
 

 
 

 

POLÍTICA DE QUALIDADE 
 
A Empresa tem implementado um sistema de gestão de Qualidade segundo a norma IATF 16949:2016 com a 

seguinte finalidade: 

“Desenho e fabricação de coberturas para assento do automóvel realizadas com tecidos técnicos e pele” 

 

A Política de Qualidade da COVERCAR S.A.Portugal  tem como objectivo satisfazer, em todos os momentos, as 

necessidades e expectativas solicitadas, incluindo um compromisso de melhoria contínua. 

 

A obtenção da Qualidade desejada necessita do compromisso e da participação de todos os membros da Empresa. 

É por esta razão que a Política de Qualidade deve ser assumida por todos os colaboradores da COVERCAR 

S.A. Portugal assim como pelos nossos fornecedores com a convicção de que alcançar o objectivo definido 

resulta no benefício de todos e de cada um de nós. 

 
 

OBJECTIVOS GERAIS DO SISTEMA  
 
A razão de ser da COVERCAR, S.A Portugal. é de fabricar produtos que cumpram as exigências dos 

nossos clientes e para isso esforçamo-nos em: 

- Obter a satisfação dos nossos clientes e garantir o cumprimento das suas exigências. 

- Integrar as pessoas na Organização e no Sistema de Qualidade, através da comunicação e da formação 

contínua. 

- Trabalhar com métodos que garantam a eficácia dos processos, a segurança do produto e dos meios, 

minimizando potenciais riscos para as pessoas e para o Meio Ambiente. 

- Trabalhar constantemente na melhoria contínua mediante a análise de dados e a  definição de 

objectivos. (Qualidade, Produtividade e Pontualidade de entregas). 

- Motivar os colaboradores à participação activa na Melhoria Contínua e Prevenção, respeitando os 

princípios de igualdade de género e de oportunidades. 

- Manter actualizada a Formação dos colaboradores para o bom desempenho das suas actividades. 

- Informar todos os colaboradores da Organização sobre o funcionamento e evolução do Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 

A Direcção, enquanto revisor permanente desta política compromete-se em fornecer os  recursos à  sua 

disposição para que esta se cumpra com eficácia. 

 
 

COVERCAR, S.A. a 18 de Março de 2020 
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