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Política da Qualidade e Ambiente 

A Pervedant – Perfis e vedantes, SA dedica-se à conceção, fabricação e 

comercialização de perfis e vedantes, ciente que a notoriedade e sucesso 

atingidos são fruto do seu compromisso na determinação e satisfação dos 

requisitos dos seus clientes. 

Consciente das suas responsabilidades perante a Comunidade onde está 

inserida, a Pervedant pretende manter um Sistema de Gestão Integrado de 

Qualidade e Ambiente (SGQA), de acordo com as Normas NP EN ISO 

9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015, assumindo um comportamento 

responsável no domínio da proteção ambiental, e o compromisso de cumprir 

tanto com os requisitos dos Clientes, como as exigências estatuárias e 

regulamentares aplicáveis, bem como as obrigações de conformidade aplicáveis 

às suas atividades, e de melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de 

Gestão. Neste contexto adota as seguintes diretrizes: 

•  Fornecer Produtos e Serviços de Qualidade, combatendo a produção de 

resíduos, aumentado assim a nossa competitividade 

•  Cumprimento dos requisitos dos clientes, regulamentares, estatuários e 

normativos aplicáveis e outros que a organização subscreva aplicáveis ao 

produto/serviço e atividades. 

•  Desenvolver e adotar práticas no sentido da prevenção da poluição e 

minimização de impactes associados, considerando o ciclo de vida dos 

nossos produtos/serviços/atividades, através do uso sustentável dos 

recursos e a utilização de processos de fabrico compatíveis com o meio 

ambiente. 

•  Estimular a participação de todos os Colaboradores, através de ações de 

formação e sensibilização, na promoção de melhoria contínua e que 

potencie a criação de valor para as partes interessadas 

A presente Política está sujeita a revisões de modo a garantir a sua permanente 

adequação ao propósito da Pervedant, e são definidos um conjunto de objetivos 

que visam dar cumprimento a esta Politica. 

É Comunicada a todos os colaboradores, garantindo que estes a compreendem, 

e disponibilizada às partes interessadas.  

Leiria, 23 de janeiro de 2023 

      A Administração 

                                                                                                                                                                                                      

 


