
Política de Qualidade e Ambiente
Uma orientação estratégica voltada para o mercado, para uma qualidade de topo, uma proteção ativa do ambiente, uma política energética 

com preservação de recursos, a segurança do trabalho, bem como a salvaguarda dos princípios éticos formam os pilares de todas as ati-

vidades da ElringKlinger. Somos uma empresa totalmente focada no cliente e na sua satisfação. Tudo isto é pressuposto para o sucesso 

contínuo no mercado. O Conselho de Administração disponibiliza a informação e recursos necessários, apoia um pensamento atento na 

gestão de risco e garante os resultados visados. O Conselho de Administração compromete-se ainda a cumprir e melhorar o sistema de 

gestão. Os assuntos internos e externos importantes no contexto da organização são considerados. Os princípios que se seguem são, por 

isso, uma parte central da política corporativa da ElringKlinger:

 ▪  Toda a empresa está orientada para o desenvolvimento, fabrico 

e comercialização de produtos e serviços da máxima qualidade. 

A satisfação dos requisitos do cliente é o critério base do nosso 

trabalho diário. Temos como objetivo satisfazer e exceder as 

expectativas do cliente.

 ▪  Colaboradores qualificados que se identificam com a política 

corporativa graças à respetiva consciencialização são a peça 

fundamental para o sucesso contínuo da nossa empresa. Cada 

colaborador está pessoalmente obrigado a cumprir os requisitos 

de qualidade e ambiente e é responsável pelas decisões que 

toma neste contexto. A criação e preservação do conhecimento 

revestem-se de um enorme significado.

 ▪  As diretivas da ElringKlinger a este respeito são vinculativas 

para todos os fornecedores.

 ▪  Procura-se evitar ao máximo quaisquer erros em todos os pro-

cessos empresariais. A qualidade erro zero é o objetivo e a tarefa 

da administração.

 ▪  A aplicação da técnica mais avançada sem descurar a rentabi-

lidade garante processos competentes, seguros e sustentáveis.

 ▪  A proteção ambiental apoia-se na racionalização de recursos e 

em técnicas de produção fracas em emissões e em desperdício.

 ▪  A máxima qualidade inclui também o cumprimento de normas 

ambientais exigentes. Para a ElringKlinger, as normas legais e 

governamentais representam padrões mínimos.

 ▪  A qualidade, serviço, custos, tecnologia, proteção do ambiente 

e do trabalho são melhorados e desenvolvidos continuamente 

através de um benchmarking mundial, de Lessons Learned e de 

Management Review.

 ▪  Para todas as áreas da empresa estão definidos riscos que são 

avaliados regularmente. Se necessário, são definidas as devidas 

contramedidas. A eficácia destas medidas deve ser comprovada.
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