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POLÍTICA DE QUALIDADE

QUALITY POLICY

A SERRATIONS compromete-se a fornecer bens e serviços com
um padrão sempre elevado que deverá atender às necessidades e
SERRATIONSexpectativas
are committeddos
to providing
goods and services of a
nossos clientes.
consistently high standard which shall meet the needs and expectations
of ourcom
customers.
Iremos atuar em conformidade
os padrões éticos com práticas

comerciais justas e esforçar-nos por melhorar continuamente em toda
We will operate
to ethicalque
standards
with fairabusiness
practice
and we
a empresa
para assegurar
continuamos
ser um líder
do mercado
will strive for continuous improvement throughout the company to ensure
no fabrico de encaixes de carboneto de tungsténio para instrumentos
that we continue to be a market leader in the manufacturer of tungsten
cirúrgicos.
carbide inserts for surgical instruments.
Iremos obedecer aos processos documentados no nosso Sistema de
We shall adhere to the documented processes in our Quality
Gestão da Qualidade , que são regularmente auditados internamente
Management System (QMS), which are regularly audited
pela administração sénior e externamente pelo CCAS, um órgão de
internally by senior management and externally by CCAS, an
certiﬁcação credenciado, e garantir que o nosso Sistema de Gestão
accredited certification body, and we shall ensure that our
da Qualidade
cumpre plenamente
os requisitos
da9001:2015.
ISO 9001:2015.
QMS complies
fully with thecom
requirements
of ISO
Iremos
investigar
permanentemente
as falhas
do sistema
e dos
We shall
continually
investigate system
& product
deficiencies
produtos, com
vista a
a eﬁ
ciência do Sistema
de Gestão da
in order
tomelhorar
improve the
effectiveness
of the QMS.
Qualidade.
SERRATIONS strive to be an excellent employer and we shall provide
Aresources
SERRATIONS
esforça-se
por of
serwork
um practices
excelenteand
empregador
irá
for the
improvement
for trainingeand
disponibilizar
recursos
para
a melhoria
das práticas
dethis
trabalho
e para a
development
of all
personnel,
in order
to achieve
objective.
formação e o desenvolvimento dos trabalhadores, com vista a alcançar
este objetivo.
We aim to continue to manufacture
and supply high quality inserts for
surgical instruments from our premises in Chesterfield, Derbyshire for
Tencionamos
a fabricar
fornecer
many yearscontinuar
to come as
we have ebeen
doingencaixes
for nearlyde
20elevada
years.
qualidade para instrumentos cirúrgicos a partir das nossas instalações
em Chesterﬁ
eld, Derbyshire,
durante
muitos anos,
tal como temos
This quality
policy has been
implemented
and maintained
by thefeito
nos últimos
quase 20 anos.
company directors
and communicated
to all personnel.
A presente política de qualidade foi implementada e mantida pelos
administradores
empresa
e comunicada a Date:22
todos os June
trabalhadores.
Authorised by: da
James
Hartley
2017
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