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Âmbito do Sistema de Qualidade 

O âmbito do sistema de qualidade tem como domínio o desenvolvimento e comercialização de empreendimentos 

imobiliários, no sector da atividade comercial Imobiliária. 

As atividades da IMOLIMIT S.A. estão localizadas, nos escritórios de Lisboa e Porto, sendo estas as delegações de 

trabalho para os diversos projetos desenvolvidos na empresa.  

 

1. A Empresa: 

• Cumprimos com os requisitos aplicáveis, incluindo, legais e estatutários: a base para a criação de 

confiança, Credibilidade e melhoria da Satisfação do Cliente; 

• Continuamente analisamos, medimos e tomamos decisões com vista à melhoria continua do sistema de 

qualidade: a chave de sucesso para a Longevidade; 

• Implementamos e tiramos partido de sistemas de gestão e de organização que nos permitam melhorar, 

acelerar e controlar as atividades: o caminho para mantermos a Competitividade;  

• Promovemos um ambiente familiar com elevado grau de autonomia, responsabilidade, seriedade, foco, 

união, motivação e realização: garantia da Estabilidade.  

 

2. Os Projetos: 

• Apostamos na diferenciação dos projetos: envolvente, acessos, estética e inovação. Edificamos onde 

qualquer elemento da Imolimit sinta satisfação em viver e segurança em investir; 

• Envolvemo-nos no desenvolvimento de todas as fases do projeto, por forma a garantirmos a maior 

adequação do produto às expectativas do cliente.  

• Desenvolvemos soluções técnicas e construtivas que garantam a manutenção no longo prazo de um 

elevado padrão de qualidade. 

 

3. A Equipa: 

• Misturamos experiência consolidada com juventude e tenacidade; 

• Comunicamos interna e externamente com método e periodicidade; 

• Trabalhamos com objetivos ambiciosos; 

• Definimos tarefas, prazos e responsáveis; 

• Privilegiamos a meritocracia; 

• Ultrapassamos os objetivos estabelecidos e não desistimos perante as adversidades; 
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4. Os Acionistas: 

• Cumprimos com os objetivos económico/financeiros; 

• Temos uma taxa de rotação de quadros reduzida; 

• Apresentamos criação contínua de valor económico/financeiro; 

• Detêm uma empresa sólida e com prestígio.  

 

 


