
No âmbito do exercício das suas atividades, a Electrolinhas, S.A., preocupa-se em cumprir

com as responsabilidades para com os seus colaboradores e clientes, 

A a Electrolinhas, S.A., assumiu o compromisso de implementar um Sistema de Gestão da

Qualidade, baseado na NP EN ISO 9001, de maneira a promover, de forma contínua, o

desenvolvimento estratégico e sustentado da Empresa, no que respeita ao fornecimento de

serviços de qualidade. Ao tomar a decisão de implementação do Sistema de Gestão da

Qualidade a Empresa revelou vontade de elevar os seus padrões de prestação de serviços

de Fiscalização, Projeto, Segurança e Ambiente.

Neste sentido, a Electrolinhas compromete-se a:

• Desenvolver, implementar, assegurar, rever e melhorar continuamente a eficácia do

Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com a legislação e regulamentação

em vigor, de enquadramento aplicáveis;

• Ter como uma constante, a busca da satisfação do Cliente, procurando cumprir os seus

requisitos, bem como responder às suas expectativas e necessidades através do

fornecimento de serviços de qualidade, que garantam a sua confiança e fidelização;

• Incluir no Plano Estratégico da empresa objetivos e metas da Qualidade, medindo e

avaliando ciclicamente os resultados obtidos tendo em vista a melhoria continua da

eficácia do sistema de Gestão da Qualidade, e a adequação dos serviços prestados;

• Garantir o cumprimento do Sistema de Gestão da Qualidade, implementado e assegurar

que todos os colaboradores se encontram informados e motivados; 

• Promover a qualidade a montante da empresa, privilegiando fornecedores e prestadores

de serviços com melhor qualificação e desempenho;

• Promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores, proporcionando-lhes ações

de formação e sensibilização, de modo a garantir a adequação das suas competências às

funções que desempenham e o desenvolvimento de práticas direcionadas para a melhoria

da qualidade dos serviços.

• Divulgar a Política a todas as entidades que trabalham com a empresa ou em nome desta 

e ao público em geral, de forma a facilitar a interpretação do seu sistema, objetivos e

metas.
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