
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
E POLÍTICA DE GESTÃO

MISSÃO

Temos o propósito de construir um futuro que seja cada vez melhor, produzindo tubos, perfis, formatos e bandas 

de aço que queremos fazer chegar cada vez mais longe.

VISÃO

Consolidar a liderança nos mercados onde já somos líderes e prosseguir um crescimento global sustentado.

VALORES

PROXIMIDADE    · Promovemos uma cultura de familiaridade

TRABALHO    · Trabalhamos, arduamente, com coragem e emoção

ÉTICA     · Defendemos uma política de verdade, transparência e solidariedade

LEALDADE    · Fundamos as relações na confiança mútua

RESPONSABILIDADE SOCIAL  · Criamos valor para os colaboradores e para a sociedade em geral

POLÍTICA DE GESTÃO

A Política, definida e aprovada pela Administração da FERPINTA S.A., reflete a visão global do que a Qualidade, 

Ambiente e a Energia significam para a organização, sendo que o Sistema de Gestão Integrado (SGI) assente nos 

pilares Qualidade – Ambiente – Energia é assumido como uma ferramenta fundamental para a definição dos 

objetivos estratégicos da organização.

Assim, através da presente Política de Gestão a Administração compromete-se a:

• Promover a diversificação dos produtos, apresentar um produto com qualidade e uma estrutura de suporte que 

garanta todo o apoio e acompanhamento aos clientes, com vista ao aumento da satisfação dos mesmos;

• Cumprir os requisitos e obrigações de conformidade, sejam elas de natureza legal ou contratuais, nomeada-

mente os relacionados com a eficiência energética, uso de energia e consumo de energia;

• Fomentar o princípio de melhoria contínua, quer na gestão da qualidade dos produtos através da redução dos 

custos relativos da não qualidade e prazos de entrega, quer na procura de equipamentos e tecnologias que 

melhorem o desempenho ambiental e energético da instalação;

• Apoiar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes, passíveis de afetar o desempenho ener-

gético, revendo os objetivos e metas energéticas sempre que necessário;

• Potenciar atividades de conceção que considerem a melhoria do desempenho energético;

• Adotar métodos e tecnologias que visem prevenir a poluição e proteger o meio ambiente, utilizando os recursos 

naturais de uma forma eficaz e garantindo que os produtos FERPINTA são desenvolvidos considerando a pers-

petiva de ciclo de vida;

• Promover a motivação e participação de todos os colaboradores da empresa, incentivando a capacidade de 

iniciativa a todos os níveis de competência, encorajando o trabalho em equipa e apostando na formação;

• Assegurar a disponibilidade de informação e recursos necessários para alcançar os objetivos e as metas defini-

das para a qualidade, ambiente e energia, promovendo a melhoria contínua do SGI.

A política será revista sempre que esta não reflita as orientações e intenções gerais da organização. A concreti-

zação da Política é avaliada através da concretização dos objetivos, aprovados pelo Conselho de Administração.  
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