
Definir objetivos anuais em conformidade com esta Política, que é revista anualmente pela Administração, 
que disponibilizará os recursos necessários para a sua consecução.

Satisfazer os requisitos dos clientes, realizando um esforço por exceder as suas expectativas. Cumprir os 
requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Cumprir os compromissos assumidos com a qualidade do produto 
ou do serviço prestado, o ambiente, a eficiência energética, a utilização e o consumo de energia. Cumprir 
outros acordos voluntários aos quais a empresa adira (Plastics 2030 – Voluntary Commitment , OCS, etc.).

Criar o ambiente de trabalho apropriado para que o pessoal se envolva na consecução dos Objetivos e Metas 
da organização em termos de Qualidade, Ambiente e Economia Circular.

Assegurar os compromissos adquiridos na adesão ao Acordo Europeu de Economia Circular através de três 
linhas de ação: aumento da utilização de material reciclado, desenvolvimento de OCS e incremento da eficiência 
dos recursos (eficiência energética e ecodesign).

Planear a atividade para prevenir e melhorar a Qualidade, a Proteção do Ambiente e o Desempenho Energético. 
Impulsionar a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão, promovendo as relações com os nossos 
clientes, melhorando o desempenho ambiental e energético e aumentando a competitividade dos nossos 
produtos e serviços, bem como o prestígio no mercado.

Impulsionar a conceção e a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes para melhorar o 
desempenho energético.

Promover a formação, a comunicação e a sensibilização dos nossos empregados, informando sobre os 
compromissos assumidos e a utilização de ferramentas de gestão, para que sejam uma parte implicada e 
participativa do Sistema. Manter uma comunicação fluida com todas as partes interessadas, assegurando a 
disponibilidade da informação requerida.

Objetivos e revisão

Compromisso com os clientes e com a legislação

Melhoria contínua

Conceção e Aquisição de produtos e serviços

Comunicação e formação

Envolvimento do pessoal

 Política de
Qualidade e Ambiente

A Administração da CONTENUR S.L., consciente da importância da Qualidade, do Ambiente, da Eficiência 
Energética e da Economia Circular, estabelece um Sistema Integrado de Gestão baseado nos requisitos 
previstos nas normas UNE- EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 50001:2011 e UNE-EN 
ISO 14006:2011 e compromete-se a implementar os mecanismos adequados para que a organização conheça, 
compreenda e leve à prática esta Política, bem como a sua revisão e a disponibilidade pública.

Comprometemo-nos com:
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Acordo Europeu para a Economia Circular


