
Política da Qualidade

A GEOATRIBUTO tem como missão a prestação de serviços de sistemas de informação e
planeamento e ordenamento de território para entidades públicas e privadas. Pretendendo ser
uma das referências nacionais, pautada pela eficácia e eficiência dos seus processos.

A procura da melhoria contínua dos serviços prestados, a ambição no alcance de novas metas
comerciais, aliado a um mercado cada vez competitivo, torna imprescindível a aposta na
Investigação, Desenvolvimento e Inovação, permitindo desta forma a aquisição de
conhecimentos vitais à prossecução dos objetivos da empresa, de forma a aumentar o seu
potencial, de crescimento e sua competitividade.

Assim, entendemos a Qualidade como meio para sistematizar metodologias e melhorar
continuamente a eficácia e eficiência dos nossos processos, e consequente satisfação dos nossos
clientes. Para tal a GEOATRIBUTO tem implementado, desde 2012, um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ), segundo a Norma NP EN ISO 9001.

Neste contexto, a Gerência da GEOATRIBUTO assume o compromisso de assegurar o
cumprimento dos requisitos dos clientes, os requisitos legais e os requisitos do SGQ e, por
conseguinte, a sua melhoria contínua, através dos seguintes princípios:

Aumentar a satisfação dos seus clientes;

Melhorar continuamente a qualidade dos seus produtos;

Participar com entidades de referência em projetos de investigação, desenvolvendo as áreas do
planeamento e ordenamento do território e do planeamento de emergência;

Consolidar a cultura de inovação como uma das mais-valias organizacionais, que permite
aumentar quer o seu potencial e crescimento, quer o dos seus colaboradores, assim como a sua
competitividade face à concorrência;

Desenvolver uma cultura interna como forma de potenciar a criação de valor, para si e para os
seus parceiros;

Melhorar e aumentar a eficácia dos processos da GEOATRIBUTO, no âmbito do SGQ.

Nesta Política da Qualidade temos definido os princípios para que, com a imprescindível
colaboração de toda a equipa, possamos aumentar o sucesso da GEOATRIBUTO.
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