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POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 

A PLAFESA está consciente da forte competitividade do mercado, assim como das maiores 

exigências de qualidade e compromissos com o meio ambiente. Com o objetivo de alcançar a 

plena satisfação dos nossos clientes e poder aumentar a nossa presença no mercado, que a 

empresa decidiu manter um sistema de gestão conforme as Normas EN ISO 9001, EN ISO 14001 

e IATF 16949.  

A finalidade da empresa é manter um processo de melhoramento contínuo do Sistema de 

Gestão que seja traduzido em satisfação, confiança e segurança para os clientes, e no geral, para 

toda a sociedade. Desta forma, compromete-se a realizar as revisões necessárias ao Sistema de 

Gestão e, desta forma, assegurar o cumprimento das especificações e dos requisitos dos nossos 

clientes e da legislação aplicável.  

É estabelecido um compromisso de prevenção e minimização da contaminação no que respeita 

aos impactos associados às nossas atividades, produtos e serviços, principalmente pela geração 

de resíduos, derrames acidentais, ruído e o consumo de recursos naturais. 

Com a finalidade de analisar e avaliar as nossas atividades, são definidos objetivos de qualidade 

e indicadores de processo a fim de podermos atingir os nossos propósitos. 

Neste intento pela qualidade, entendemos que os colaboradores da empresa são a nossa mais-

valia e comprometem-se a conceder, cada um no seu raio de trabalho, o seu esforço, dedicação 

e profissionalismo com a finalidade de tentar conseguir ou melhorar as metas previstas. 

A empresa tem consciência que, para o desenvolvimento do Sistema de Gestão, a colaboração 

de todas as pessoas que nele intervêm é primordial. Para isso, são fomentadas as relações com 

todos os fornecedores e colaboradores, e são realizadas formações para todos os trabalhadores 

da empresa, permitindo com isto melhorar a sua capacidade profissional e contribuindo ao 

mesmo tempo para o melhoramento contínuo. 

A Direção de PLAFESA compromete-se a comunicar esta política dentro da organização a fim de 

ser compreendida e adotada por todos os colaboradores, e garante-a perante todos os seus 

clientes e partes interessadas, colocando-a à disposição dos mesmos. 


