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POLÍTICA DA QUALIDADE 
 
 
 
 
 

A Consifex – Malhas e Confeções, Lda., consciente de que o mercado no qual se insere e atua é cada vez 

mais exigente e competitivo, elegeu a União, a Determinação e a Persistência, como Valores pilares da sua 

Gestão, no cumprimento da sua Missão. 

Em sintonia com estas linhas de orientação e no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade a Consifex – 

Malhas e Confeções, Lda., compromete-se a: 

• Desenvolver e manter o Sistema de Gestão da Qualidade, de forma a estabelecer nesta vertente, e em 

observância com o princípio da melhoria contínua, objetivos de melhoria e metas; 

• Avaliar ciclicamente os resultados obtidos tendo em vista a melhoria da eficácia dos processos, 

introduzindo, sempre que considere oportuno, ações potenciadores de melhoria, com vista a promover a 

melhoria contínua da organização; 

• Criar e manter uma relação sólida e de confiança com os seus parceiros. Neste espírito, a Consifex, tem a 

preocupação em fornecer aos seus clientes as melhores soluções de acordo com as suas exigências, 

satisfazendo as suas necessidades e expectativas, no que diz respeito à qualidade do produto; 

• Além do cumprimento dos requisitos dos clientes, a Consifex, compromete-se a cumprir integralmente os 

requisitos legais, regulamentares e normativos aplicáveis, bem como, outros aos quais adira 

voluntariamente, procurando sempre desenvolver as melhores práticas de gestão; 

• Proporcionar a todos os colaboradores a formação profissional adequada, as ferramentas de trabalho 

ajustadas às necessidades do processo produtivo, as práticas de gestão que permitam conciliar a vida 

profissional com a vida familiar e um salutar ambiente de trabalho para que, desta forma, todos possam 

contribuir para o desempenho de excelência da Organização, e para a melhoria contínua do Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

• Selecionar os melhores players da Cadeia de Fornecimento, nas melhores condições de mercado, 

desenvolvendo para isso uma relação de parceria de forma a poder satisfazer continuamente os requisitos 

dos seus clientes. 
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