PEEIE

Projectos, Execução e Exploração de Instalações Eléctricas, L.da
Av. Tenente Valadim - Quinta do Nicho - 5400-558 Chaves | Desde 1981

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

POLITICA DA QUALIDADE
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A PEEIE persegue uma Estratégia, estabelecida pela Gestão de Topo, sustentada na focalização do cliente melhoria
dos produtos & serviços, através dos seus processos internos e informação documentada.
A presente Política de Qualidade, implementada e adaptada à nossa organização, promove o compromisso e
Liderança na gestão eficaz da qualidade, tendo por base a criação de valor para a organização e suas partes
interessadas, assentando nos seguintes compromissos:
a)

GESTÃO DA QUALIDADE
Sensibilizar e consciencializar os intervenientes, garantindo a revisão periódica e a continuidade da Política
de Qualidade, tendo em vista os objetivos da organização, as necessidades e expetativas do cliente e a
Melhoria.

b)

MELHORIA
Proporcionar condições de trabalho e ambiente de forma a favorecer a Criatividade e Inovação, de forma a
obter uma melhor rentabilização dos produtos e serviços;
Transmitir a Confiança de que possuímos a Competência de fornecer, de forma consistente e sistemática, o
nível de Qualidade e Segurança exigido para satisfazer as necessidades e expetativas dos clientes e partes
interessadas.

c)

PARCERIA COM PARTES INTERESSADAS
Cooperação com clientes, fornecedores e outras partes interessadas, permitindo uma integração de
interesse e Sucesso sustentado, bem como envolvimento, de forma ativa e positiva, com a comunidade
local.

d)

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS
Proporcionar treino, sensibilização e/ou formação de forma a aumentar a Competência;
Criar e proporcionar condições para o Comprometimento das pessoas, incentivando o desempenho e
participação nas atividades da empresa;
Valorização do saber, do interesse, do trabalho individual e em equipa.

e)

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Consciencializar e motivar os colaboradores, clientes e fornecedores, através do Compromisso no respeito
pelo meio ambiente.

f)

RESPONSABILIDADE
Responsabilidade de garantir a sustentabilidade da organização, bem como assumir o compromisso do
cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015, assim como os requisitos legais aplicáveis à
atividade.
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A SUA OPINIÃO CONTA: “É possível fazer melhor, de outra maneira, com melhores resultados?”
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