Política da Qualidade
A Aministração da A SEPRI – Medicina no Trabalho, Lda encontra-se certificada pelo Sistema
de Gestão da Qualidade (Norma NP ISO 9001), no âmbito “Prestação de Serviços de Segurança
Higiene e Saúde do Trabalho”.
O Conselho de Gerência da SEPRI MT – Medicina do Trabalho,assumiu e comunicou a todos
os seus Colaboradores, Clientes, Fornecedores e outros stakeholders , um conjunto de intenções que
pautam a sua actuação e presença no mercado da prestação de serviços de Segurança e Higiene e
Saúde do Trabalho.
Estas intenções são sustentadas por cinco pilares e perspectivas fundamentais:
 Pretendemos garantir a satisfação total dos nossos clientes, promovendo junto destes e
dos seus trabalhadores, a educação para a saúde e prevenção de riscos e doenças
profissionais e acidentes de trabalho nas suas diversas componentes e desta forma
garantir o cumprimento de todos os requisitos normativos e regulamentares inerentes à
sua actividade.
 Assumimos a necessidade de formar, qualificar e valorizar os nossos colaboradores,
proporcionando-lhes as condições necessárias ao seu desempenho e envolvimento
profissional, assegurando que todo o pessoal esteja familiarizado com a documentação
do Sistema de Gestão da Qualidade e garanta a aplicação das políticas e procedimentos
no seu quotidiano profissional.
 Responsabilizamo-nos pela definição objectiva e pela avaliação contínua dos serviços
prestados pelos nossos colaboradores e partes interessadas, assegurando a resposta
adequada às necessidades dos nossos clientes e seus colaboradores.
 Cooperar com as entidades no cumprimento dos requisitos legais e normativos em áreas
de cariz ambiental e de segurança, higiene e saúde no trabalho, sempre que os
processos exijam a intervenção do laboratório de ensaios técnicos.
 Perspectivamos a melhoria contínua da organização, optimizando a sua “performance”
económica-financeira, consolidando a sua imagem, presença e afirmação diferenciada ao
nível da prestação dos serviços de segurança, higiene e saúde do trabalho liderando o
sector na região, pela inovação e qualidade do serviço prestado.

