
SALEM – serviços técnico-legais relativos ao 
meio ambiente

O SALEM é um serviço online da Applus+ que identifica, avalia e atualiza uma lista de 
legislação que afeta o cliente, e apresenta soluções e critérios legislativos. A ferramenta 
pode ser personalizada em função da atividade empresarial e do âmbito de trabalho 
específico do cliente.

A NOSSA SOLUÇÃO

Com o SALEM, o cliente tem à sua disposição um sistema que identifica, avalia e atualiza 
automaticamente as suas obrigações legais.
 
O nosso serviço especializado abrange a legislação estabelecida nas normas UNE EN ISO 
14001, ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 50001 e OHSAS 18001, bem como no 
Sistema Comunitário de Gestão e Auditoria Ambientais da Comissão Europeia (EMAS).
 
O SALEM pode também avaliar os procedimentos de uma empresa neste âmbito e 
verificar se cumpre a legislação.
 
Como especialista neste campo em todo o mundo, a Applus+ pode disponibilizar um 
pacote de serviços complementares, tais como:

Estudos e relatórios sobre o impacto de medidas reguladoras numa empresa
Estudos e relatórios da situação jurídica em novos mercados
Respostas a consultas jurídicas por parte dos nossos especialistas
Auditorias jurídicas
Cursos de formação prática

Contato: info@applusnorcontrol.com



Clientes alvo

O SALEM pode manter o cliente ao corrente dos aspetos legais específicos do seu país 
que incidem nos seguintes âmbitos: ambiente, eficiência energética, segurança 
industrial, saúde e segurança no trabalho, segurança e qualidade alimentar.

Principais benefícios para o cliente

Os clientes que utilizam o SALEM podem obter as seguintes vantagens:

Evitar multas e penalizações por incumprimento da legislação
Evitar a dificuldade em manter-se ao corrente do enorme volume de legislação de 
vários tipos
Aceder a um serviço permanente de aconselhamento jurídico
Receber assistência jurídica no caso de solicitações às autoridades públicas

Contato: info@applusnorcontrol.com
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