POL什ICA DA QUALiDADE

A FPE‑F細rica Po「tuguesa de Etiquetas, Ldaっo「jenta a sua actuacao em funcao da satisfacao dos
SeuS Clientes, aしicercada na mem6ria do seu Fundador e dos trabaしhadores que, aO longo dos anos,

COntribuiram com o seu esforco para o crecjmento e consolidacao da FPE no competitivo mercado das
etiquetas autoadesivas, mantendo relac6es edcas pautadas po「 p「incfpios de verdade e t「ansparencia

COm tOdas as partes interessadas.

Nesta vertente, a Ge「encia assume o compromisso de:

●

Adoptar uma atitude dirigida ao Cliente a fim de lhe garantir p「odutos e se「vicos de quaしidade
que excedam as suas expectativas e adequa‑しos co「面nuamente aos §euS 「equisitos;

●

Cumprir aしegislacao, nOrmaS, 「egulamentos e out「os 「equisitos aplicaveis a sua actividade

industrial, aO nfveしdo produto, ambiente, Sadde, higiene e segu「anca no trabaしho e os p「lnC「PIOS

COnSagrados no direito do trabalho;
●

Apostar na constante evoしucao tecno16gica como forma de meしho「ia contfnua da p「odutividade,

qua=dade do produto e servico, Pa「a a melhor satisfacao dos seus Cしientes;
●

Comunica「 e consciencia=za「 os coしaborado「es para a Polftica da Qualidade;

●

Fomentar a fo「macao certificada dos t「abaしhadoFes a fim de p「ocu「a「 o seu desenvolvimento
PeSSOal e p「ofissional, ga「antindo‑1hes as compet台ncias necess…而as pa「a o bom desempenho das

SuaS reSPOnSab川dades;

●

Estabelece「 practicas para 「eve「 a Poしftica da Qualidade assim como os Objectivos da Qua=dade,
Pa「a OS manter adequados ao prop6sito da o「ganizacao, aSSim como criar condic6es para a

manutencao do Sistema de Gestao da Qua=dade implementado, COmO uma mais vaしfa da
PreSenCa do seu p「oduto no mercado;

●

Envoしver os fornecedores de uma forma consistente com o Sistema de Gestao de Qua=dade

(S.G.Q.) da FPE.
Este desafio visa assegurar o funcionamento do §.G.Q. baseado na NP EN I§O 9001, a fim de
garantir o cump「imento dos processos e fo「necimento de produtos e serviaps numa perspectiva de
melho「ia contfnua.
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