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SALVESEN LOGÍSTICA,  tem como máximo objetivo a satisfação de todos seus clientes, pelo cumprimento de todos os requisitos, os especificados pelo cliente, como os legais ou 
regulamentares assim como qualquer  outra qualquer que seja necessário para assegurar a efectividade dos seus serviços. 
 
Assim mesmo tem como objectivo prioritário a melhoría contínua e a eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade, é por isto que fundamenta seus esforços nos seguintes compromissos: 
 

✓ Cumprir con todos os requisitos, sejam este legais, contratuais ou de outra índole, que nos sejam aplicaveis na razão da nossa atividade, de maneira que nossa atuação em 
caso algum possa contrapôr os requisitos e especificações legais estabelecidas pela administração Pública.  

✓ Desenvolver o nosso trabalho dentro de uma gestão de melhoría contínua nos nossos processos, metódos de actuação e nas nossas relações com as partes interessadas, 
mediante o estabelecimento e revisão periódica dos nossos objectivos e da nossa politica da Qualidade.  

✓ Promover compreensão e difusão da nossa Politica de Qualidade dentro da Organização, mediante a formação e comunicação continuada com os nossos colaboradores. 

✓ Controlar de maneira efectiva todas as nossas actividades, fazendo um reforço especial na Qualidade dos nossos serviços e  nas relações com nossos clientes, fornecedores 
e Subcontratados. 

✓ Colocar a disposição pública e dar a conhecer a Politica a todas as partes interessadas. 

✓ Considerar cada um dos riscos e oportunidades que possam afectar a conformidade dos nossos processos 
 

 
A Politica da Qualidade é difundida, de maneira que se assegura seu conhecimento e entendimento por parte dos colaboradores e das partes interessadas de SALVESEN LOGÍSTICA 
A Implementação de esta Política é um objectivo fundamental da Direção, e é responsabilidade de todos os colaboradores seu comprometimento para a garantia da transparência e melhoría 
contínua de todos os processos por parte de todos os colaboradores da SALVESEN LOGISTÍCA  

           
           

 
 

A Direção 
 

 
 
 

                 

                                 


