
 
 

 
 

POLÍTICA INTREGRADA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 
Missão da WSP 

A WSP presta serviços de qualidade especializada no sector da electricidade, média e baixa tensão, instrumentação, 

automação e controlo, com foco em vários serviços na área industrial e obras públicas. 

Ao longo da sua experiência tem apostado na excelência técnica e na melhoria contínua organizacional de forma a alcançar 

os melhores resultados em termos de Sustentabilidade Ambiental, Segurança e Superação das expectativas dos clientes. 

Assumimos o compromisso partilhado com os nossos Colaboradores e Partes Interessadas do cumprimento da legislação 

aplicável e dos requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA SCC* e Radioprotecção, perseguindo 

continuamente a introdução de melhorias ao nível do serviço prestado visando a satisfação dos clientes e colaboradores e 

da preservação ambiental. 

 

Visão da WSP 

A WSP responde às constantes mudanças e evoluções do mercado em que interage e atua. Para a WSP é fundamental 

conseguir corresponder às necessidades dos seus clientes, bem como às suas exigências procurando, sempre, superar as 

suas expectativas.  

A WSP empenha-se salvaguardar a segurança e a saúde dos seus colaboradores, e em evitar a poluição e o desperdício de 

recursos naturais aplicando, sempre que possível os mais recentes avanços técnicos e científicos. 

Visionamos profissionais competentes, com elevada capacidade, motivados e com vontade de adquirir novos 

conhecimentos. 

Cada cliente é único e deve ser tratado como tal. O cliente está sempre em primeiro lugar e a superação das suas 

expectativas é um desígnio permanente da WSP. 

 

Valores da WSP 

Os valores são princípios, ideias, fundamentos morais e éticos que predominam na cultura organizacional. Espera-se que 

estes se difundam por todos os membros constituintes da organização, para que na globalidade estes sejam praticados e 

defendidos por todos. 

 

Definimos como Valores Indispensáveis: 

 Comunicação 

 Ética 

 Empenho 

 Responsabilidade 

 Espírito de Pertença 

 Compromisso  

 Preservação da saúde e da integridade física dos colaboradores e de terceiros 

 Salvaguarda do ambiente 

 Rigor 

 Respeito pela regulamentação aplicável 

 

Cultura da WSP é baseada nos seguintes pilares: 

 Exceder as expectativas dos clientes; 

 Gestão baseada na melhoria continua e na superação dos objectivos; 

 Comunicação aberta com os clientes, colaboradores, autoridades e outras partes interessadas; 

 Preservação da saúde dos colaboradores e do meio ambiente; 

 Diminuição das exposições dos colaboradores para um nível tão baixo quanto razoavelmente possível. 

 

A aplicação destes pilares encontra-se sistematizada nos objectivos do Sistema de Gestão e indicadores de monitorização 

dos processos que são avaliados periodicamente. 
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