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Qualidade, Meio Ambiente, Segurança da Informação, Transporte em Saúde e Segurança 

e Saúde Ocupacional 

"Sua saúde, a razão que nos move" 

Semesur, S.A.U. empresa especializada em atenção à saúde e transporte em serviços 

de saúde em suas diferentes modalidades, fortemente comprometida com a excelência, com o 

objetivo principal de promover um desenvolvimento seguro e eficaz em sua gestão da melhoria 

contínua, bem como responder a cada uma das necessidades e expectativas de seus clientes e 

demais stakeholders. 

Para isso, a Diretoria Sênior da Semesur, S.A.U. compromete-se a implementar e 

manter um sistema de gestão abrangente de qualidade, meio ambiente, segurança da 

informação, transporte e segurança e saúde no trabalho, que garanta os mais altos níveis de 

satisfação de nossos clientes em todos os nossos serviços, a máxima proteção de nossos ativos 

de informação contra qualquer evento intencional ou não de invasão, bem como a 

confidencialidade das informações, a integridade das informações e a disponibilidade dela; Além 

disso, nossos aspectos ambientais são identificados e avaliados, levando controle operacional 

sobre aqueles "significativos" para eliminar ou minimizar os limites aceitáveis de nosso impacto 

ambiental no meio ambiente natural. Sem esquecer o compromisso de prover condições de 

trabalho seguras e saudáveis para prevenir lesões e deterioração da saúde ocupacional, sendo 

isso adequado à finalidade, tamanho, contexto e natureza dos riscos associados a cada um de 

nossos perfis profissionais, eliminando perigos e reduzindo riscos, além da consulta e 

participação de todos os nossos trabalhadores com e sem representatividade é permitida. 

Para isso, estabelecem-se os seguintes princípios sobre os quais se baseia essa política 

abrangente que serve a toda a nossa organização como guia e referencial no desenvolvimento 

de sua atividade diária: 

• Funcionários da Semesur, S.A.U. como o principal motor da excelência. incentivamos 

sua participação no cumprimento dos objetivos, tanto de qualidade, ambiental, 

segurança da informação e segurança e saúde ocupacional, tornando-os participantes 

diretos na melhoria do sistema, estabelecendo planos de formação continuada, 

alcançando assim a maior qualificação para o desempenho de suas tarefas. Além disso, 

responsabilize os funcionários pelos ativos de informação que gerenciam. 

• O endereço da Semesur, S.A.U. está plenamente comprometida com os princípios que 

impulsionam esse sistema de gestão integrada, apoiando as mudanças necessárias 

para alcançar sua excelência, disponibilizando todos os recursos necessários. 



 

 
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 

 

 MQI-04 

Ed.00 05/02/2020 

 
• Obtenha de nossos clientes a máxima satisfação, compreensão e cumprimento de todas 

as suas necessidades e requisitos, salvaguardando a todo momento a máxima 

confidencialidade. 

• Certifique-se sempre de conformidade com os requisitos legais, regulatórios e 

regulatórios aplicáveis à nossa atividade. 

• Promover ações voltadas para a sustentabilidade ambiental de todos os recursos 

utilizados, bem como a gestão adequada dos resíduos gerados por nossa atividade. 

Semesur, S.A.U. utiliza a metodologia de avaliação de riscos em todos os seus processos, 

bem como medidas de controle interno para fornecedores e outras entidades colaboradoras, a 

fim de evitar possíveis desvios ou não conformidades do sistema de gestão integral 

implementado. 

Como resultado de tudo isso, a qualidade, a minimização de nossos aspectos ambientais, a 

segurança da informação, a eliminação de riscos, a redução de riscos e a inseção dos 

trabalhadores em questões de segurança e saúde no trabalho para a prestação de nossos 

serviços é melhorada de forma contínua, utilizando os últimos avanços tecnológicos em todos os 

nossos serviços, bem como uma permanente adequação e melhoria de nossos recursos 

humanos, materiais e outros. Tudo isso sob um ambiente de motivação e envolvimento que se 

distingue pelo seu profissionalismo. 

Esta política é o marco de referência para o estabelecimento de objetivos de qualidade, meio 

ambiente, segurança da informação e segurança e saúde nos objetivos de trabalho, sendo 

conhecido por todos nós que formamos essa organização e disponíveis para outros stakeholders 

em nosso site e outros aplicativos. 
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