POLÍTICA DE QUALIDADE
A Integer Consulting é uma empresa de base tecnológica, desenvolvendo a progressão e o desempenho dos
seus quadros especializados, associando uma cuidada monitorização dos projetos a uma elevada flexibilidade
na resposta.
A Integer Consulting destaca-se no mercado pela competência na prestação de serviços em Tecnologias de
Informação e pela experiência dos seus consultores altamente especializados.
Trata-se de uma organização orientada para o cliente, desenvolvendo soluções integradas à medida das suas
necessidades.
De forma a oferecer aos seus clientes um serviço de excelência a Integer Consulting entendeu como
fundamental obter a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade, de acordo com o referencial ISO 9001.

A nossa Missão
A missão da Integer Consulting é criar verdadeiras parcerias com os seus clientes, privilegiando uma relação de
confiança, transparência e qualidade.
O nosso compromisso é o fornecimento de soluções adequadas às necessidades dos clientes, concorrendo para
uma efetiva criação de valor.

Os Nossos Valores
Primamos pela Integridade, Sentido de Compromisso nos serviços que prestamos aos nossos clientes,
permitindo atingir a sua satisfação.
O Desenvolvimento de Competências e o sentido de parceria com os nossos clientes e colaboradores são valores
essenciais para a nossa organização.

O Que nos Distingue
Somos uma organização orientada para o cliente, que dispõe de uma equipa profissional e fortemente motivada,
centrada na flexibilidade, rapidez e qualidade do serviço.
A Integer Consulting prima pela abrangência e complementaridade do serviço prestado aos seus clientes.

Maio 2018

Rev.03

Temos como princípios:


Garantir a satisfação dos seus clientes;



Assegurar a conformidade com os requisitos da norma, legislação e regulamentação aplicável à
organização;



Manter a estabilidade financeira;



Promover a qualidade dos processos e metodologias de trabalho;



Melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade através da definição,
monitorização e revisão de objetivos e indicadores;

Com base nos princípios da nossa Política e com a participação de todos os colaboradores a Integer Consulting
pretende consolidar a sua estrutura e melhorar continuamente os seus serviços.

A ADMINISTRAÇÃO
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