
Política
dos Sistemas
de Gestão

A The Navigator Company tem a Missão de ser uma empresa global, reconhecida por transformar, de forma inovadora e 
sustentável, a floresta em produtos e serviços que contribuam para o bem-estar das pessoas. A nossa Visão é estender a 
outros negócios a liderança conquistada no papel de impressão e escrita e assim afirmar Portugal no mundo. Os nossos 
Valores assentam em Confiança, Integridade, Empreendedorismo, Inovação, Sustentabilidade e Excelência.

A Política dos Sistemas de Gestão estabelece os compromissos para implementar a Missão e a Visão no contexto das 
nossas actividades, produtos e serviços:

• Garantindo a satisfação das necessidades e expectati-
vas dos clientes, sustentada no cumprimento rigoroso 
dos compromissos acordados, através do fornecimento 
de produtos e serviços de elevada qualidade, da procura 
da excelência, da inovação e do desenvolvimento suste-
ntável das actividades, promovendo a segurança e 
saúde de todos os Colaboradores e seguindo os 
princípios da melhoria contínua.

• Garantindo o cumprimento dos requisitos legais e de 
segurança aplicáveis à sua actividade e produtos, assim 
como outros voluntariamente subscritos, assumindo 
uma atitude responsável.

• Garantindo em todos os aspectos da actividade, nomea-
damente no seu relacionamento com clientes, fornece-
dores e Colaboradores, uma prática baseada no 
respeito pelos princípios da ética dos negócios e da 
deontologia profissional.

• Aderindo voluntária e convictamente, aos princípios e 
práticas do Desenvolvimento Sustentável, nos domínios 
das actividades florestal e industrial. 

• Assumindo práticas de responsabilidade social, particu-
larmente em favor dos Colaboradores e das comuni-
dades das áreas onde exerce as suas actividades indus-
triais e florestais. 

• Mantendo os Sistemas de Gestão adequados à natureza 
e à escala dos aspectos ambientais e dos riscos decor-
rentes das suas actividades, produtos e serviços, em 
conformidade com as normas ISO 9001, 14001, 50001 e 
NP 4397 e os referenciais normativos BrC – Consumer 
Products, OHSAS 18001, FSC® e PEFC.

• Promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos Colaboradores, encorajando a iniciativa, a inovação, 
a produtividade e o empenhamento na concretização 
dos objectivos.

• Participando activamente em projectos de investigação 
e desenvolvimento, tendo em vista as melhores técnicas 
disponíveis para o sector e, sempre que justificado e 
oportuno, desenvolver e incorporar tecnologias e 
práticas dirigidas à protecção ambiental, à minimização 
dos riscos para a segurança e saúde e à melhoria do 
desempenho dos processos, produtos e serviços.

• Encorajando os fornecedores a desenvolver produtos e 
serviços que respondam às exigências da Empresa, em 
função dos objectivos definidos. Os fornecedores de 
materiais fibrosos, em particular, são encorajados a 
cumprir as exigências FSC e PEFC em matéria de gestão 
florestal e cadeia de responsabilidade.

• Incorporando nos seus processos de realização apenas 
material fibroso certificado ou de origem controlada.

• Garantindo de forma sistemática, a melhoria do desem-
penho energético através das actividades de concepção 
e de aquisição de produtos e serviços energeticamente 
eficientes.

• Promovendo a divulgação da Política dos Sistemas de 
Gestão junto de todas as partes interessadas.

A Administração da The Navigator Company comprom-
ete-se a rever periodicamente a sua Política dos Sistemas 
de Gestão, analisando a experiência adquirida, avaliando e 
actualizando os objectivos, de modo a garantir a sua 
eficácia na contribuição para a melhoria contínua do 
desempenho do Sistema Integrado de Gestão.

A Comissão Executiva

(Eng.º Diogo da Silveira)                           (Eng.º João Paulo Oliveira)
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