
 

VISÃO, MISSÃO, LEMA E POLÍTICA 

 
 

    

Aprovação: Vítor Cardoso Edição: 02 Data: 23 Julho 2020 Página 1 de 1 
 

 

VISÃO 

Ser uma empresa sustentável e reconhecida internacionalmente pelas parcerias 
desenvolvidas. 

 

MISSÃO 

Ter Colaboradores envolvidos e tecnologia de ponta capaz de responder aos desafios dos 
nossos Clientes. 

 

LEMA 

Valorizamos e Multiplicamos os seus Desafios 

 

POLÍTICA DE GESTÃO 

Para concretizar a nossa Visão, Missão e Lema, apostamos numa Política de Gestão assente 
nos seguintes princípios: 

 Instituir uma relação de parceria com os nossos Clientes, promovendo a satisfação 
contínua das suas necessidades e expetativas, sempre a um custo otimizado e preços 
competitivos; 

 Valorizar e incentivar a consulta, participação e consciencialização de todos os nossos 
Colaboradores, assegurando a sua formação contínua, de modo a contribuir para a 
melhoria da Qualidade dos Produtos e Serviços e do nível de Segurança e Saúde, 
procurando aumentar também o grau de Satisfação dos Clientes e Colaboradores, 
sempre com vista à Excelência e ao Sucesso Sustentado; 

 Promover sistematicamente a Avaliação dos Riscos para eliminar perigos e reduzir os 
riscos de segurança e saúde para os nossos Colaboradores, proporcionando condições 
de trabalho seguras e saudáveis e desenvolvendo uma cultura orientada para a 
prevenção de lesões, ferimentos e outros danos que possam afetar a integridade e 
saúde dos Colaboradores e terceiros que se encontrem sob a nossa responsabilidade; 

 Assegurar a implementação, manutenção e o cumprimento rigoroso dos requisitos 
normativos, legais e regulamentares que nos são aplicáveis, bem como a melhoria 
contínua da eficácia do nosso Sistema Integrado de Melhoria da Qualidade, Recursos 
Humanos e Segurança e Saúde no Trabalho; 

 Estabelecer relações saudáveis de parceria e confiança com os nossos Clientes, 
Colaboradores, Fornecedores e restantes Partes Interessadas relevantes, contribuindo 
também para a sua melhoria contínua; 

 Desenvolver uma cultura organizacional orientada para o pensamento baseado em 
prevenção, risco e ciente das oportunidades do mercado.   


