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POLÍTICA DE QUALIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

 

Missão 

Ao longo da sua experiência tem apostado na excelência técnica e na excelência organizacional, de forma a 

cumprir todos os requisitos, incluindo o cumprimento dos prazos estabelecidos, de forma a satisfazer os seus 

clientes e procurando superar as suas expectativas. Assumimos o compromisso partilhado com os nossos 

colaboradores e parceiros do cumprimento da legislação aplicável e dos requisitos da norma ISO9001, 

prosseguindo continuadamente a introdução de melhorias ao nível dos serviços oferecidos. 

 

Visão 

A CASP – Engineering & Management procura adaptar-se às constantes mudanças e evoluções do contexto em 

que actua, melhorando, de forma continua, o desempenho do seu sistema de gestão da qualidade.  

Cada cliente é único e é tratado como tal. Para a Organização, é fundamental conseguir corresponder sempre 

às necessidades e expectativas dos seus clientes, bem como às das demais partes interessadas. 

 

A nossa política 

A CASP – Engineering & Management assume um conjunto de princípios da qualidade, que definem a sua 

política da Qualidade, de acordo com os seguintes parâmetros: 

• Aposta no contributo para o crescimento da organização como resultado de um sistema de 

Gestão Eficaz. 

• Agilidade e capacidade de resposta nos prazos regulamentares e acordados com o cliente; 

• Empenho e envolvimento dos nossos colaboradores e infraestruturas adequadas, assegurando um 

serviço de qualidade e total cooperação. 

• Focalização no cliente através do cumprimento escrupuloso dos requisitos acordados e da 

superação das suas expectativas; 

• Cumprimento das exigências da HST, mitigando e erradicando os riscos de lesão e danos para a 

saúde de todos os colaboradores e partes interessadas. 

• Manter parcerias estratégicas em toda a atividade da empresa, apresentando as melhores 

soluções aos nossos clientes. 
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A Administração 

(ENG.º ANDRÉ SILVA PINTO, SÓCIO GERENTE) 


