
POLÍTICA

QUALIDADE

A empresa Gallega de Circuitos Electrónicos pertencente ao grupo Televes Corporation dedica-se à produção de
placas de circuito impresso utilizando a mais avançada tecnologia, o que lhe permite obter os mais exigentes
padrões de qualidade e competitividade. 

Ao longo do seu trajecto a Gallega de Circuitos Electrónicos tem demonstrado a sua capacidade em apoiar o
desenvolvimento  de  um  modelo  de  negócio  eficiente  e  competitivo  contribuindo  para  o  desenvolvimento
económico e social. 

Consciente da importância da qualidade está implementado um sistema de gestão eficaz e eficiente, alcançando
assim os benefícios das partes interessadas. Com o compromisso da Direcção em proporcionar uma melhoria
contínua sempre com o cumprimento dos requisitos aplicáveis e de outros requisitos identificados pela empresa,
assim como a adaptação e implementação de acções para abordar os riscos e oportunidades das actividades
dentro do alcance do sistema de gestão.

Para a  sua  implementação,  a  Gallega de Circuitos Electrónicos,  compromete-se cumprir  e  fazer  cumprir  os
seguintes princípios que constituem a nossa Política de Qualidade:

1.  Considerar  as  necessidades  e  expectativas  das  partes  interessadas  com a  finalidade  de  estabelecer  os
requisitos e especificações do sistema de qualidade que nos permita fabricar produtos que os cumpram e em
conformidade com as normas aplicáveis.

2. Investir, reestruturar e modernizar as máquinas e instalações de forma a aumentar a nossa flexibilidade de
fabrico para corresponder a alterações de acordo com as nossas necessidades, bem como ser capaz de fabricar
novas tecnologias desenvolvidas com garantia de qualidade e fiabilidade. Tendo sempre em linha de conta que
sejam energeticamente eficientes com a finalidade de reduzir ao máximo o seu consumo eléctrico e de recursos
hídricos diminuindo o seu impacto ambiental.

3.  Ter  a  qualidade  como o factor  diferencial  que  deve  estar  presente  nas  actividades realizadas,  sendo da
responsabilidade de  todos os nossos colaboradores.  A excelência  dos  recursos humanos é um dos nossos
valores contando com pessoal qualificado e com capacidade de aprendizagem constante.

4. Promover a sensibilização e o compromisso do pessoal para aspectos relacionados com a qualidade através
da formação e comunicação de informações pertinentes.

5. Incentivar a melhoria contínua, o trabalho em grupo e acções para abordar riscos e oportunidades como norma
de conduta empresarial. O sistema de gestão da qualidade é elaborado e mantido de tal forma que tentamos
trabalhar na prevenção de não-conformidades, ao invés de corrigi-las, dando atenção especial ao fortalecimento
dos processos de melhoramento e controle e isso resulta na menor número de incidentes e redução do impacto
ambiental. São estabelecidos periodicamente objectivos de melhoria mensuráveis e previsivelmente alcançáveis,
que servirão para definir a direcção em que se devem orientar os esforços da Organização.

6. Garantir a disponibilidade desta política, bem como o alcance do sistema de gestão às partes interessadas
através de diferentes meios de comunicação.
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