Política Integrada
Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Compliance Laboral
A STRONG CHARON, Soluções de Segurança, S.A., tem como missão “Servir
tranquilidade”.
Queremos ser a Segurança do futuro, na vanguarda das melhores ideias e soluções, assumindo
como vocação estratégica a diferenciação pela qualidade na prestação de serviços, oferecendo
soluções globais, apostando em tecnologias inovadoras ajustadas às necessidades de cada
cliente, e em compromissos de responsabilidade social.
Na STRONG CHARON regemo-nos por quatro valores fundamentais, com vista à concretização
dos objetivos definidos:
Excelência: procuramos a excelência com coragem, perseverança e convicção;
Inovação: movidos pela curiosidade, antecipamos o futuro dos nossos clientes;
Compromisso: honramos as nossas relações e parcerias, com confiança e entusiasmo;
Integridade: somos exemplo na prática e defesa de princípios éticos e legais.
Por este meio, o Conselho de Administração da STRONG CHARON, Soluções de Segurança,
S.A., assume a presente Política Integrada, comprometendo-se a:
Satisfazer os clientes e demais pessoas ou entidades envolvidas, dando resposta ao cumprimento das
suas necessidades, expectativas e requisitos aplicáveis;
Promover a qualificação dos seus colaboradores, através do desenvolvimento de competências, da
responsabilização, da valorização e da formação ajustada ao desempenho das suas atividades;
Promover a consulta e participação dos trabalhadores;
Cumprir com as obrigações de conformidade aplicáveis, assim como outras que a organização subscreva;
Proteger o ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos relevantes
para o contexto da organização;
Contribuir para a eliminação de perigos e redução de riscos de segurança e saúde no trabalho dos seus
colaboradores e demais partes interessadas;
Contribuir para a manutenção de locais de trabalho saudáveis e seguros, promovendo a prevenção de
lesões, ferimentos e danos para a saúde relacionados com o trabalho e que seja apropriada para a finalidade,
o tamanho e o contexto da organização, e para a natureza específica dos seus riscos e oportunidades do
sistema integrado de gestão;
Garantir a melhoria contínua do sistema integrado de gestão, com o objetivo de promover a qualidade
dos Produtos e Serviços, o Desempenho Ambiental, a Segurança e Saúde no Trabalho e a Compliance Laboral;
Rever periodicamente os processos, objetivos e metas a alcançar para assegurar o seu alinhamento com
as orientações estratégicas organizacionais e a eficácia do sistema integrado de gestão;
Garantir a proteção dos ativos de informação contra todos os acessos não autorizados, prevenindo os
incidentes de segurança, assegurando a mitigação dos riscos associados e reduzindo o seu potencial impacto,
garantindo a preservação da propriedade dos seus clientes;
Assegurar os meios necessários para a continuidade do negócio, mesmo em situações de contingência;
Comunicar a presente política aos colaboradores e disponibilizar às diferentes partes interessadas.
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