
COMPETÊNCIA

MISSÃO
Atuamos na industria da construção através da gestão de

projetos de engenharia e da oferta de produtos 

e serviços, criando valor sustentável e contribuindo

ativamente para o desenvolvimento das sociedades 

onde operamos.

VISÃO
Consolidar a nossa atuação em todos os segmentos de

atividade na indústria da construção, reforçando 

a presença e prestígio da marca Tecnovia, através da

criação de valor sustentado para a organização e 

partes interessadas.

VALORES

CONFIANÇA

COLABORAÇÃO

SUPERAÇÃORESPONSABILIDADE

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO
No contexto de forte concorrência, a TECNOVIA S.A. entende como essencial que todos, desde as Equipas de Gestão, às

Equipas de Obras, às Equipas Industriais e demais colaboradores, se consciencializem da necessidade de melhorar

continuamente a organização, tornando-a mais eficiente e mais ágil, apta às exigências do mercado e da dinâmica acelerada

do nosso tempo.

Acreditamos que esta transformação é essencial para a sustentabilidade da organização e determinante na manutenção da

competitividade no mercado nacional e internacional, pelo que adotamos uma Política de Gestão vocacionada para:

Compromisso para com a

regulamentação aplicável à

organização 

Procura de novos clientes e negócios,

garantindo a satisfação e fidelização

dos clientes e restantes partes

interessadas 

Aumentar a produtividade, otimizando

os recursos existentes e adotando

práticas mais adequadas

Fazer bem à primeira e fazer no

tempo certo 

Trabalhar em equipa para

concretizar os objetivos  

Melhorar a comunicação interna e o

rápido acesso à informação 

Promover a agilidade da organização,

simplificando processos, reforçando o

conhecimento, decidindo com base em

evidências e no tempo certo  

Reforçar o pensamento baseado no

risco, evitando ameaças e promovendo

oportunidades 

Qualificar, envolver e consciencializar

as nossas pessoas para os objetivos da

organização  

Criar ambientes de trabalho seguros,

apostando na avaliação, redução e

monitorização de riscos, promovendo a

segurança e a saúde das nossas

pessoas 

Melhorar continuamente o nosso

desempenho ambiental, avaliando e

minimizando os impactes ambientais das

nossas atividades, mantendo uma

abordagem preventiva que favoreça a

preservação do meio ambiente 

Promover soluções de reutilização e

valorização de resíduos da construção

e demolição, contribuindo para a

economia circular e diminuição da pegada

de carbono 

Consciente dos desafios, a Administração da Tecnovia S.A. compromete-se a fazer cumprir esta Política de Gestão a todos

os níveis da organização, revendo-a sempre que necessário e disponibilizando os meios necessários para o efeito, pelo que

contamos com o envolvimento e empenho de todos na sua concretização.


