POLÍTICA DE QUALIDADE
A INMESOL, S.L., assume os PRINCÍPIOS que constituem a sua POLÍTICA DE QUALIDADE,
consubstanciados em:
Aumentar o nível de satisfação dos clientes e garantir o cumprimento dos requisitos, necessidades e
expectativas dos mesmos, bem como das partes interessadas.
Tudo isso implica estabelecer linhas de atuação com objetivos e metas concretos que assegurem um
processo de melhoria contínua da Qualidade, para melhorar permanentemente a eficácia dos seus processos
de Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2015.
Em relação a tudo o disposto anteriormente e no âmbito de “Projeto, fabrico, comercialização e
assistência técnica de grupos electrogéneos, torres de iluminação, motossoldadoras, grupos electrogéneos
com tomada de potência de trator e Sistemas de geração híbridos” é política da organização:


Realizar trabalhos de projeto, fabrico, comercialização e serviços de assistência técnica de grupos
electrogéneos, torres de iluminação, motossoldadoras, grupos electrogéneos com tomada de potência de
trator e sistemas de geração híbridos capazes de satisfazer os requisitos do cliente e os requisitos legais que
sejam de aplicação à organização.



Utilizar em todos os seus processos as práticas e tecnologias mais adequadas para a contínua melhoria dos
produtos fabricados.



Assegurar que os seus processos contemplam e cumprem a totalidade dos requisitos legais e
regulamentares aplicáveis às suas atividades, bem como outros requisitos que a empresa subscreva
voluntariamente.



Proporcionar um quadro de referência para estabelecer os objetivos da qualidade.



Melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade.

Esta política é apropriada para os fins e o contexto da organização e é responsabilidade de todo o pessoal da
empresa o correto cumprimento destas orientações e a sua implementação, para o que a direção se
compromete a proporcionar todos os meios humanos, técnicos e económicos necessários para alcançá-lo e a
rever periodicamente a estratégia da empresa, adequando-a às mudanças que possam surgir no seu
contexto.
A INMESOL, S.L. põe esta Política de Qualidade à disposição das suas Partes Interessadas por meio de
publicação na sua página Web em: http://www.inmesol.es

Corvera, 1 de outubro de 2018
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