POLÍTICA DA QUALIDADE
O LNEG apoia o desenvolvimento empresarial e a sociedade, com produção e transferência de
conhecimento em Energia e Geologia que resulta da investigação e desenvolvimento e criação
de condições para a inovação em sistemas e políticas.
Através da participação em redes internacionais antecipamos novas tendências e
necessidades, ambicionamos alcançar o reconhecimento pela sociedade na valorização do
país e na divulgação científica.

Princípios Gerais da Qualidade
- Reconhecimento da comunidade científica nacional e internacional do conhecimento
produzido em Energia e Geologia;
- Desenvolvimento de uma cultura de transparência e imparcialidade;
- Aumento de credibilidade junto dos parceiros.

Declaração de Política da Qualidade
O Conselho Diretivo do LNEG compromete-se a:
- Cumprir os requisitos das Normas de Referência e melhorar continuamente a eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade;
- Implementar boas práticas;
- Garantir a qualidade dos resultados de toda a atividade desenvolvida, satisfazendo a
expectativa que é gerada nos públicos-alvo;
- Modernizar e renovar os meios humanos e materiais que garantam o pleno cumprimento dos
objetivos da missão do LNEG;
- Promover a motivação, a criatividade e a qualificação dos recursos humanos no sentido da
melhoria continua;
- Criar condições para a melhoria da eficiência e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade,
avaliando e promovendo os seus resultados.
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