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Na METALFLOW, S.A. uma empresa dedicada ao fabrico de agentes desmoldantes, fluidos de usinagem, 

lubrificantes e outros produtos auxiliares para a indústria metalúrgica (fundição, forja, estampagem, usinagem, 

etc.), estamos conscientes da importância da manutenção adequada de lubrificantes, tanques e circuitos ao 

longo do tempo para os nossos clientes e, por conseguinte, dispomos dos meios e recursos de I&D&I necessários 

para o desenvolvimento de produtos que satisfaçam estas necessidades, prolongando a vida útil dos nossos 

produtos e, por extensão, das máquinas e instalações dos nossos clientes. 

 

A fim de responder aos requisitos dos nossos clientes e outras partes interessadas, e tendo sempre em 

consideração as preocupações ambientais existentes no nosso ambiente, desenvolvemos um Sistema de Gestão 

baseado nos requisitos das normas UNE-EN-ISO 9001 e UNE-EN ISO 14001. 

 

Isto permite-nos adaptar ao ambiente em mudança do nosso mercado através da melhoria contínua de produtos 

e serviços, e sempre de acordo com a redução de defeitos, respeito pelo ambiente, protecção ambiental e 

prevenção da poluição. 

 

A fim de sermos fiéis ao nosso contexto de acção, assumimos os seguintes compromissos:  

Assegurar um negócio sustentável, melhorando o desempenho do cliente através da utilização dos nossos 

conhecimentos profissionais.  

Esforçar-se por compreender as necessidades dos clientes e outros interessados para satisfazer as suas 

exigências e expectativas, oferecendo produtos, serviços e soluções globais eficientes e sustentáveis. 

Minimizar os impactos ambientais decorrentes das nossas actividades, tais como os associados aos resíduos, e o 

consumo de recursos e energia, promovendo a utilização eficiente e a gestão adequada dos mesmos, e tendo 

sempre em consideração o ambiente urbano e industrial em que se situam as nossas instalações. 

A protecção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, e outros compromissos específicos relevantes para 

o nosso contexto, dando prioridade, dentro das nossas possibilidades e sempre de acordo com a legislação, ao 

desenvolvimento de produtos com o menor risco e impacto para o ambiente e as pessoas. 

Para cumprir a legislação aplicável, bem como os requisitos que a organização subscreve voluntariamente.  

A melhoria do nosso Sistema de Gestão através do empenho, conhecimento, formação e promoção da boa 

conduta. 

A implementação da Política de Qualidade e Ambiental em cada departamento da empresa assegura que esta 

seja devidamente compreendida e efectivamente implementada no trabalho diário, e cria um quadro para a 

definição e monitorização dos objectivos e metas da nossa organização. 
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É desejo da empresa que sejam atribuídos todos os recursos necessários para assegurar que a Política de 

Qualidade e Ambiental da nossa empresa seja compreendida, implementada e tomada em consideração por 

todos na empresa e a todos os níveis da organização. 

 

Hector Pavia 

Director General                   

 

El Prat de Llobregat,  
09 de julio del 2018 
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