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Política do Sistema de
Gestão Integrado
JOÃO RODRIGUES PEREIRA, S.A.

English version:
JOPER (João Rodrigues Pereira, SA) manufactures equipment for the coffee and
food industry, intending to be a prestigious and recognized company in the market,
assumes a global commitment, aiming at the quality of its products and services, the
defence of the Environment and Safety and Health at Work, ensuring the satisfaction of
the interested parties.
Therefore, JOPER (João Rodrigues Pereira, S.A) is committed to:
• Make available all the necessary resources for the implementation and compliance
with this policy;
• Support and deepen an SGI (Quality, Environment and OHS) that is the basis for
the policy's operational functioning;
• Establish and periodically review goals and objectives to be achieved to ensure
sustained development and continuous improvement, cyclically evaluating interim
results and introducing, whenever necessary, preventive actions or corrections, for the
efficiency of the implemented IMS;
• Comply with all legal and regulatory compliance obligations related to Quality,
Environment and OHS, applicable to the business sector in which it operates;
• Ensure customer satisfaction, responding to their specific requirements, providing
high quality products and according to their expectations;
• Ensure the quality of the products by implementing quality control from the supplier
to the shipment to the final client;
• Ensure a safe and healthy work environment for the employees, assessing the
professional risks to which they are exposed, and apply the most appropriate preventive
measures, preventing the occurrence of accidents and occupational diseases;
• Ensure information, consultation and participation of the employees on OSH topics,
educating them to comply with the safety standards;
• Promote the professional and personal development of the employees, providing
adequate training and ensuring the adequacy of their skills to the functions they perform,
in order to increase productivity, initiative, accountability and team spirit, as well as
making them aware to achieve the objectives of Quality, Environment and OHS;
• Minimize adverse environmental impacts by rationalizing resources and waste
production, to protect the environment, including preventing pollution;
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• Influence, as much as possible, relevant interested parties regarding the
compliance with OSH standards and environmental aspects;
• Auditing and reviewing the SGI in order to ensure continuous improvement and
updating of the system.
The Administration
João Paulo Pinheiro
Vila Nova de Gaia, 31 de Janeiro de 2019
Portuguese version:
A João Rodrigues Pereira, S.A., dedicando-se ao fabrico de equipamentos para a
indústria de torrefação e indústria alimentar, pretendendo ser uma empresa de prestígio
e reconhecimento no mercado, assume um compromisso global, visando a qualidade
dos seus produtos e serviços, a defesa do Ambiente e a Segurança e Saúde no
Trabalho, assegurando a satisfação das partes interessadas.
Assim a João Rodrigues Pereira, S.A., compromete-se a:
•

Disponibilizar todos os recursos necessários para a implementação e
cumprimento desta política;

•

Sustentar e aprofundar um SGI (Qualidade, Ambiente e SST) que seja a base
de funcionamento operacional da política;

•

Estabelecer e rever periodicamente metas e objetivos a alcançar para
garantir o desenvolvimento sustentado e a melhoria contínua, avaliando
ciclicamente resultados intercalares e introduzindo, sempre que necessário,
ações preventivas ou correções, com vista à eficácia do SGI implementado;

•

Cumprir com todas as obrigações de conformidade legal e normativa,
relativas à Qualidade, Ambiente e SST, aplicáveis ao sector de negócio onde
se insere;

•

Assegurar a satisfação do cliente, dando resposta aos seus requisitos
específicos, fornecendo produtos de alta qualidade e de acordo com as suas
expectativas;

•

Assegurar a qualidade dos produtos efetuando controlo da qualidade desde
o fornecedor até à expedição final;
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•

Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável aos colaboradores,
avaliando os riscos profissionais a que estão expostos, e aplicando as
medidas preventivas mais adequadas, precavendo por todos os meios ao
seu alcance a ocorrência de acidentes e doenças profissionais;

•

Assegurar a informação, consulta e participação dos colaboradores relativa
aos temas de SST, sensibilizando-os para o cumprimento das normas de
segurança;

•

Promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores,
proporcionando a formação adequada e garantindo a adequação das suas
competências às funções que desempenham, com o objetivo de aumentar
os níveis de produtividade, iniciativa, responsabilização e espírito de equipa,
assim como, consciencializa-los para alcançar os objetivos da Qualidade,
Ambiente e SST;

•

Minimizar os impactes ambientais adversos através da racionalização de
recursos e da produção de resíduos, tendo em vista a proteção do ambiente,
incluindo a prevenção da poluição;

•

Influenciar, dentro do possível, partes interessadas relevantes quanto ao
cumprimento das normas de SST e aspetos ambientais;

•

Auditar e efetuar revisão ao SGI de forma a garantir a melhoria contínua e a
atualização do sistema.

A Gerência,
João Paulo Pinheiro
Vila Nova de Gaia, 31 de Janeiro de 2019
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