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A BAIRRIMOLDES está consciente da necessidade de preparar a empresa para um crescimento sustentado nas 

atividades que desenvolve, “Fabrico de Moldes para Ferramentas”, focalizando-se na satisfação simultânea dos 

requisitos dos seus clientes, colaboradores e estatutários, legais e regulamentares, bem como em alcançar os 

objetivos de gestão estabelecidos. 

Para tal, a Gerência da BAIRRIMOLDES compromete-se, através da presente Política de Qualidade, em cumprir o 

referencial normativo ISO 9001, através da manutenção do sistema de gestão da qualidade, cujos principais 

objetivos são os seguintes: 

- Fornecer moldes para ferramentas que respondam às reais necessidades dos clientes de forma a 

atingir a sua satisfação e fidelização através do cumprimento dos requisitos acordados e assente nas 

competências técnicas dos nossos colaboradores nas atividades exercidas diariamente; 

- Criar relações fortes e duradoiras com os fornecedores numa ótica de maximização dos benefícios 

mútuos e na perspetiva da satisfação do cliente; 

- Melhorar continuamente a eficácia dos nossos processos na procura de resultados e na clarificação das 

funções e responsabilidades de todos nas atividades que são exercidas diariamente; 

- Comunicar internamente os objetivos da qualidade e seus resultados; 

- Proporcionar a formação necessária aos seus colaboradores para aumentar as suas competências; 

- Identificar continuamente as necessidades do mercado global, avaliando a capacidade da 

BAIRRIMOLDES na sua integração; 

- Desempenhar as atividades diárias com empenho e profissionalismo, perspetivando-a numa filosofia de 

melhoria contínua; 

- Utilizar tecnologias potenciadoras da produtividade cujo desempenho contribua para a criação de valor 

para as partes interessadas da BAIRRIMOLDES. 

- Rever e manter atualizada a Política de Qualidade para que se mantenha adequada à BAIRRIMOLDES 

com vista à melhoria contínua e eficácia dos processos e consequentemente no sistema de gestão da 

qualidade e comunicar e divulgar esta política a todos os colaboradores da empresa e disponibiliza-a a 

todas as partes interessadas relevantes. 

 

A Gerência 

 


