Política da Qualidade
BRITOMOLDES LDA.

A QUALIDADE OCUPA UM LUGAR IMPORTANTE NA ESTRATÉGIA DE LIDERANÇA DA BRITOMOLDES

POLÍTICA DA QUALIDADE

Compromisso da Britomoldes para a Qualidade
A Britomoldes assume a Qualidade como fator chave da cultura da empresa e entende que a sua
orientação de Gestão se baseia numa melhoria contínua, sendo transversal a todos os sectores existentes
na Organização.
A Britomoldes procura melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade, em
conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001 que visa estabelecer responsabilidades, rever os
processos bem como assegurar a correta gestão dos seus recursos, face às necessidades do Negócio.
Britomoldes Lda. compromete-se a manter um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos seguintes
princípios:
Responsabilidade em cumprir com os requisitos dos nossos clientes, requisitos estatutários, regulamentares
e legais aplicáveis às atividades da Britomoldes.
Inovações técnicas e tecnológicas de produtos e processos promovendo o aperfeiçoamento.
Ter flexibilidade, qualidade, rigor, respeito e transparência na relação com os clientes, colaboradores,
parceiros, fornecedores e restantes partes interessadas.
Orientar as relações com os fornecedores por forma a garantir melhores resultados.
Manter adequados e atualizados meios técnicos, infraestruturas e ambiente de trabalho que possibilitem
uma resposta eficaz e eficiente às necessidades e expetativas dos clientes.
Objetivo que a Britomoldes pretende com a sua Política da Qualidade traduz-se no seu cumprimento numa
perspetiva de melhoria contínua.
Longo prazo, a Britomoldes pretende promover novas oportunidades de negócio, acrescentando valor e
melhorando resultados.
Desenvolvimento de soluções inovadoras ao nível dos moldes de pequena, média e grande dimensão.
Elevados níveis de conhecimento e formação dos seus colaboradores, cuja atuação seja orientada para os
valores da empresa.
Sugestões dos nossos clientes funcionam como motor para a melhoria dos produtos produzidos e dos
serviços prestados.
A Britomoldes procederá anualmente, e/ou sempre que necessário, à revisão desta política de forma a
garantir que continua a refletir os objetivos da Organização, sendo a mesma disponibilizada a todos as
partes interessadas sempre que solicitada.
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