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2. PREFÁCIO
Autoridade
Aprovação
Data
Data de Emissão
Entrada em vigor
Versão
Frequência de Revisão
Responsável

CEO
18/10/2021
01/07/2021
18/10/2021
01
Sempre que necessário
Systems manager

3. SUMÁRIO
A Política de Qualidade da Colep Packaging está alinhada com a estratégia da Colep Packaging, que
reflete o nosso compromisso em alcançar produtos de qualidade que excedam as expectativas dos
nossos clientes, esforçando-nos para melhorar continuamente e criando valor sustentável para nossa
empresa e partes interessadas.
4. ÂMBITO
4.1.
Responsabilidade pela implementação
CEO, Executive Team, Systems Manager e Quality Manager são responsáveis por:
• Definir, cumprir e implementar os requisitos estabelecidos nesta Política da Qualidade
• Assegurar que esta Política de Qualidade seja revista anualmente e sempre que alterada e seja
comunicada a todos os colaboradores da Colep Packaging e a terceiros
Quality Manager é responsável por:
• Implementar, supervisionar e cumprir os requisitos definidos nesta Política da Qualidade
• Ser o dono do processo do princípio ao fim e dos requisitos descritos nesta Política de Qualidade
• Definir e impulsionar a Cultura de Qualidade na Colep Packaging
• Coordenar o desenvolvimento, implementação e revisão da Política de Qualidade e procedimentos
de SGQ associados
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Os Managers são responsáveis por:
• Cumprir os requisitos definidos nesta Política da Qualidade
• Garantir que o SGQ da Colep Packaging é implementado e melhorado continuamente
• Garantir que os colaboradores e parceiros estão cientes da relevância e importância das suas
atividades na qualidade final dos produtos Colep Packaging
• Certificar que a motivação é incentivada e o desempenho é recompensado
Os colaborardes e contratados da Colep Packaging são responsáveis por:
• Cumprir os requisitos definidos nesta Política de Qualidade e procedimentos de SGQ associados.
• Comprometa-se a garantir que o SGQ da Colep Packaging seja implementado e continuamente
melhorado

4.2.

Âmbito de aplicação

Esta política de qualidade aplica-se a todos os colaboradores e subcontratados da Colep Packaging
que exerçam atividades na Colep Packaging nas unidades de Portugal, Espanha e Polónia.
4.3.

Exclusões

O Quality Manager da Colep Packaging é responsável por decidir sobre quaisquer exceções e
exclusões à aplicação deste procedimento.

4.4.

Interpretação

Todas as disputas e diferenças na interpretação deste documento devem ser submetidas para
consideração e decisão final do Quality Manager.
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4.4.1.

Definições

Terminologia
Boas Práticas de
Fabrico (BPF’s)
Executive Team (ET)

Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ)

Política da Qualidade

4.4.2.
Abreviatura
Pk
BPF
ISO
N/A
ET
QA
RGQ
SGQ

Versão: 01
PkA00.M001.1

Definição
Parte da Quality Assurance (QA), que garante que os produtos sejam
produzidos e controlados de forma consistente de acordo com os
padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido.
Grupo de pessoas que operam nos níveis mais altos da Colep Packaging
e têm a responsabilidade diária de coordenar outras pessoas e manter a
responsabilidade pelas principais funções de negócios.
É um sistema abrangente que cobre todos os tópicos de qualidade, que
influenciam individual e coletivamente na qualidade final de um
determinado produto. É o somatório dos arranjos organizados realizados
com o objetivo de garantir que todos os produtos tenham a qualidade
exigida para o uso a que se destinam e, portanto, incorporem as BPF’s.
Documento SGQ desenvolvido pelo CEO, Executive Team, Systems
Manager e Quality Manager que expressa a estratégia da Equipa de
Gestão em relação à qualidade e seus processos.

Abreviaturas
Definição
Colep Packaging
Boas Práticas de Fabrico
International Organization for Standardization
Não Aplicável
Executive team
Quality Assurance
Revisão Gestão da Qualidade
Sistema de Gestão da Qualidade
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4.5.

Procedimento

A Colep Packaging definiu a seguinte declaração como a sua Política de Qualidade:
Na Colep Packaging, estamos comprometidos em consistentemente atingir e exceder as expectativas
dos nossos clientes, externos e internos, no que diz respeito à qualidade do produto. Através dos
nossos recursos humanos qualificados e processos capazes, estamos determinados a melhorar
continuamente os nossos processos, bem como do Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo
uma criação sustentável de valor para a empresa e seus stakeholders. Propomo-nos:


Atingir e exceder as expectativas dos clientes assim como as necessidades do mercado



Promover produtos mais sustentáveis e inovadores



Providenciar formação e qualificação adequada a todos os colaboradores



Promover uma mentalidade de melhoria contínua e uma cultura da qualidade



Avaliar e rever o desempenho da nossa qualidade, assim como a dos nossos fornecedores



Assegurar o cumprimento da lei, dos regulamentos do setor e das boas práticas, incluindo os
requisitos de segurança alimentar



Garantir a organização e os recursos apropriados, além de incentivar o desempenho e a
motivação

Este compromisso será revisto periodicamente pela Executive Team de Colep Packaging.
Paulo Sousa
Chief Executive Officer
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5. MATRIZ RACI
Não Aplicável
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS E REFERÊNCIAS
Código de registo
Título
ISO 9001:2015
Sistema de Gestão da Qualidade
Q20.P012
Política da Qualidade da Divisão da Colep Packaging

7. CONTROLO DE VERSÕES
Versão
Versão 1.0

Data de Emissão
01/07/2021

Entrada em Vigor
18/10/2021

Descrição
Edição Inicial

8. ANEXOS
Anexo
Anexo I
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A Colep Packaging definiu a seguinte declaração como a sua Política de Qualidade:
Na Colep Packaging, estamos comprometidos em consistentemente atingir e exceder as expectativas
dos nossos clientes, externos e internos, no que diz respeito à qualidade do produto. Através dos
nossos recursos humanos qualificados e processos capazes, estamos determinados a melhorar
continuamente os nossos processos, bem como do Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo
uma criação sustentável de valor para a empresa e seus stakeholders. Propomo-nos:


Atingir e exceder as expectativas dos clientes assim como as necessidades do mercado



Promover produtos mais sustentáveis e inovadores



Providenciar formação e qualificação adequada a todos os colaboradores



Promover uma mentalidade de melhoria contínua e uma cultura da qualidade



Avaliar e rever o desempenho da nossa qualidade, assim como a dos nossos fornecedores



Assegurar o cumprimento da lei, dos regulamentos do setor e das boas práticas, incluindo os
requisitos de segurança alimentar



Garantir a organização e os recursos apropriados, além de incentivar o desempenho e a
motivação

Este compromisso será revisto periodicamente pela Executive Team de Colep Packaging.
Paulo Sousa
Chief Executive Officer
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