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Política da Qualidade
A CERTITEL busca a excelência na Qualidade em todas as suas actividades, objectivando a contínua satisfação de seus clientes,
funcionários, fornecedores e accionistas.
Para alcançar este objectivo, fazem parte da política da Empresa:
Em relação aos Clientes:
O símbolo CERTITEL tem de corresponder a Independência, Imparcialidade, Integridade e Qualidade.
Manter o nível de satisfação dos clientes sempre crescente, superando suas expectativas e contribuindo para que alcancem seus
objectivos nomeadamente no cumprimento das normativas aplicáveis à sua actividade e os prazos de execução de acordo com os
seus objectivos.
Garantir a confidencialidade de todas as informações relativas ás actividades de inspecção, Testes e Ensaios, Esclarecimentos
técnicos e análise de projectos de modo a preservar e proteger os interesses dos seus clientes e os seus direitos de propriedade,
salvo em disposições legais em contrário, onde o
cliente será sempre informado da situação.
Processo Documental
Para dar início ao Processo de Inspecções, Ensaios, Esclarecimentos ou análise de Projectos, o cliente tem de fornecer e validar os
documentos seguintes:
Pedido de prestação de serviços validado (documento interno).
Projecto da instalação eléctrica (para efeitos de inspecção caso seja necessário)
Termo de responsabilidade da entidade instaladora ou técnico, preenchido de acordo com a legislação em vigor para
instalações Novas ou com menos de 2 anos de entrada em funcionamento)
Entrega de Projecto para caso de requerimento de análise de conformidade.
Prazos Contratuais e Legais
A Inspecção ou a realização de ensaios tecnicos é agendada no prazo maximo de 10 dias úteis após a recepção do pedido .
O prazo máximo entre o pedido e a realização da Inspecção ou dos ensaios não ultrapassará o prazo maximo de 20 dias utéis.
O Prazo máximo de entrega do Relatório Técnico é de 5 dias úteis após a realização da visita técnica
Pagamentos
O pagamento do pedido é executado na fase de formalização e validação do mesmo através dos meios de pagamento disponíveis.
(Dinheiro, Transferência Bancária, Cheque ou Pagamento de Serviços por referência Bancária.)
Reclamações e Recursos
Eventuais reclamações devem ser apresentadas, por escrito à direcção técnica da empresa, para a morada indicada em rodapé do
presente impresso. Em alternativa, poderá ser preenchido um impresso próprio, disponível nos escritórios da CERTITEL. A
Resposta à reclamação será realizada num prazo maximo de 5 dias utéis.
Em caso de desacordo face aos resultados da análise efectuada, poderá o cliente apresentar recurso, por escrito, para a o Centro de
Arbitragem do Algarve com sede em Loulé.
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