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“A Hidro Ibérica é uma empresa com um vasto historial no mercado dos sistemas de rega e que conta com 

30 anos de experiência no mercado. Ao longo de todos estes anos temos vindo a adquirir um “know-how” 

que nos permite proporcionar ao Cliente um serviço que se distingue pelo profissionalismo e qualidade”, 

Eng.º Jorge Salgueiro 

  

A Hidro Ibérica, Lda. realiza Serviços de Projeto, Comercialização, Montagem e Assistência Pós-Venda de 

Pivots, Rega Gota a Gota, Rega de Cobertura Fixas e Móveis, Máquinas de Rega e outros Sistemas de Rega, 

Drenagens, Implantação de Olival, Amendoal, Vinha, Pomar e Floresta. Tem associados a estes serviços 

conceitos como Ética, Dedicação, Confiança e Qualidade. 

 

Neste sentido, comprometemo-nos a cumprir todos os requisitos estabelecidos e a melhorar 

continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, implementado segundo o referencial NP EN 

ISO 9001, de forma a promover a melhoria contínua do desempenho da Hidro Ibérica na concretização dos 

seus objetivos estratégicos e operacionais, procurando permanentemente elevar o nível de satisfação dos 

nossos clientes, fornecedores e colaboradores. 

 

A Política da Qualidade da Hidro Ibérica consiste em: 

 

 Atingir resultados que permitam investir na continuidade e no crescimento da empresa e satisfazer 

as expectativas de todas as partes interessadas relevantes; 

 Cumprir os requisitos legais, regulamentares, estatutários e normativos; 

 Manter como prioridades máximas a ética e a qualidade, em qualquer produto ou serviço da Hidro 

Ibérica, através de uma seleção rigorosa e criteriosa dos nossos parceiros mas, sobretudo, através 

da excelência dos serviços que prestamos; 

 Motivar a equipa da Hidro Ibérica, altamente competente, versátil e polivalente, através da aposta 

na formação constante dos nossos colaboradores, para que sejam capazes de desenvolver as 

melhores soluções, satisfazendo ao máximo as necessidades dos nossos clientes; 

 Acompanhar constantemente a evolução tecnológica e o desenvolvimento de novas e melhores 

soluções no mercado em que operamos, para que possamos proporcionar aos nossos clientes mais 

e melhores soluções; 

 Garantir que os produtos que colocamos à disposição dos clientes sejam sempre resultantes de 

uma procura constante do melhor binómio qualidade/preço, com o objetivo de melhor servir os 

nossos clientes; 

 Contribuir para o desenvolvimento da Comunidade e da Região onde estamos inseridos através de 

parcerias, recrutamento e o desenvolvimento de programas de apoio social. 

 
A Gerência. 
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