As orientações e compromissos da Gestão de Topo do Grupo Simoldes - Tool Division com o Sistema de Gestão
assentam nos seguintes princípios:
▪

Satisfação dos Clientes garantindo o fornecimento consistente de Produtos e Serviços em conformidade com
os requisitos especificados, propondo melhorias, promovendo relações de parceria e disponibilizando uma
rede de apoio mundial.

▪

Envolvimento dos Fornecedores promovendo a partilha de recursos, de competências e criação de valor
para ambas as partes, desenvolvendo soluções com vista à redução de custos.

▪

Envolvimento e valorização dos Colaboradores, promovendo a comunicação, a participação e a aquisição
das competências adequadas para o desempenho das funções.

▪

Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os seus colaboradores, clientes, prestadores
de serviços, visitantes e outras partes interessadas, através da adoção de técnicas e metodologias de trabalho
que permitam prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

▪

Atualização dos meios tecnológicos através de uma procura continuada das tendências mais recentes.

▪

Proteção do Ambiente através da prevenção da poluição e da minimização dos impactes ambientais,
resultantes das atividades numa perspetiva do ciclo de vida dos produtos fabricados, com vista à melhoria
contínua do desempenho ambiental.

▪

Manter um Sistema de Gestão, de forma participada, promovendo a melhoria contínua do mesmo.

▪

Assegurar o cumprimento das Obrigações de Conformidade aplicáveis à Organização (requisitos legais,
normativos e outros), ao fabrico de moldes e ao Sistema de Gestão implementado.

▪

Maximização da Rentabilidade Produtiva, através da venda ao melhor preço permitido pelo mercado e da
produção pelo custo mais baixo, suportado num funcionamento eficaz e eficiente dos meios produtivos.

▪

Compreender as necessidades e expetativas das Partes Interessadas de forma a garantir a satisfação das
mesmas.

▪

Imagem de Solidariedade através do apoio a instituições de solidariedade social, bem como iniciativas de
interesse público.
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