
 

POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E CADEIA DE CUSTÓDIA DA GLOBALDIS 

 
ELEMENTOS 

 

 
PRINCÍPIOS 

 
COMPROMISSOS 

 Rentabilidade da estrutura: 

 

Concentrarmo-nos em actividades com valores 

acrescentados para a Organização. 

Manutenção de um ambiente interno de total 

sintonia com os objectivos da empresa a todos 

os níveis organizacionais 

 Redução dos custos fixos. 

 Aumento da margem bruta. 

 Rentabilização dos diferentes 

processos. 

 

 

Orientação para o cliente: 

 

Tudo fazer para entender as suas necessidades 

presentes e futuras, por forma a excedermos as 

suas expectativas. 

Focalizar os nossos esforços nas actividades que 

acrescentam valor percepcionado pelo cliente, 

por forma a aumentar o seu grau de fidelização. 

 

 Avaliar continuamente a Satisfação 

dos nossos clientes relativamente aos 

nossos produtos e serviços. 

 Responder a todas as insatisfações 

dos clientes de uma forma célere e 

adequada. 

 Responder às necessidades do 

mercado, com produtos/serviços de 

qualidade e uma distribuição eficaz. 

 

 
 

 

 

 

Atitude Responsável: 

 

Adoptar uma atitude responsável para os nossos 

fornecedores, clientes, a sociedade, o meio 

ambiente e a sustentabilidade da floresta. 

Contribuir positivamente para a satisfação dos 

nossos colaboradores. Respeitar o ambiente e a 

sociedade envolvente, protegendo-os e 

prevenindo a poluição. 

 

  Cumprir integralmente a legislação e 

regulamentação aplicável e outros 

requisitos que a organização subscreva 

relativamente aos seus produtos e aos 

seus aspetos ambientais. 

   Promover a utilização de tecnologias 

limpas, práticas adequadas de gestão 

ambiental de forma a prevenir a 

poluição. 

Fomentar a aquisição e 

comercialização de madeiras e 

derivados provenientes de florestas 

certificadas e/ou com práticas de 

desenvolvimento sustentável. 

 
 

  

Melhoria contínua: 

 

Promover a melhoria contínua em todos os 

processos e actividades. 

Adoptar a melhoria contínua como prática 

corrente de gestão. 

 

 Incutir e promover em toda a 

organização a melhoria contínua como 

ferramenta do dia a dia. 

 Analisar, controlar e melhorar 

continuamente a eficácia dos Sistemas 

de Gestão de Qualidade, Ambiente e 

Cadeia de custódia 

 

 
 

 

 

 


