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A EQUIMATI é uma empresa dedicada à manutenção industrial, que tem como objetivos principais: 

- a eficiente venda de produtos, equipamentos e serviços que superem as expectativas dos seus Clientes, 

assegurando a sua satisfação e consequente fidelização; 

- obter excelentes resultados de negócio, assegurando o seu sucesso e a sustentabilidade a longo prazo.  

Pretende por isso, ser uma referência na sua área de atuação e reconhecida pela excelência dos seus 

produtos e serviços: pavimentos industriais e automatismos industriais (portas/portões automáticos, 

portas rápidas, niveladores de cais, etc.). 

A estratégia da EQUIMATI passa pela consolidação da sua permanência no mercado a longo prazo. 

Considera que, tanto a Qualidade como a garantia de condições de Segurança e Saúde de todos os que nela 

trabalham, são a base da sustentabilidade da organização.  

Está claramente empenhada na procura da melhoria contínua do seu desempenho, tendo evoluído para a 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade.  

Com o intuito de respeitar os princípios fundamentais da EQUIMATI, a empresa tem trabalhado no sentido 

de dar continuidade à organização da sua estrutura organizacional, dos seus procedimentos de trabalho, 

dos seus processos e dos seus recursos, para garantir a eficácia e melhoria contínua do seu Sistema de 

Gestão segundo a Norma ISO 9001:2015. 

A Política da Qualidade da EQUIMATI envolve todos os seus colaboradores e assenta nos seguintes 

princípios:  

• Alcançar a satisfação dos Clientes, cumprir com os seus requisitos, a legislação e outros requisitos 

subscritos pela organização, no que se refere aos aspetos ambientais, riscos para a segurança e 

saúde, produtos e serviços. 

• Promover a motivação, a participação e a formação de todos os colaboradores de modo a garantir 

o seu bem-estar pessoal e profissional, assegurando assim o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais. 

• Garantir um bom relacionamento com os fornecedores e subcontratados, garantindo o 

cumprimento dos requisitos acordados por ambas as partes. 

• Fazer da Qualidade, Ambiente e Segurança uma questão associada às atividades, rotinas e práticas 

dos colaboradores, como forma de agregar valor ao negócio da empresa. 

• Assumir o compromisso de melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, da revisão do 

sistema e o cumprimento de toda a legislação em vigor relativo a cada atividade da empresa. 

• Aumentar o número de Clientes, expandindo desse modo a empresa e a sua rentabilidade e 

sustentabilidade. 
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