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A Politica Integrada da Qualidade e Segurança e Saúde no Trabalho da NOVA
CONSERVAÇÃO, Lda. assenta nos seguintes princípios:


PRESERVAR

o

património

artístico-cultural,

mediante

recurso

a

profissionais,

metodologias, técnicas, produtos e materiais de qualidade e adequados ao objeto,
atuando com respeito pelas suas valências histórica e estética, e enquadramento
sociocultural;


ATUAR com integridade e transparência, contribuindo, desse modo, para um mercado
e uma concorrência justos e leais, assim como para o entendimento e valorização da
conservação e restauro na sociedade contemporânea;



OTIMIZAR a relação custo vs qualidade na sua atividade, viabilizando-a em
consonância com a disponibilidade do cliente, e necessidade do objeto, no respeito
pelos princípios éticos e deontológicos da conservação e restauro;



TRANSMITIR aos seus interlocutores (clientes, parceiros e fornecedores) a confiança de
uma estrutura organizada e cumpridora dos compromissos assumidos, produzindo um
trabalho de qualidade reconhecida;



MANTER a organização competitiva e atualizada, a nível do pensamento teórico e da
inovação tecnológica, mediante o estabelecimento de parcerias e a participação em
encontros técnicos e científicos, nacionais e internacionais;



CUMPRIR e certificar-se, junto de colaboradores, parceiros e fornecedores, do
cumprimento dos requisitos legais e outros aplicáveis à sua atividade, designadamente,
os relativos à segurança e saúde no trabalho e às práticas ambientais;



PREVENIR lesões, ferimentos e danos para a saúde e segurança dos trabalhadores e
demais intervenientes na atividade da empresa, minimizando os riscos significativos
identificados, ao abrigo da legislação em vigor e das boas práticas do setor, e
promovendo o seu bem-estar e a qualidade do trabalho;



PROMOVER a formação profissional dos trabalhadores, desenvolvendo as suas
competências gerais e específicas da profissão, incrementando a capacidade e
qualidade da equipa e da empresa, de modo a dar resposta às necessidades cada vez
mais exigentes e transversais desta atividade;
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REGISTAR, documentar, publicar e divulgar o trabalho realizado, promovendo o
conhecimento da atividade de conservação e restauro e do monumento/objeto
intervencionado, junto de entidades oficiais, de outras especialidades técnicas e da
sociedade em geral.

A Gerência da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. assume a responsabilidade pela adoção da
Política Integrada da Qualidade e Segurança e Saúde no Trabalho supra apresentada e
estabelece como objetivo primordial o envolvimento dos trabalhadores na prossecução dos
princípios enunciados e na definição das metas a atingir pela organização. Para a sua
concretização, a NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. decidiu implementar o SIG – Sistema
Integrado de Gestão.

A Gerência compromete-se, ainda, a transmitir a presente política a toda a estrutura e a
disponibilizá-la aos demais interessados, de forma a alcançar um processo de melhoria
contínua que a todos beneficie.

Nuno Proença
(Sócio-Gerente)

Documento elaborado conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990.
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A Missão e a Visão da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. definem a forma atuante da
organização junto de instituições, colaboradores, parceiros e fornecedores.
É da responsabilidade de todos os funcionários da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda.
cumprir e fazer cumprir padrões éticos, cada vez mais elevados, no exercício das
suas atividades.

MISSÃO
A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. tem como Missão a preservação, a conservação e o
restauro do património artístico e cultural, de âmbito nacional e internacional.
No cumprimento da sua missão, a NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. atua com rigor,
segurança e qualidade, desenvolvendo o conhecimento e a investigação,
contribuindo para a difusão de uma consciência e exigência coletivas, pela
proteção dos bens culturais.

VISÃO
A Visão da NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. assenta no propósito de ser uma empresa
Portuguesa de referência no setor da conservação e do restauro.
Para tal, a NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. assume a responsabilidade de apresentar
serviços e soluções da máxima qualidade e eficácia, a entidades nacionais e
internacionais, com recurso a metodologias, equipamentos e tecnologia
tradicionais e de vanguarda, e a uma equipa com comprovada formação e
experiência, que opera, com sensibilidade e respeito, nas ações de preservação do
património artístico e cultural coletivo.
A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. obriga-se a desenvolver a sua atividade promovendo
a segurança de todos os intervenientes, bens envolvidos e ambiente, no âmbito da
sua responsabilidade social como empresa e no respeito pelos valores
deontológicos da profissão.
A NOVA CONSERVAÇÃO, Lda. pretende participar, de forma responsável e ética, na
fileira associada ao mercado do setor onde atua e expandir as parcerias nacionais
e internacionais, envolvendo-se em projetos de Investigação e Desenvolvimento,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento e reconhecimento da especificidade
da profissão e do setor de atividade.
Documento elaborado conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990.
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