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 A nossa missão

Construindo um Mundo de Confiança, garantindo o Progresso Responsável 

O Bureau Veritas como empresa que desenvolve serviços para a sociedade contribui positivamente na 

transformação do mundo em que vivemos. Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos 

clientes para lidar com as mudanças críticas que enfrentam e vinculá-las às aspirações emergentes da 

Sociedade. 

Desempenhamos um papel fundamental na construção e proteção da reputação das empresas, 

apoiando-as a construir as bases da confiança que perdurem. 

Ao ampliar o âmbito dos nossos serviços, expandindo a nossa rede internacional e ficando à frente das 

tendências globais, servimos melhor os nossos clientes e promovemos um futuro mais sustentável. 

 

O nosso Compromisso 
Para ajudar o nossos clientes a alcançar e superar os seus objetivos, a Qualidade no Bureau Veritas está 
focada em:   
 

o Desafiar e melhorar continuamente o nosso sistema de gestão da qualidade para assegurar 

a sua adequação às orientações do Bureau Veritas e aos níveis de satisfação dos clientes. 

 
o Satisfazer e construir as propostas dos nossos clientes e todos os outros requisitos 

aplicáveis para propor serviços inovadores  

 
o Cumprir os requisitos das normas aplicáveis para obtenção e manutenção das acreditações 

necessárias para os nossos serviços. 
 

Desde 1996 que o Bureau Veritas possui certificação ISO 9001 por um organismo de certificação 

internacional independente. 

Desde 1828 que o Bureau Veritas atua como a fiabilidade entre empresas, governos e sociedade, como 

garantia independente e imparcial da atuação dos nossos clientes. 

O Código de Ética do Bureau Veritas cumpre todos os princípios e requisitos TIC (Testing, Inspection, 

and Certification). A sua implementação é avaliada regularmente por uma entidade externa. 
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