
 

      

 

POLÍTICA DE GESTÃO 

 

 

 

 

Ciente da importância da satisfação dos nossos Clientes, a MOLDIT INDUSTRIES aposta na Inovação como 

fator determinante para o crescimento, consolidação e reconhecimento e como forma de potenciar o Valor 

Acrescentado dos seus produtos. 

Numa ética de Desenvolvimento Sustentável da Organização, a empresa assume a Melhoria Contínua bem 

como o cumprimento das obrigações de conformidade, determinantes para garantir o retorno do capital 

investido, bem como a continuidade das gerações vindouras. 

Assim a empresa assume os seguintes compromissos de gestão: 

 

Com o Cliente 
A MOLDIT INDUSTRIES dispõe de infraestruturas e tecnologias adequadas à sua atividade, bem como de 

competências técnicas de elevado potencial, que asseguram a melhoria contínua do desempenho dos 

processos, e consequentemente a satisfação dos requisitos do Cliente. 

 
Com as Pessoas 
Identificamos os perigos e avaliamos os riscos inerentes às nossas atividades, de forma a minimizar os 

riscos daí decorrentes, prevenindo deste modo, lesões, ferimentos e danos, bem como acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida dos nossos 

Colaboradores. Melhoramos o nosso desempenho em termos de Segurança, Higiene e Saúde, envolvendo 

não só os nossos colaboradores, mas também todos os que connosco trabalham. 

Apostamos na formação como forma de valorização profissional e pessoal dos nossos colaboradores, 

contribuindo assim para a sua qualidade de vida. 

 

Com o Ambiente 
Identificamos e avaliamos os aspetos ambientais das nossas atividades, com o objetivo de minimizar os 

impactos daí decorrentes. Minimizamos o consumo de água e controlamos a sua qualidade e quantidade, 

de forma a proteger este recurso precioso. Numa perspetiva da prevenção da poluição, optamos pelas 

melhores tecnologias disponíveis, desde que economicamente viáveis, assegurando assim a melhoria do 

desempenho ambiental. 

 

Com a Energia 

Potenciamos o uso e consumo de energia de forma equilibrada, optando, quando economicamente viável, 

por produtos, equipamentos, tecnologias e serviços energeticamente eficientes. Assim, a empresa assegura 

práticas e procedimentos que visem a maximização da eficiência energética e consequente minimização 

da emissão de gases com efeito de estufa. 

 
Com a Inovação 

Promovemos a melhoria contínua dos processos de inovação, potenciando o conhecimento interno, 

promovendo uma cultura de inovação e criatividade, valorizando assim a organização. 

 
A 11 de Março de 2020, a Administração assume a responsabilidade pelo sucesso desta Política de 

Gestão, como fator relevante para a sustentabilidade da empresa. 

 

_______________________________        ____________________________ 


