POLÍTICA DE QUALIDADE

A Gerência da PAVIANA CONSTRUÇÕES, LDA. está convicta, que a satisfação total dos clientes é o factor primordial para
a diferenciação, competitividade e rentabilidade da empresa.
Para atingir e manter este objectivo, de forma consistente e durável, a empresa decidiu estabelecer um Sistema de
Gestão da Qualidade de acordo com a norma NP ISO 9001:2015 e procede de forma permanente à sua manutenção,
com vista ao cumprimento dos requisitos da norma e os legais em vigor bem como à melhoria contínua da sua
eficácia.
Os princípios orientadores deste Sistema de Gestão da Qualidade são:
Obter a satisfação dos clientes tendo em vista a sua fidelização, garantindo a qualidade dos serviços, de acordo
com as especificações estabelecidas.
Promover a qualidade a montante da empresa, privilegiando os fornecedores certificados, mais qualificados e com
melhor capacidade de resposta.
Envolvimento e motivação de todos os colaboradores da empresa, através da expressão de ideias e sugestões na
procura de constantes oportunidades de melhoria na execução dos trabalhos.
Proporcionar aos colaboradores da empresa a necessária formação, para que no desenvolvimento das suas
actividades o façam com competência.
Optimizar os custos inerentes ao serviço, através de uma melhoria contínua da gestão.

Cada um dos intervenientes na organização é responsável pelo cumprimento das especificações, procedimentos e
instruções de trabalho que aplica. A realização da qualidade é da responsabilidade de todos!
É convicção da Gerência que o sucesso da empresa passa pela efectiva implementação desta Política, e comprometese, a disponibilizar todos os recursos necessários aos seus colaboradores no sentido de, conjuntamente, tornar possível
alcançar estes objectivos.
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