
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Baía do Tejo cumpre os princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial do 

Estado, determinados pelo Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, bem como a legislação e a 

regulamentação  em vigor para o seu setor de atividade. 

 
Foram cumpridos os deveres de divulgação pública da vida da empresa, nos termos da 

legislação aplicável, a qual é assegurada, fundamentalmente, através dos documentos de 

prestação de contas, dos planos de atividades e orçamentos, da informação prestada ao 

acionista regularmente por relatórios trimestrais e da informação relevante disponibilizada no 

site institucional da empresa.  

 
Foram prosseguidos os objetivos de responsabilidade social e ambiental e a continuação do 

investimento na valorização profissional. 

 

A Baía do Tejo é uma das empresas fundadoras do Fórum para Igualdade – o Nosso 

Compromisso, criado em 2013, tendo implementado o seu Plano para a Igualdade em início de 

2015. 

 

A empresa respeita o definido no seu Manual do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e 

Segurança, elaborado de acordo com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001 / NP 4397, rege-se pelo Código de Ética e pelo Plano de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas. 

 
No prosseguimento da implementação de uma política de Qualidade Ambiente e Segurança, 

com o objetivo de melhoria contínua e de procurar a excelência de desempenho dos 

colaboradores da empresa e dos serviços prestados aos clientes, o Departamento de 

Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança, assegura, entre outras, as seguintes atividades: 

 Implementação de práticas que permitam a prevenção de lesões, doenças e 

incapacidades associadas ao desenvolvimento das atividades de gestão e operação de 

parques empresariais, providenciando um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

 Atuação de acordo com as expetativas dos Clientes, no sentido de assegurar a 

satisfação das suas necessidades; 

 Adoção de medidas necessárias de modo a prevenir a poluição, reduzir o passivo 

ambiental e racionalizar a utilização de recursos naturais; 



 

 Avaliação sistemática do desempenho em relação à Qualidade, Ambiente e 

Segurança, através da realização de auditorias, da definição e da revisão de objetivos 

e metas. 

 
Neste domínio, foram implementados e validados todos os processos de atividade da empresa, 

sendo que o sistema foi alvo de um processo de auditoria interno e externo. 

 

Desde 2016 que contamos com o nosso plano de igualdade da Empresa, plano esse que foi 

implementado com o objetivo de alcançar uma efetiva igualdade de tratamento de género e de 

oportunidade e permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

 


