
 

POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 
QUALITY AND ENVIRONMENT POLICY 

 
A Política da qualidade e ambiente da JBMC está comprometida a desempenhar um papel ativo na proteção do ambiente, a melhorar continuamente 

a eficácia do Sistema de Gestão e determina as seguintes linhas de orientação:  
JBMC’s quality and environmental policy is committed in playing an active role protecting the environment and ensuring a continuous improvement of the 

management system’s efficiency. To make this possible the following guidelines are respected: 
 Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente certificado segundo as normas ISO 9001 e ISO 14001. 
 Maintain the Quality and Environment Management System certified according to the normative references ISO 9001 and ISO 14001. 
 Garantir a total satisfação dos Clientes, cumprindo os requisitos do produto acordados. 
 Ensure full customer satisfaction, following the agreed product requirements. 
 Garantir total cumprimento dos prazos de entrega.  
 Fulfill agreed deadlines. 
 Ter como uma das prioridades de gestão a proteção do ambiente, promovendo a utilização de recursos sustentáveis e assegurando práticas de preven-

ção de poluição e a melhoria do desempenho ambiental. 
 Maintain environmental protection/responsibility as one of the management priorities, investing in sustainable resources, ensuring pollution prevention practices 

and environment performance improvement. 
 Contribuir para a melhoria da capacidade técnica, e do desempenho através da formação e sensibilização dos colaboradores. 
 Improve technical capacity and performance through the employee’s consciousness and training. 
 Motivar e incentivar os colaboradores criando bom ambiente e boas condições de trabalho. 
 Motivate and encourage company employees, promoting good environment and working conditions. 
 Consolidar uma cultura de inovação como uma mais-valia da organização.  
 Consolidate an innovative culture as an additional benefit of the organization. 
 Melhorar continuamente o sistema de gestão implementado. 
 Continuous improvement of the implemented management system. 
 Garantir o cumprimento dos requisitos aplicáveis, exigências legais ou outros compromissos de conformidade. 
 Ensure compliance of the applicable requirements, legal requirements or other compliance commitments. 
 Gerar retorno financeiro que permita o constante investimento em novas tecnologias para fazer aumentar a competitividade e rendimento da Em-

presa. 
 Generate financial income in order to guarantee constant investment in new technologies, increasing the company’s competitiveness and yield/performance. 
 

 
Administração / Administration 

 


