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Certificação TÜV Rheinland Portugal em Angola
A TÜV Rheinland Portugal anunciou a sua primeira
certificação a uma empresa em território
angolano, no âmbito de «Gestão de Sistemas de
Qualidade». António Silva (na foto), ‘business
stream systems manager’ da instituição, referiu a
propósito que o facto de terem sido escolhidos
pela Nova Sotecma (a empresa certificada) «vem confirmar a credibilidade
e o ‘knowhow’ da TÜV Rheinland Portugal numa área onde tem uma longa
tradição».
A Nova Sotecma dedicase à comercialização de equipamentos de
manutenção industrial, bombagem e acessórios e equipamentos de proteção
e segurança e ainda à assistência técnica dos produtos comercializados.
Tornase desta forma numa das poucas empresas em Angola a obter uma
certificação reconhecida internacionalmente por uma entidade independente.
A certificação atribuída pela TÜV Rheinland Portugal, de acordo com a
norma «NP EN ISO 9001:2008», referencial internacional para «Gestão de
Sistemas da Qualidade», confirma o cumprimento e o controlo dos
processos de fornecimento de produtos e prestação de serviços da Nova
Sotecma, com rigor e elevado profissionalismo, dispondo ainda esta
empresa de ferramentas para avaliação da satisfação dos seus clientes. A
certificação do seu «Sistema de Gestão da Qualidade» acaba por ser «o
passo lógico e natural que faltava para demonstrar, voluntariamente, a
conformidade com os requisitos internacionais, através da certificação por
um organismo de dimensão internacional, independente e idóneo», destacou
António Silva.
A TÜV Rheinland Group é uma multinacional de origem alemã, referência na
prestação de serviços de inspeções e certificações. Fornece
aproximadamente 2.500 serviços agrupados em seis áreas de negócios:
Serviços Industriais, Mobilidade, Produtos, Life Care, Educação e
Consultadoria e Sistemas. Em Portugal há mais de 20 anos e com cerca de
quatro dezenas de colaboradores, a TÜV Rheinland teve sempre como
objetivo apoiar o crescimento sustentado da indústria nacional, fornecendo
serviços que permitissem uma melhoria constante dos níveis de
competitividade em condições de segurança e qualidade, que se
aproximassem da média europeia. Na área da formação, tem mais de 12
mil cursos e mais de 2.500 docentes, sendo um dos fornecedores mais
conceituados de cursos sobre assuntos técnicos. Deste 2003 que desenvolve
ações de formação em Portugal, como consequência natural do seu
crescimento no nosso país e da necessidade de apostar na área de
formação, com especial incidência nos domínios de qualidade, ambiente,
segurança ocupacional e alimentar. Neste âmbito, a TÜV Rheinland Portugal
procede à elaboração de programas de formação adaptados às necessidades
específicas de cada cliente. ‘Site’ para Portugal aqui.
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