POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE
A BLUE CHIP tem como objetivo a venda de serviços e produtos, que superem as expectativas dos
seus clientes e obtenham excelentes resultados de negócio, assegurando o sucesso e a
sustentabilidade a longo prazo, no cumprimento dos requisitos das normas de referência NP EN ISO
9001:2015 e NP ISO 14001:2015.
Esta Política está enquadrada com a Visão e os Valores do BLUE CHIP e alinhada com as
necessidades das partes interessadas.
Os seguintes princípios assumidos representam um compromisso da gestão e dos restantes
colaboradores da BLUE CHIP:
• Foco nos clientes. Gerir os requisitos e expectativas dos clientes. Agregar valor no âmbito dos seus
objetivos estratégicos e alcançar níveis de fiabilidade e satisfação elevados. Promover a excelência
em todas as ações junto dos clientes, gerando uma cultura de consciencialização e de envolvimento
efetivo de todos os colaboradores na otimização dos resultados.
• Motivação dos colaboradores. Promover e sensibilizar todos os colaboradores para a Qualidade e
Ambiente. Assegurar uma melhoria contínua das competências dos colaboradores, sustentando a
evolução profissional. Promover o espirito de equipa. Proteger a integridade, a segurança e a saúde.
• Proteção do ambiente - Promover a prevenção e controlo da poluição em relação às atividades
com incidência ambiental, no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Implementar boas
práticas de reutilização, reciclagem e redução.
• Melhoria de processos e sistemas – Agilizar a transformação e melhoria de processos e sistemas
de forma dinâmica e contínua, assegurando a coerência e integridade organizacional em sintonia
com as expectativas das partes interessadas.
• Relações sólidas de parceria - Criar relações de parceria duradouras com os seus Fornecedores,
favorecendo o desenvolvimento de oportunidades de negócio, com interesse para ambas as partes.
Para o cumprimento da sua Política da Qualidade e Ambiente, a BLUE CHIP comunica e divulga esta
política da qualidade a todos os colaboradores da empresa e disponibiliza-a a todas as partes
interessadas relevantes.
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