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Política da Qualidade 

Com o objectivo de melhorar continuamente os serviços prestados, e produtos 

comercializados, a Procomputers estabelece como seus principais objectivos, seguintes: 

 Inovar continuamente, de forma a satisfazer aos seus clientes e partes interessadas; 

 Cumprir com as normas da, Qualidade e Ambiente, de forma a prestar um serviço de 

excelência, aos seus clientes, parceiros e fornecedores; 

 Apoiar o crescimento da empresa através de novos investimentos e melhoria 

contínua dos processos e soluções tecnológicas; 

 Capacitar e desenvolver os recursos humanos da empresa, para o alcance dos 

objectivos da organização em um ambiente pacífico; 

 Melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade; 

Garantir a satisfação contínua dos nossos clientes, através do comprometimento na forma 

como nos posicionamos no mercado, mantendo os seguintes princípios: 

MISSÃO 

Garantir a qualidade contínua dos produtos que comercializamos, e assegurar a eficácia e 

eficiência dos serviços que prestamos, garantindo um constante acompanhamento ao cliente 

visando a sua satisfação; Fornecer as empresas Moçambicanas, equipamentos e serviços de 

tecnologia avançada de última geração, para que estas estejam dotadas no uso das mais altas 

tecnologias, para tenham capacidade tecnológica para competir em pé de igualdade em 

outros mercados globais. 

VISÃO 

Ser uma referência nacional no fornecimento de Soluções Informáticas á 360 graus, 

(Soluções Chave na Mão), com Marcas Próprias e Serviços de Assistência eficiente, 

mantendo sempre os padrões de exigência da qualidade, contribuindo deste modo, para a 

melhoria do Futuro Digital bem como do desenvolvimento económico, social e Ambiental 

de Moçambique. 

VALORES 

Apostamos na Inovação, como factor indispensável para nos mantermos de forma destinta 

nos mercados em que actuamos, elevando sempre a qualidade, como compromisso com os 

nossos clientes e parceiros, através da credibilidade, profissionalismo, rigor e dedicação 

naquilo que fazemos, mantendo sempre, a Transparência, Integridade e Ética Profissional.     

                     

A Direcção Geral assegura que esta política é implementada, mantida, comunicada e 

compreendida em todos os níveis da organização sendo esta disponibilizada a outras partes 

interessadas sempre que necessário. 

                                                Maputo, 30 de Dezembro de 2019 

 

https://www.avibras.com.br/site/gestao-da-qualidade/politica-da-qualidade.html

