POLÍTICA DE GESTÃO
A BOLSEIRA tem como missão o fabrico de sacos de papel kraft para embalar no ponto de venda e papel em bobine, orientando-se
pelos valores de confiança, compromisso, respeito, integridade e liderança, conduzindo à Satisfação do Cliente e assentando nos
pilares fundamentais do Desenvolvimento Sustentável – Económico, Social, Ambiental, SST e Legal, abaixo descritos:
- Promover a melhoria continua do sistema de gestão implementado, de forma a que os processos atinjam os seus objetivos com o
máximo de eficácia e eficiência, a fim de melhorar o seu desempenho ambiental, da segurança e de qualidade dos produtos;
- Assegurar o cumprimento da legislação, regulamentação e requisitos aplicáveis à atividade bem como de outros aos quais adira
voluntariamente;
- Conseguir Clientes mais satisfeitos, inovando e antecipando tendências, para poder satisfazer as suas exigências e expetativas;
- Motivar e formar de forma adequada os Colaboradores, para que realizem as suas atividades com elevados padrões de desempenho
e qualidade;
- Manter os Colaboradores informados e sensibilizados para a importância de satisfazer os requisitos dos clientes;
- Promover a consulta e participação dos colaboradores por forma a melhorar as condições gerais de trabalho;
- Identificar, avaliar e controlar os riscos associados às atividades da empresa, por forma a prevenir e minimizar os acidentes de
trabalho e doenças profissionais;
- Implementar e manter boas práticas e medidas que visem à melhoria das condições de segurança alimentar e o cumprimento das
diretrizes do HACCP;
- Proteger o ambiente, por forma a minimizar os aspetos e impactes ambientais resultantes da sua atividade, assumindo um papel
importante na prevenção e sustentabilidade ambiental;
- Em colaboração com os seus Parceiros, assegurar uma Gestão Florestal, assegurando a Cadeia de Responsabilidade na utilização
de recursos naturais de origens controladas, garantindo a rastreabilidade do papel proveniente de gestão florestal ambientalmente
adequada, socialmente benéfica e economicamente viável, cumprindo os requisitos da norma da cadeia de responsabilidade,
PEFC™ ST 2002;
- Contínua comunicação com as Partes Interessadas, satisfazendo sistematicamente todas as partes interessadas, incluindo clientes,
fornecedores e colaboradores;
- Colaborar de forma estreita com as partes interessadas de forma a que a atuação da empresa possa dar um contributo positivo para
a sociedade onde está inserida.
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