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A Alta Direção da SNA demonstra a liderança e o comprometimento com relação ao seu sistema
de gestão Integrada:
•

Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGI;

•

Assegurando que a nossa política e os objetivos sejam estabelecidos e estejam compatíveis
com o direcionamento estratégico e o contexto da organização;

•

Assegurando a integração dos requisitos do SGI nos processos de negócios da organização;

•

Assegurando que os recursos necessários para o SGI estejam disponíveis;

•

Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco para o SGI

•

Comunicando a importância de uma gestão nos processos identificados no SGI eficaz e de
estar conforme com os requisitos do sistema de gestão;

•

Assegurando que o SGI alcance seus resultados pretendidos;
Engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do SGI;
Promovendo melhoria e melhoria contínua;
Apoiando outros papéis pertinentes da gestão para demonstrar como sua liderança
se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

•
•
•

Nas Reuniões de Analise Crítica pela Direção, nos Planos de ações para obter os objetivos
da Política Integrada, e nas ações para perseguir as oportunidades e diminuir os riscos
identificados pelo contexto no qual está inserida a SNA são previstos recursos
financeiros essenciais para o estabelecimento, implementação, manutenção e
melhorias do sistema de gestão do nosso Sistema de Gestão Integrada.
O comprometimento da alta direção na implementação do sistema de gestão integrado
tem como princípio difundir o processo de melhoria contínua por toda a organização,
utilizando como meio de divulgação reuniões, treinamentos, no nosso site, e mídia
impressa.
O foco no cliente, a liderança, o envolvimento das pessoas, a abordagem de processo, a
abordagem sistêmica para gestão, a melhoria contínua, a abordagem factual para
tomada de decisões e os benefícios mútuos na relação com os fornecedores e a busca
pelo desenvolvimento sustentável, são os princípios utilizados para obter o retorno
esperado pelos clientes, funcionários, Direção e pela comunidade.
Sendo assim firmam este Compromisso:
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