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 Política da Qualidade  
 

Visão 

 Garantir a eficiência e eficácia, com vista a ser líder na produção de peças plásticas de elevada complexidade 

e qualidade. 

 
 

Missão 

 Conceber e fornecer serviços de injeção de peças plásticas de elevada qualidade e valor acrescentado, que 

satisfaçam as necessidades dos nossos clientes.  

 
 

Relação de Qualidade e Valores 
 

  
O rigor, a qualidade e a eficiência dos processos, focalizados na plena satisfação dos requisitos e 

expectativas dos clientes e, onde aplicável, de outras partes interessadas. 

 
A excelência na prestação de serviços de injeção de produtos de plástico, servindo e fidelizando os 

clientes através de métodos e meios eficazes. 

 
O cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e normativos aplicáveis às atividades e 

processos da empresa. 

 
A adoção de melhores práticas de gestão e de organização, promovendo também a valorização 

dos nossos parceiros e fornecedores. 

 
A promoção de parcerias com entidades, nacionais e internacionais, para responder às exigências do 

mercado, como também à contínua identificação de novas oportunidades de negócio. 
 

O conhecimento e a dedicação como motores da nossa valorização coletiva e de desenvolvimento de 

uma cultura de exigência. 

 

A promoção contínua da formação e motivação profissional dos nossos colaboradores, de modo a que 

estes estejam conscientes das suas funções e responsabilidades individuais e coletivas. 

 

A ética, a credibilidade e a fiabilidade como pilares de interação com os clientes, parceiros e restantes 

partes interessadas, sabendo que apenas com responsabilidade individual e coletiva será possível 

alcançarmos de forma sustentada o sucesso. 

 

O controlo de riscos associados às atividades desenvolvidas pela empresa com o objetivo de reduzir a 

probabilidade de ocorrência de desvios indesejáveis e situações de não conformidade. 

 

A avaliação do desempenho e a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, na definição e 

concretização dos objetivos estabelecidos pela empresa. 
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