Âmbito
A Telcabo é um Grupo Empresarial Global que atua nas áreas de engenharia, telecomunicações e energias com
competências distintas na Gestão, conceção, desenvolvimento, construção, instalação e manutenção de
infraestruturas e equipamentos para redes de telecomunicações (móveis e fixas) e redes de energias (convencionais
e renováveis).
Visão
Ser criadores de soluções para as sociedades do futuro.
Missão
Contribuir para uma sociedade mais sustentável através das redes de telecomunicações e de energia.
Valores
Confiança, Audácia e Compromisso.
O nosso compromisso
A gestão de topo da Telcabo assegura o seu compromisso no desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão
Integrado (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho) e na melhoria contínua de acordo com os requisitos
legais, requisitos de Cliente e requisitos das normas de referência NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e NP 4397
A nossa ambição
Servir os nossos Clientes com a excelência e a qualidade que estão no nosso DNA;
Surpreender os Clientes com as nossas soluções;
Desenvolver líderes que pensem na Telcabo como um Grupo, como uma Equipa;
Crescer de forma Sustentável e Inovadora;
Ser a empresa de primeira escolha que atrai, retém e desenvolve os seus colaboradores;
Ter líderes responsáveis e capazes de gerir o negócio como se fosse deles.
A gestão integrada da Telcabo é orientada para a prossecução dos seguintes objetivos:
•

Compreender e exceder as expectativas dos Clientes;

•

Assegurar o cumprimento da legislação / regulamentação bem como dos requisitos das normas de
referência aplicáveis a todas as atividades da empresa em matéria de Qualidade, Ambiente, Segurança e
Saúde no Trabalho;

•

Promover a melhoria contínua de desempenho em matéria de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no
Trabalho de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes e das partes interessadas, da legislação
em vigor e dos compromissos de excelência;

•

Assegurar a tomada de decisão com base na análise de contexto, através de pensamento baseado em risco;

•

Assumir o compromisso de desenvolvimento sustentável e proteção do ambiente através da prevenção da
poluição, do uso sustentável de recursos, proteção dos ecossistemas e minimização dos impactes ambientais
significativos identificados;

•

Identificar Perigos, apreciar riscos e definir controlos para a saúde e segurança dos Colaboradores associados
à atividade;

•

Prevenir lesões e afeções da saúde;

•

Estabelecer programas de sensibilização e formação a todos os níveis de forma a garantir a qualificação dos
Colaboradores para o bom e eficaz desempenho das suas funções;

•

Promover a relação com as partes interessadas através de uma estreita cooperação e atitude de parceria.

A Política de Gestão Integrada é entendida, aplicada e mantida atualizada na Telcabo por todos os colaboradores com
vista a garantir a satisfação total dos nossos clientes, bem como de todas as partes interessadas.
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