o cumprimento dos requisitos estabelecidos assim como com a qualidade do serviço 
oferecido é total. Não esquecemos a consciencialização com a protecção e o respeito pelo meio ambiente, sempre 
presente nas nossas actividades e no bom comportamento do nosso pessoal. Da mesma forma é básico para a 
nossa organização o cumprimento com as políticas de prevenção de riscos laborais para garantir a saúde e 
segurança de todos os trabalhadores. 

 

A política de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde da INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING 
S.L. , de acordo com a Norma UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 e ISO 45001 é cimentada nos seguintes 
princípios: 

 

 Compromisso de cumprir todos os requisitos do Sistema de Gestão e todos os requisitos aplicáveis 
(regulamentares e legais aplicáveis à nossa actividade, requisitos normativos de acordo com a norma UNE 
EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 e ISO 45001 contractuais e de outra índole). 

 Compromisso de melhoramento contínuo do sistema de gestão para o melhoramento do desempenho 
dos nossos processos, do desempenho ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 Compromisso de controlar de maneira eficiente todos os processos e os seus possíveis efeitos sobre a 
Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde do nosso serviço, dando especial relevo a:  

o Relações com o cliente e qualidade dos serviços 

o Alto grau de ajuste às necessidades dos nossos clientes e assessoria personalizada 

o Cumprimento dos prazos de entrega 

o Redução do impacto ambiental em todas as nossas actividades 

o Protecção do meio ambiente, incluída a prevenção da contaminação e o uso sustentável de recursos. 

o Estabelecimento de condições seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e deterioração da 
saúde relacionada com o trabalho, apropriada ao propósito, tamanho, contexto da organização e à 
natureza específica dos seus riscos e oportunidades para a Segurança e Saúde no Trabalho. 
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 Compromisso de definir a política de qualidade e meio ambiente da nossa organização potenciando o seu 
conhecimento, entendimento e aplicação por parte do pessoal da organização. 

 Assegurar um rigoroso controlo de selecção de pessoal. 
 Compromisso de promover a implicação e consciencialização do pessoal mediante a formação continuada 

dos seus trabalhadores, assim como compromisso para a consulta e participação dos trabalhadores e dos 
representantes dos trabalhadores. 

 Compromisso de considerar os riscos e oportunidades que possam afectar a conformidade do 
processo. 

 Compromisso de eliminar os perigos e reduzir os riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
A presente política proporciona um quadro de referência para o estabelecimento dos objectivos de qualidade, 
meio ambiente e segurança e saúde focados na melhoria contínua, a satisfação de clientes, protecção do meio 
ambiente e dos trabalhadores. 
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