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A IPP LOGIPAL IBERIA SL é uma empresa dedicada ao serviço de pooling e aluguer de alta rotação, de paletes e caixas de 
madeira e plástico (no âmbito do Sistema de Gestão). 

 

O pilar básico da nossa política baseia-se na oferta de um serviço de QUALIDADE, cobrindo as expectativas dos nossos 

clientes, respeitando ao mesmo tempo o meio ambiente. Por esta razão, e para consolidar a confiança existente dos 
clientes, implementámos um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e do Ambiente de acordo com as normas UNE-
EN-ISO 9001:2015 e UNE-EN-ISO 14001:2015. 

 

Para alcançar uma implementação eficaz, é necessária a participação de todos os recursos da IPP LOGIPAL IBERIA SL, 
tanto humanos como técnicos, e de todos os departamentos da Empresa. Estes processos estão continuamente a melhorar 
sempre à procura de eficiência e excelência nos produtos, cumprindo todos os requisitos legais e com os nossos clientes, 
e à procura de “soluções verdes” no Ambiente: descarga zero, reutilização, reciclagem, utilização de matérias-primas mais 

verdes, utilização de energias renováveis, minimizar e gerir adequadamente os resíduos, utilização sustentável dos 
recursos naturais, etc. 

 

Os princípios básicos da nossa política podem ser resumidos da seguinte forma: 

 
• Foco de todos os nossos esforços e recursos para uma melhoria contínua do nosso Sistema de Gestão Integrada, 

mostrando aos nossos clientes a capacidade de reação da IPP LOGIPAL IBERIA SL, bem como o compromisso que 
temos para proteger o ambiente e prevenir a poluição. 

 
• Manter o nosso esforço contínuo para a utilização de energias renováveis.   

 
• Tentar reduzir a quantidade de resíduos gerados por nós e pelos nossos clientes. 
 
• Contribuir para o consumo eficaz e eficiente dos nossos produtos e serviços nas operações dos nossos clientes. 
 
• Satisfazer o cliente, conhecendo as suas necessidades, conseguindo assim que opte pela nossa empresa porque 

recebe um tratamento personalizado. 
 
• Cumprir todos os requisitos legais e outros aplicáveis, tentando ir além dos regulamentos mínimos nas atividades 

em que é possível. 
 
• Estabelecer objetivos anuais específicos e monotorizá-los, para alcançar uma melhoria contínua. 
 

 

Para ter êxito nesta política, a Comissão compromete-se a cumprir os requisitos e a melhorar continuamente a eficácia 
do nosso Sistema de Gestão Integrada, solicitando a adesão e participação de todos, a todos os níveis, com o objetivo de 
estabelecer, manter e melhorar a cada dia o Sistema de Gestão Integrada que garante a satisfação dos nossos clientes. 

Madrid, 2 de Setembro de 2021. 
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