
 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 
 

 

Missão 
 

Prestar serviços higiene e limpeza de manutenção em edifícios, casas particulares, etc.; limpeza e 

tratamento de têxteis; limpeza, tratamento e reabilitação de pedras naturais, atendendo ao rigor, 

ao profissionalismo, à inovação e às exigências dos clientes. 

 

 

Visão 
 

Merecer a preferência e a confiança dos clientes sendo conhecida pelos seus serviços de 

qualidade e pela sua preocupação em acompanhar permanentemente os clientes com vista à sua 

fidelização. 

 

 

Valores 
 

» Compromisso: Cliente e a sua satisfação em 1º lugar. 

» Ética: Fazer o correto e com transparência. 

» Relações: Desenvolver confiança e respeito mútuo. 

» Sucesso: Administrar uma organização lucrativa e bem gerida. 

» Aprendizagem: Crescer, questionar e desenvolver sempre. 

» Valorização e dignificação das pessoas: trabalhadores formados, satisfeitos e motivados. 

» Qualidade, atenção ao detalhe e melhoria contínua. 

 



 
 

Política da Qualidade 
 

 
A presente Política da Qualidade reflete o compromisso da Gerência para com o Sistema de 

Gestão da Qualidade implementado na Metro Radical. A Política da Qualidade assenta nos 

seguintes princípios: 

 

» Satisfazer continuamente os Clientes através do fornecimento de serviços que tenham 

em conta as suas necessidades e expectativas e cultivando uma cultura de aproximação 

visando a sua fidelização; 

» Proporcionar um bom ambiente de trabalho aos colaboradores, fornecendo-lhes os 

recursos e meios necessários ao bom desempenho das tarefas inerentes às suas 

funções; 

» Incentivar e promover a constante atualização e formação, contribuindo para a 

valorização profissional dos colaboradores; 

» Desenvolver uma relação de parceria com os fornecedores externos de forma a manter 

uma permanente atualização em termos tecnológicos e de mercado; 

» Buscar resultados que permitam realizar os investimentos necessários à continuidade e 

crescimento da empresa; 

» Manter um comportamento ético e responsável nas relações com os clientes, 

colaboradores, fornecedores, concorrentes, órgãos governamentais, sociedade e meio 

ambiente; 

» Promover a melhoria continua de desempenho da qualidade de acordo com as 

necessidades e expectativas dos clientes, da legislação em vigor e dos compromissos 

assumidos. 

» Garantir a aplicação eficaz do sistema de gestão que permita o estabelecimento e 

melhoria de objetivos, cuja evolução será controlada periodicamente. Esse compromisso 

resultará na melhoria de processos internos que permitam, não só identificar 

oportunidades e minimizar os riscos inerentes ao negócio, como também permitir o 

aumento da satisfação dos nossos clientes, das partes interessadas e da comunidade em 

geral. 
 

Pretende-se, assim que esta Política seja divulgada e compreendida por todos os colaboradores, 

motivando-os para a sua aplicação, bem como mantê-la à disposição dos clientes e público em 

geral. 


