Setembro de 2009
Revisão em Fev.2011

Objectivos Estratégicos

Arsenal do Alfeite, SA
Orientação

Parte interessada
(Stakeholder)[i]

Objectivo

MDN
Cliente
(Marinha)
Empordef

A manutenção e o
desenvolvimento das
competências tecnológicas
necessárias às intervenções nos
sistemas e equipamentos
instalados nos actuais e futuros
meios da Marinha

Responsável

Acções

Indicador / valor prazo

CA

Proporcionar a formação
necessária e adequada aos
efectivos da AA, SA.

Acompanhar cumprimento do PAF e
evolução dos indicadores: TEFV ; TEFA ;
TGF

CA

Equipar as oficinas com os
meios necessários

Plano de Renovação das Infraestruturas; Plano de Investimentos

CA / DIR

Redimensionar / redefinir a
estrutura orgânica da
organização

Novo organograma
(concluído em 2009)

CA / DIR

Seleccionar o pessoal
necessário para as
capacidades exigidas (em
quantidade e em
qualificações)

Recrutamento e selecção dos RH
conforme necessidades
(concluído em 2010)

CA / DP

Redimensionar e modernizar
os meios de carenagem e
oficinais

Plano de Renovação das Infraestruturas; Plano de Investimentos (em
fase de implementação)

CA / DIR

Definir e implementar o Plano Plano de Investimentos
de Investimentos
(em fase de implementação)

Política da Qualidade
O redimensionamento das
capacidades a disponibilizar

Realizar todas as actividades com dedicação à qualidade e procura
de melhoria contínua, tendo em vista o cumprimento dos
requisitos e a satisfação das necessidades e expectativas dos
clientes, bem como a conquista de novos mercados, através de:
- Motivação e envolvimento dos trabalhadores para
executarem as suas tarefas com eficiência e competência,
empenhando-se na procura de soluções que vão ao encontro
das necessidades dos clientes;
- Procura permanente de adaptação e melhoria da estrutura,
da organização, dos processos e dos meios para um melhor
cumprimento da missão e dos objectivos;
- Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da
Qualidade, em conformidade com a ISO 9001;
- Estabelecimento de relações de confiança mútua com
clientes e fornecedores, numa perspectiva de longo prazo,
mutuamente enriquecedora;
- Avaliação sistemática da satisfação do cliente e do
desempenho do SGQ, tendo em vista a melhoria contínua dos
produtos, serviços, processos e resultados.

MDN
Empordef
Organização

A definição, actualização e
implementação do Plano de
Investimentos
A abertura a novos mercados,
militares e civis
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CA / DC / DP Obter novos contratos

Carteira de encomendas

CA / DC / DP Celebrar novos protocolos

Protocolos
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Objectivos Estratégicos

Arsenal do Alfeite, SA

Parte interessada
(Stakeholder)[i]

Orientação

MDN
Empordef
Organização

Política da Qualidade

Objectivo

Responsável

Acções

Indicador / valor prazo

Elaborar estudo técnicoeconómico da viabilidade de
construção de navios de
pequena e média tonelagem

Estudo do mercado da construção naval

CA / DIR

Manter a Carteira de
Encomendas

Carteira de encomendas

CA / DIR

Cumprir os orçamentos

Relatórios dos Projectos

CA / DIR

Cumprir os prazos

Relatórios dos Projectos

CA / DIR

Aumentar a facturação a
Facturação
novos clientes(extra Marinha)

A promoção, a prazo, da
possibilidade de encarar a
criação de condições que
permitam implementar a
actividade de construção naval

CA / DIR

A rentabilização das operações
da AA, SA (RAFI / Vendas = 6%).

Realizar todas as actividades com dedicação à qualidade e procura
de melhoria contínua, tendo em vista o cumprimento dos
requisitos e a satisfação das necessidades e expectativas dos
clientes, bem como a conquista de novos mercados, através de:
- Motivação
e
envolvimento
dos trabalhadores para
executarem as suas tarefas com eficiência e competência,
empenhando-se na procura de soluções que vão ao encontro
das necessidades dos clientes;
- Procura permanente de adaptação e melhoria da estrutura,
da organização, dos processos e dos meios para um melhor
cumprimento da missão e dos objectivos;
- Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da
Qualidade, em conformidade com a ISO 9001;
- Estabelecimento de relações de confiança mútua com
clientes e fornecedores, numa perspectiva de longo prazo,
mutuamente enriquecedora;
- Avaliação sistemática da satisfação do cliente e do
desempenho do SGQ, tendo em vista a melhoria contínua dos
produtos, serviços, processos e resultados.

Outubro, 2009

[i] Pessoa ou grupo com interesse no desempenho ou sucesso da AA, SA
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