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A empresa TGB, SA, dedicada à impressão e acabamentos de embalagem flexível,
etiquetagem e marketing direto, implanta esta política combinada relativa a
temas de qualidade, meio ambiente, legalidade, recursos humanos e segurança
alimentícia.
O objetivo prioritário da empresa é fornecer produtos e serviços aos seus clientes,
de acordo com o cumprimento dos requerimentos legais e estabelecidos pelo
cliente, melhorando continuamente a qualidade, a produtividade e a
competitividade da empresa, obedecendo a todos os aspetos legais e de
cumprimento das normas implantadas, detalhado a seguir:
-

Qualidade
Meio ambiente
Integridade ética em todas as atividades da organização
Cumprimento legal nos aspetos relacionados com RRHH, laboral e
segurança
Inocuidade alimentícia
A Direção compromete-se a administrar estas políticas, cumprindo os
seguintes requisitos:

A organização tem de manter a sua competitividade em todos os âmbitos
no mercado interior e de exportação.
Em relação à qualidade
Quanto à política de qualidade, a direção elabora, implanta e mantém um sistema
de gestão da qualidade vinculante para todas as pessoas da organização, a cada
uma delas na sua função, comercial, técnica, de produção e administração, em
todos aqueles temas que diretamente ou indiretamente tenham influência na
qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
Pretende-se manter um sistema adequado de trabalho interno, com o objetivo de
envolver todo o pessoal na consecução dos objetivos e na melhora contínua da
organização.
As atividades e os recursos administram-se como processos e estes como um
sistema, e a empresa compromete-se a cumprir com as necessidades atuais e
futuras dos seus clientes.
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Em relação a meio ambiente
A empresa cumpre os requisitos legais vigentes de cumprimento obrigatório ao
nível da UE, estatal e autonómico.
Em relação aos recursos humanos
A organização declara que cumpre com os requisitos sociais, de segurança e de
saúde laboral com base na Declaração da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre os princípios e direitos fundamentais dos trabalhadores:
-

Não se impede aos trabalhadores associarem-se livremente, escolher os
seus representantes ou negociar coletivamente com a empresa.
Não se utiliza o trabalho forçado.
Não se utiliza pessoal menor da idade legal.
Não se impede a igualdade de oportunidades e o tratamento aos
trabalhadores.
As condições de trabalho não põem em perigo a segurança ou a saúde dos
trabalhadores.

Em relação aos aspetos laborais
A empresa cumpre os requisitos legais vigentes em matéria laboral de
cumprimento obrigatório ao nível da UE, estatal e autonómico.
Cumprimento da convenção de trabalho vigente do setor gráfico.
Em relação à segurança e à saúde
A empresa já tem implantado um sistema de segurança (Avaliação de riscos,
planificação, formação, controlo e seguimento), mediante contrato com um
serviço de prevenção externo.
A empresa já tem contratado o serviço de controlo da saúde dos trabalhadores.
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Em relação à integridade ou ética nos negócios
Ao longo da vasta história da empresa e em todas as suas atividades, nem
diretamente nem através de intermediários praticou ou permitiu qualquer prática
de suborno ou corrupção, quer no âmbito privado quer no âmbito público.
Em relação à inocuidade alimentícia
Possui o compromisso com a inocuidade alimentícia, desde a direção até todos os
âmbitos laborais da empresa.
O objetivo principal é manter o mais alto nível de qualidade e inocuidade em
todos os produtos fabricados, cumprir as normas vigentes e reduzir o risco de
contaminação microbiológica, física e química.
Mantêm-se as instalações e a maquinaria em condições ótimas para garantir que
não significam um risco para a saúde dos consumidores.
Dispõe-se de um sistema de análise de perigos e postos de controlo crítico
(HACCP) e um sistema de pré-requisitos que permitem cumprir os requisitos da
Norma FSSC 22000.

Com base em tudo aquilo que termina de ser mencionado, o Sr. Manel Bartrolí,
como gerente da TGB, SA, torna-se o máximo responsável pelo cumprimento das
políticas detalhadas neste documento, aprova-as, compromete-se à consecução
dos objetivos definidos e declara-as de cumprimento obrigatório para todo o
pessoal da empresa.
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