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Política do Sistema de Gestão

A Política da Qualidade e Ambiente da Mercatus, é suportada pelos Valores partilhados por todas as partes 
interessadas e dá cumprimento à Missão e Visão da organização.

Assim a Política da MERCATUS assume os seguintes compromissos:

• Auscultar e cumprir com as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes, bem como, com 
as obrigações de conformidade aplicáveis a equipamentos refrigerados para o sector HORECA e equipamentos 
profissionais para desinfeção de espaços e aos seus aspetos ambientais associados;

• Melhorar continuamente todos os processos e produtos, tendo em vista também a proteção do ambiente;

• Proporcionar aos nossos clientes uma oferta diferenciada e personalizada de produtos, caracterizada por uma 
elevada flexibilidade produtiva, sustentada numa forte componente tecnológica do processo;

• Produzir visando, sempre que possível, a minimização dos impactes ambientais, acompanhando o  consumo 
de recursos naturais e priviligiando, sempre que oportuno e economicamente viável, a valorização dos resíduos 
gerados em vez da sua eliminação;

• Influenciar, partes interessadas relevantes quanto aos seus aspetos ambientais, no desenrolar das suas 
atividades;

Procuraremos ainda o envolvimento e comprometimento de todas as partes interessadas (colaboradores, 
fornecedores e clientes) pois são partes ativas no cumprimento desta Política.
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O Sistema de Gestão da Qualidade da 

The Quality Management System of 
 

MERCATUS - REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D' ALAGÔA, S.A. 
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implementado na conceção, desenvolvimento, produção, comercialização e assistência pós-venda de equipamento refrigerado para hotelaria, restauração 
e catering, e de equipamento profissional com tecnologia UV-C para desinfeção de espaços, cumpre os requisitos da norma 

implemented in the design, development, production, marketing and after-sales assistance of refrigerated equipment for hotels, restaurants and catering, and professional equipment with UV-C technology for  
space disinfection, meets the requirements of the standard 

 
NP EN ISO 9001:2015 
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