
 

   

  

JOSÉ MARIA FERREIRA & Filhos Lda., (JMF&F) assume a qualidade da prestação do serviço, 

a preservação do ambiente e a preocupação com a segurança e saúde do trabalho como os 

elementos chave da sua cultura e do desenvolvimento da sua actividade.  

O Sistema de Gestão Integrado implementado de acordo com os referenciais normativos ISO 

9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 é assim considerado o principal instrumento no objectivo de 

se posicionar como uma empresa de referência no sector da gestão de resíduos e transporte 

de mercadorias, sendo reconhecida como uma organização eficiente, com crescimento 

sustentável, competitiva, ambientalmente responsável e em que a preocupação com a saúde e 

segurança no trabalho dos Colaboradores é uma constante.  

Em consonância com estas linhas de orientação e procurando criar valor, de forma continuada, para 

os seus Clientes, Colaboradores, Gerência e outras partes interessadas, são assumidos, num 

contexto de melhoria contínua, os seguintes compromissos: 

 

• Garantia da satisfação dos Clientes, através da execução das actividades baseadas em 

valores como a eficácia, transparência e rigor, proporcionando serviços ajustados às suas 

necessidades e expectativas; 

• Garantia da melhoria e desempenho através do desenvolvimento de relações de parceria e 

fidelidade com Fornecedores, Clientes e Colaboradores e outras partes interessadas; 

• Garantia da satisfação dos Colaboradores, pela aposta na formação, apelando e fomentando 

o espírito de equipa e motivação, promovendo a adopção de comportamentos e atitudes 

cada vez mais conscientes e proactivas e estabelecendo programas participativos na 

melhoria contínua da organização; 

• Garantia da protecção do ambiente através da implementação de boas práticas ambientais, 

utilização racional dos recursos e aplicação das melhores técnicas disponíveis, 

nomeadamente ao nível da minimização de emissões e consumos energéticos; 

• Garantia do cumprimento da legislação, regulamentação e requisitos em vigor aplicáveis às 

actividades desenvolvidas, incluindo compromissos voluntariamente assumidos;  

• Garantia da prevenção das lesões e afecções da saúde, assegurando um ambiente de 

trabalho saudável e seguro para os seus Colaboradores, informando-os e sensibilizando-os 

sobre os perigos e riscos inerentes às suas actividades, visando a sua prevenção e/ou 

minimização. 


