
 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 
 

 
A NASACAR, empresa de importação e comércio de peças auto e ferroviárias, de 
reparação de caixas de velocidade e montagem de vidros, procura responder às 
exigências e expectativas do mercado, com o objectivo primordial de proporcionar a 
satisfação dos nossos clientes. Com vista ao bom funcionamento da organização, os 
nossos colaboradores comprometem-se com as disposições do Sistema de Gestão da 
Qualidade, Ambiente e Segurança e com os valores da empresa: 
 
 

 Qualidade dos nossos serviços: a capacidade de negócio desenvolvida ao 
longo dos anos, permite-nos assegurar de forma competente as necessidades 
e expectativas dos nossos clientes através do cumprimento dos requisitos 
acordados e da legislação aplicável. 

 

 Oferta diversificada: para além do negócio totalmente enraizado, a 
NASACAR continua a disponibilizar serviços de reparação de caixas de 
velocidade na sua oficina e montagem de vidros em autocarros. 

 

 Postura de forte orientação para o cliente: a NASACAR procura ser uma 
referência no mercado português de peças para autocarros e comboios, 
procurando sempre oferecer as melhores soluções aos seus clientes. 

 

 Recursos Humanos competentes: os colaboradores da NASACAR são um 
reflexo da nossa empresa. São dotados das competências necessárias graças 
à sua experiência profissional e através de acções de formação e 
consciencialização.  

 

 Preocupações com o meio-ambiente: a NASACAR compromete-se a 
proteger o ambiente, através da prevenção da poluição, minimizando, quanto 
possível, os seus impactes ambientais, nomeadamente na minimização das 
emissões, na correta gestão de resíduos, dando preferência à sua reutilização 
e reciclagem, e melhorando de uma forma sustentável os consumos de 
matérias-primas, energia e recursos naturais.  

 

 Ambiente de trabalho seguro e saudável: a NASACAR aposta na prevenção 
da ocorrência de lesões, ferimentos e danos para a saúde dos seus 
colaboradores. 

 
 
A Política da Qualidade, Ambiente e Segurança é disponibilizada às partes 
interessadas no site da NASACAR e nas suas instalações. 
 
A NASACAR compromete-se a implementar, manter e melhorar continuamente o 
Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança, de acordo com os 
referenciais NP EN ISO 9001, NP EN 14001 e OSHAS 18001, bem como a assegurar 
o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à nossa atividade. 
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