
C/ Milanos 12
28320 (Pinto) Madrid

Tel.: 916928285
www.bralo.com

Política de Qualidade e Meio Ambiente (Rev N.º 
12/01/2018)

1.0 - POLÍTICA DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE (OBJECTIVOS, COMPROMISSO e MELHORIA)

A organização  da  BRALO,  S.A.,  está  totalmente orientada  para  a  satisfação  do  cliente. A
qualidade,  sustentabilidade,  prevenção  da  contaminação  e  respeito  pelo  meio  ambiente
constituem para nós as bases que contribuem para a satisfação dos nossos clientes, sem os quais,
a BRALO não teria sustentabilidade, levando-nos a realizar inovações industriais, de acordo com
as tecnologias mais avançadas. Este avanço tecnológico é alcançado graças à predisposição da
administração  da  BRALO,  S.A. em investir  uma percentagem significativa  dos  lucros  anuais,
adequando os sistemas de produção e de controlo às mais elevadas exigências do mercado. A
procura da excelência em todos os aspectos na  BRALO, S.A.  é um objetivo e uma tarefa de
todos os que constituem a Empresa.

 

OBJECTIVOS

Satisfazer totalmente os nossos clientes  oferecendo-lhes: Qualidade nos produtos, serviço ao
menor custo possível e transparência nas nossas relações comerciais. Garantindo durante todo o
processo  o  cumprimento  dos  seus  requisitos  e  requerimentos  legais  exigíveis,  para  o
produto, o processo e a conservação do meio ambiente. Considerar a qualidade e a proteção
ambiental como objectivo fundamental e integrado no âmbito do desenho e da evolução dos
processos da empresa.

 

COMPROMISSO

Com a  Qualidade TOTAL por  parte de todos  funcionários  do quadro de pessoal  da  BRALO,
S.A. Com o objetivo final de  Zero defeitos relativamente à implementação do sistema e da
aplicação da filosofia de melhoria contínua dos produtos, processos e serviços como uma valiosa
ferramenta para o conseguir.
Compromisso  de  protecção  e  preservação  do  meio  ambiente  no  desenvolvimento  da  nossa
atividade, fomentando a otimização do consumo dos recursos utilizados. A segregação, gestão e
redução dos resíduos gerados, assegurando que a sua eliminação é realizada com respeito pela
saúde, a segurança e o meio ambiente.  Assim como a adaptação contínua à legislação aplicável
nos  nossos  mercados,  orientando-nos  na  planificação  das  nossas  tarefas  de  acordo  com  a
mesma. A  aplicação  da  melhoria  contínua  nos  aspectos  relativos  ao  meio  ambiente  dos
processos  com  o  objetivo  final  de  alcançar  um  nível  máximo  de  sustentabilidade  e
preservação do meio ambiente.
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PROGRESSO

Vontade  de  progredir  através  da  melhoria  contínua  dos  produtos,  dos  serviços  e  dos
processos, implicando nesta melhoria contínua todos os níveis e departamentos da empresa e
em todos os aspectos, tanto industriais, como de inovação e ao nível do meio ambiente. Temos
consciência de que a melhoria em todas as áreas da empresa é fruto das múltiplas pequenas
contribuições  de  melhoria  que  devem  ser  realizadas  em  todos  os  níveis  de  trabalho  e
responsabilidade. Estabelecemos um compromisso com a evolução tecnológica, conhecendo o
estado  da  tecnologia  no  nosso  sector  e  utilizando  este  conhecimento  para  a  melhoria  e
optimização dos processos, adotando também as medidas necessárias para prevenir e minimizar
a contaminação.
Promover a protecção do meio ambiente mediante a formação dos funcionários e estabelecer
condições de trabalho que sejam coincidentes com os objetivos da empresa ao nível do meio
ambiente.

Introduzir  todas  as  medidas  economicamente  ou  tecnologicamente  viáveis  que  confiram um
maior  respeito  para com o ambiente,  estabelecendo  planos para a prevenção e redução de
qualquer tipo de contaminação. Avaliar e reduzir na medida do possível os impactos ao nível do
meio ambiente dos diferentes processos de produção, tanto em condições normais como em
situações de emergência.

Informar  adequadamente  os  nossos  clientes  e  fornecedores,  organismos  oficiais  e  partes
interessadas,  mantendo  um  sistema  eficaz  de  comunicação  tanto  internamente  como
externamente que garanta uma total transparência do nosso sistema integrado de qualidade e ao
nível do meio ambiente.

Este  é  o  objetivo  do  Manual,  fazer  com que  a  nossa  atividade  se  desenvolva  num sistema
ordenado conduzido no âmbito dos procedimentos estabelecidos, o que irá conduzir a um melhor
funcionamento e à prossecução dos objetivos fixados pela Administração.

                                          Ass.: Basilio López Bravo
                                                      Director Gerente
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