
POLÍTICA DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Os clientes são o centro de tudo o que fazemos. Todo o nosso trabalho está orientado 
para compreender as necessidades e expectativas dos nossos clientes e restantes partes 
interessadas e cumprir a finalidade dos bens e serviços na qualidade, custo e prazo e, 
além disso, cumprindo os requisitos legais estabelecidos que afetem a nossa atividade.

A rentabilidade do negócio na nossa garantia de futuro. A solidez da empresa e a satis-
fação dos acionistas conseguem-se se for gerado um nível adequado de benefícios e se 
tiver sempre uma boa perspetiva de futuro.

O compromisso dos nossos funcionários é a chave para a obtenção da qualidade. Fomen-
tar a motivação, participação, formação e o desenvolvimento de todos os membros da 
Organização para conseguir o sucesso da nossa empresa.

Os fornecedores e subcontratados são essenciais no nosso negócio. Consideramo-los 
colaboradores, procuramos o benefício mútuo e empenhamo-nos na criatividade 
conjunta para que se repercutam no cliente as melhorias na qualidade e no serviço, ao 
mesmo tempo que se estabelecem as relações a longo prazo.

A melhoria contínua é a base fundamental para o nosso sucesso. Temos de procurar a 
essência dos nossos produtos, serviços, capacidade técnica, relações humanas e da 
nossa capacidade competitiva, determinando riscos e oportunidades, com o objetivo de 
cumprir os objetivos previstos.

A qualidade e a segurança são da responsabilidade de todos. A qualidade e a segurança 
fazem-se através da prevenção e não da inspeção, cada um é responsável pela qualidade 
dos produtos e serviços que gera.

O respeito para com a sociedade e o meio ambiente é um elemento indispensável das 
nossas atividades. Procuramos dar uma contribuição positiva para a sociedade e respei-
tar o meio ambiente durante o nosso trabalho.

Um dos objetivos da organização é que a atividade continue de forma sustentável, 
conservando o meio envolvente e/ou a integração da sociedade; gerir eficientemente os 
recursos naturais e energéticos utilizados pela organização, reduzir os resíduos gerados 
pela empresa.

Esta política de Qualidade e Meio Ambiente está à disposição de todas as Partes Interes-
sadas que a solicitem.
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