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AENOR certifica que a organização 
 

ALEXANDRINO MATIAS & COMPANHIA, S.A. 
 

dispõe  de um sistema de Gestáo da qualidade conforme com a norma ISO 9001:2015 
 

para as atividades:  Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de instalações de 
britagem e lavagem de areias.  
Comercialização de acessórios de desgaste. 

   

que se realizam em:  TRAVESSA DE EIRASTOS - Nº 160, LOMBA, AP44.. - 4600-909 AMARANTE 
(Portugal) 
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55..  PPOOLLIITTIICCAA  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  

 

A AMC – Alexandrino Matias, S.A. tem como actividade principal o estudo, projecto, fabrico e montagem de diversos tipos de 

instalações de britagem para rochas de altas/baixas durezas, de instalações de lavagem de inertes e areias, clarificação de águas e 

prensagem de lamas, tendo como objectivo: 

Novos Mercados 

A estratégia da AMC nestes últimos anos, tem sido uma procura constante de novos mercados principalmente no continente africano, 

no intuito de permitir à empresa a abertura de novos eixos de actuação, numa óptica de diversificação dos seus negócios. 

Cliente 

O cliente é a razão principal para a existência da AMC, atender, satisfazer as suas necessidades (Produzindo um produto com 

qualidade e cumprindo os prazos de entrega) e preservá-lo é a certeza do nosso sucesso. 

Colaboradores 

Acreditamos que a qualidade dos produtos e serviços da AMC, deve ser construída dia-a-dia, com a vontade e capacidade profissional 

de todos os nossos colaboradores, é intenção da empresa manter os seus colaboradores motivados. 

Fornecedores 

Uma parceria comercial confiável e objectiva com os nossos fornecedores permite-nos adequação de custos, qualidade e pontualidade. 

Melhoria Continua 

O comprometimento com a melhoria dos nossos produtos, serviços, processos e preços competitivos, irá nos proporcionar o retorno 

esperado. 

 

 

Este desafio visa assegurar o funcionamento do Sistema de Gestão de Qualidade, baseado na norma NP EN ISO 9001, que garanta o 

cumprimento dos requisitos, processos e serviços numa perspectiva de melhoria contínua. 
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