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Política da Qualidade, Ambiente e Segurança 

A Labman, Lda. é uma empresa que se dedica ao comércio de produtos, equipamentos 

e serviços no âmbito laboratorial.  

 

Oferecemos aos nossos clientes as soluções para os desafios que as suas indústrias lhes 

apresentam, em todos os momentos das suas vidas empresariais. 

Das actividades de gestão e planificação de projectos, ao suporte técnico, passando 

pelo aprovisionamento e fornecimento de equipamentos, acessórios e consumíveis, ou 

ainda de reagentes químicos e microbiológicos, existimos para responder às suas 

necessidades. 

 

A estrutura organizacional assenta nos princípios de gestão pela qualidade, ambiente e 

segurança no trabalho, com vista ao cumprimento dos requisitos referenciais, na melhoria 

contínua, orientados por objectivos de eficácia e cumprimento.  

 

Estes factores são o garante da nossa capacidade de satisfação das partes interessadas, 

com especial atenção para os clientes que são umas das peças chave da 

sustentabilidade da organização. 

 

A Labman pretende tornar suas as exigências, os objectivos, o rigor e a ambição dos seus 

clientes para assim ser capaz de lhes criar valor nos seus negócios. 

Não nos conformamos em ser apenas um parceiro, queremos ser o parceiro de 

referência. 

 

Assim garantimos: 

• O cumprimento rigoroso de requisitos legais aplicáveis à qualidade do serviço, 

ambiente, segurança e saúde dos colaboradores; 

• Promover a protecção do ambiente, assim como fomentar o pensamento 

desenvolvimento sustentável; 

• Assegurar a minimização dos riscos para a segurança e saúde das partes 

interessadas, tendo também em conta a natureza e os impactes ambientais 

potenciais da nossa actividade. 

Aos nossos clientes: 

• Fornecimento de acordo com as propostas enviadas; 

• Fornecimento de acordo com os requisitos legais; 

• Preocupação ambiental e compromisso de sustentabilidade ambiental; 

• Participação em feiras do sector para acompanhar as tendências, novos produtos 

e possibilidade de novas parcerias e acordos de distribuição; 

• Formação contínua dos nossos colaboradores para estarem mais e melhor 

habilitados para assim poderem avançar com as melhores soluções; 
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Aos seus colaboradores: 

• Condições de trabalho, saúde e segurança de acordo com o legalmente exigido; 

• Valorização de conhecimentos, formando e incitando (formação contínua); 

• Acesso a ferramentas de trabalho actualizadas (manuais, software…) 

• Compromisso de consulta e participação para prevenção de acidentes de 

trabalho. 

• Risco da actividade “controlado” (existência de EPIs, acções preventivas, 

formações, simulacros); 

• Compromisso de proporcionar as melhores condições de trabalho seguras e 

saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde. Dando, assim, voz 

activa na participação, consulta e envolvimento de todos; 

Aos sócios: 

• A rentabilidade que garanta o desenvolvimento sustentado da organização; 

• Promover a política de zero acidentes; 

Aos fornecedores e parceiros: 

• Reforço das parcerias; 

• Cumprimentos dos compromissos estabelecidos. 

À sociedade em geral, Estado e demais entidades: 

• Minimização dos impactos negativos da atividade da empresa; 

• Cumprimentos de todas as obrigações legais; 

• Garantimos boas práticas: Qualidade, Ambiente Saúde e Segurança no trabalho 

 
 

Vilar de Andorinho, 26.03.2020 

                                                                       
 


