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 POLÍTICA DA METALOVIANA 
 

A “METALOVIANA” é uma sociedade anónima de capitais privados, com sede no concelho de Viana do Castelo, a sua gestão é plural e é 

promovida pelo Conselho de Administração que, em consistência com os interesses e as responsabilidades sociais que lhe foram atribuídas, 

assenta as suas bases de atuação na adoção e na implementação das boas práticas industriais, financeiras, ambientais, saúde e segurança 

dos trabalhadores, no respeito da lei e na defesa dos valores da liberdade, da iniciativa privada e da economia de mercado à escala global.  

 

No essencial, a “METALOVIANA” identifica-se com um conjunto de objetivos, de princípios e de valores de naturezas diversas e que, em 

resumo, se podem sintetizar no seguinte sumário principal. 
 

▪ Marca identitária de metalomecânica multidisciplinar 

▪ Empresa empreendedora, focada na melhoria contínua 

▪ Tecnologicamente avançada, produtiva e competitiva  

▪ Adepta das boas práticas industriais, sociais e ambientais  

▪ Leal conselheira, disponível e responsável  

▪ Organizada, competente, prestável e de confiança 

▪ Visionária e inovadora nos processos e métodos industriais 

▪ Investidora regular e criadora de empregos qualificados 

▪ Alinhada com os processos de certificação integrada 

▪ Nacional e de vocação comercial de escala global 

▪ Amiga dos colaboradores e demais parceiros de negócio 
 

Em consistência com os objetivos, os princípios e os valores identitários da “METALOVIANA”, a Administração promove e apoia o 

sistema integrado, de certificação de espetro multidisciplinar, segundo os referenciais normativos NP EN ISO 9001,  NP EN ISO 14001, 

NP EN ISO45001 e NP4552, bem como os requisitos legais relevantes e os procedimentos regulamentares de natureza social, de formação 

profissional, de defesa da higiene e saúde pública, da segurança no trabalho  e da proteção ambiental,  proporcionando  uma  melhor  

gestão  dos processos operacionais, o crescimento contínuo e a qualidade total dos produto fabricados bem como a conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal, que assenta em valores de maior coesão social, solidariedade, igualdade, transparência, maior 

qualidade de vida e bem-estar, através da implementação de medidas que podem abranger, nomeadamente: boas práticas laborais, apoio 

profissional e desenvolvimento pessoal, serviços e benefícios. 

 

Social e ambientalmente responsável, correspondendo à determinação unânime dos seus acionistas, que consideram superiores os 

interesses da sociedade, a Administração da “METALOVIANA” está comprometida com o seu plano de desenvolvimento estratégico, de 

longo prazo, e privilegia o rigor da gestão corrente e do modelo da organização, dos seus recursos humanos, dos equipamentos instalados, 

do controle de produção e de qualidade, dos investimentos de inovação, de modernização e de conservação ativa das suas 

infraestruturas, enquanto, simultaneamente, introduz melhorias nos sistemas operacionais dando particular atenção às 

problemáticas da prevenção da poluição, alterações climáticas, promovendo a sustentabilidade com contributos técnicos que conduzem 

a empresa para os caminhos da economia circular, da neutralidade carbónica e da proteção de biodiversidade dos ecossistemas.  

 

A Administração da “METALOVIANA” continua comprometida com os processos de acolhimento e de integração social, com a formação 

profissional e com a melhoria constante das condições de trabalho, em ambientes saudáveis, higiénicos e seguros, para a prevenção de 

acidentes e afeções para a saúde relacionadas com o trabalho, eliminar riscos e perigos, privilegiando a consulta, a participação e a 

consciencialização dos seus trabalhadores, nas relações de trabalho e nas propagações de escala familiar. 

 

Com os supremos objetivos de assegurar a prosperidade e a longa vida ativa da empresa, a Administração da “METALOVIANA” continua 

empenhada no exercício das boas práticas para a prevenção e combate à corrupção, alargadas a todos os domínios da atividade e aos 

níveis de responsabilidade conexos, na procura do merecimento da confiança e da defesa do seu bom nome e imagem institucional que, 

há mais de 40 anos, lhe permitem afirmar a melhoria contínua dos seus processos, a satisfação total dos colaboradores, clientes, 

fornecedores e demais parceiros estratégicos e outras partes interessadas, do sistema financeiro, a excelência das relações institucionais 

com as autarquias e o estado, bem como o respeito setorial das empresas concorrentes, reconhecimentos sentidos à escala nacional e 

internacional.  
 

Viana do Castelo, 23 de janeiro de 2023 
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