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A Política da Gestão é estabelecida pela Administração da SICOR – Sociedade Industrial de Cordoaria, S.A. 

que se compromete no desenvolvimento e implementação do SGQ e na melhoria contínua da sua eficácia, 

salientando a importância de ir ao encontro das necessidades e expectativas dos Clientes, e tendo sempre 

em consideração os interesses do restante conjunto de “stakeholders”, bem como dos requisitos estatutários 

e regulamentares. 

 

A SICOR pretende também, consolidar de uma forma sustentada a sua posição no negócio da produção e 

comercialização de produtos têxteis (Cordoaria, Telas e Redes), através do planeamento e controlo dos 

Objetivos da Gestão, definidos em função do seu contexto.  

 

A Administração da SICOR entende que a Qualidade é da responsabilidade de todos os Colaboradores. Por 

isso, compromete-se a partilhar, fazer entender e aplicar os seguintes princípios: 

 Melhorar continuamente os processos e produtos, sendo periodicamente definidos novos 

objetivos a atingir; 

 Planear e implementar as ações adequadas para eliminar as causas das não conformidades e para 

ir ao encontro dos riscos identificados. Estas ações são fundamentais para a melhoria da SICOR; 

 Promover relações privilegiadas com as partes interessadas relevantes, de forma a satisfazer as 

suas necessidades e expectativas. Desta forma, todas as partes interessadas relevantes para a 

SICOR, poderão evoluir simultaneamente; 

 Garantir o conhecimento e as competências necessárias a todos os Colaboradores de forma a 

melhorar o seu desempenho, motivando-os para o Sucesso do Negócio. 

 Prossecução dum “continuum” de Escolhas Estratégicas desde o extremo das organizações 

totalmente integradas verticalmente - Integração Plena -, de que são exemplos a Sicornete, a 

Sicorlis e a Sicor International, ao outro extremo das organizações totalmente desintegradas 

verticalmente, cimentadas por contratos de curto prazo – “Arms-Length” -, de que são exemplos 

os Projetos Geoprotec, Ercosys, Biofil e Grinfil. Pelo meio busca alcançar Parcerias com 

relacionamentos de longo prazo - Alianças Estratégicas -, de que é exemplo a Sicor Brasil. 

 


