Política ZEISS

Marca ZEISS, Produtos e
Satisfação do Cliente

Colaboradores,
Saúde e Segurança

Cumprimento de Normas e
Responsabilidade social

A nossa marca representa a promessa
que a ZEISS faz aos seus clientes. Todas
as nossas atividades são orientadas para
assegurar sucesso sustentável, manter a
nossa independência financeira e reforçar a
reputação da nossa marca.

Os nossos valores corporativos determinam
a atuação dos nossos colaboradores, que
desempenham um papel fundamental para
garantir o sucesso da empresa. Investimos
na formação dos nossos colaboradores,
delegamos responsabilidades neles e
reconhecemos os seus méritos.

A ZEISS compromete-se a cumprir com as
obrigações legais relevantes, em especial no
que diz respeito à qualidade e segurança dos
produtos, saúde e segurança no trabalho,
proteção do meio ambiente e energia.

Empenhamo-nos com paixão para garantir o
sucesso dos nossos clientes e desenvolver os
nossos mercados.
Os produtos e serviços da ZEISS distinguemse pela inovação, fiabilidade, qualidade,
segurança, eficiência energética e facilidade
de uso. Fornecem resultados eficazes, precisos
e otimizados de acordo com os campos de
aplicação a que se destinam.

A proteção da saúde e segurança dos
colaboradores é um dever essencial da equipa
de gestão da ZEISS.
Através de medidas preventivas minimizamos
os riscos, evitando assim ferimentos e
doenças profissionais.

Empreendedorismo significa assumir
responsabilidade social e societária, não só
ao nível da própria empresa, como também
na sua região envolvente. Essa obrigação
foi consagrada há mais de 125 anos nos
estatutos da Fundação Carl Zeiss.

Relações externas,
Parceiros e Fornecedores

Proteção ambiental e
Eficiência energética

Melhoria contínua e Objetivos

Nós mantemos um relacionamento comercial
sustentável com os nossos parceiros externos.

A sustentabilidade e o uso parcimonioso dos
recursos naturais – também pelos nossos
parceiros – são fatores centrais de todas as
nossas atividades comerciais.

A melhoria contínua é parte integrante de
todas as nossas atividades e é um princípio de
trabalho fundamental na ZEISS.

A ZEISS ajudará os seus parceiros a
implementar todos os conteúdos relevantes
da presente política.

Prosseguimos a eficiência económica
sustentada em todos os momentos, evitando
ou minimizando o impacte negativo no
ser humano e na natureza e melhorando
continuamente a eficiência energética da
nossa atividade comercial.

A presente política constitui a base para a
definição de todos os objetivos estratégicos e
operacionais da empresa.

A Direção Executiva da ZEISS cria as condições de enquadramento necessárias e assegura a implementação
de todos os pontos desta política, em colaboração com os gestores de todas as empresas ZEISS.
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