Esta política é comunicada a todos os colaboradores da LOGIC, e é revista periodicamente tendo por base a participação ativa de todos .

A LOGIC é uma empresa inserida no setor da logística desde
2001. O crescimento da empresa é suportado no compromisso
da atuação socialmente responsável.
Uma atitude: A qualidade e rigor dos nossos serviços, o
cumprimento escrupuloso da legislação, a saúde e segurança
no trabalho, a garantia da proteção dos dados pessoais, são
compromissos inabaláveis.
Um objetivo: A confiança e a satisfação dos nossos clientes,
colaboradores, parceiros, partes interessadas e sociedade em
geral.
A LOGIC proporciona o enquadramento e os recursos
necessários para elaborar, manter e rever o sistema de gestão
integrado. A concretização da nossa política e a realização do
nosso compromisso baseia-se nos seguintes vetores:

Clientes

Colaboradores

Compreender as suas necessidades atuais e futuras.
Procurar cumprir os seus requisitos, Esforçar-se por
superar as suas expectativas. Estabelecer relações
duradouras e de parceria.

Garantir a adequada formação para que todos, os nossos
colaboradores e outros que trabalham em nome da LOGIC,
alcancem a competência e a consciência necessária à sua
atividade.

Inovação

Acionistas

Criar um ambiente de trabalho que fomente uma
constante criatividade, inovação e desenvolvimento
dos serviços e dos processos. Criar condições para o
envolvimento participativo dos colaboradores.

Obter resultados que garantam a rentabilidade
económica da empresa, satisfazendo assim as legítimas
expectativas dos seus Acionistas.

Fornecedores Externos

Melhoria Contínua

Colaborar de maneira ativa de modo a conseguirmos
uma integração de interesses, que sejam a garantia de
sucesso mútuo.

Requisitos legais e outros
aplicáveis
Cumprir com todos os requisitos legais, bem
como outros requisitos contratuais que sejam
aplicáveis às suas atividades.

Melhorar continuamente o nosso desempenho através
da realização de auditorias, da implementação de
ações corretivas ou preventivas e tratamento de riscos
e oportunidades.

Prevenção
Garantir o bem-estar dos Colaboradores, contribuindo para a
prevenção de doenças profissionais, acidentes de trabalho,
das lesões e dos danos para a saúde. Promover a realização
de ações de natureza formativa e informativa.
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