POLÍTICA
DE GESTÃO

A Política de Gestão aplica-se:
— Ao sistema de gestão integrado, segundo as normas ISO 9001:2015 - Qualidade, ISO 45001:2018 - Segurança e Saúde no
Trabalho, ISO 14001:2015 - Ambiente e NP 4427:2018 - Gestão das Pessoas, devidamente auditadas e certificadas.
— Aos princípios da Sustentabilidade, nomeadamente Segurança e Direito no Trabalho, Gestão das Pessoas e Direitos Humanos,
Responsabilidade Social, Proteção Ambiental e Adaptação às Mudanças Climáticas, Práticas de Anticorrupção e Delegação de
Autoridade e Continuidade de Negócio.

Visão

Queremos ser a referência na construção de
pontes, viadutos, túneis e barragens.

Missão

A nossa missão é estruturar um futuro melhor.
Queremos garantir a excelência dos serviços de
construção que prestamos.

Valores

Segurança para com os trabalhadores.
Compromisso para com clientes e fornecedores.
Qualidade e inovação nos serviços prestados.

Os nossos compromissos
// Garantir o cumprimento dos requisitos, na prossecução dos objetivos, na melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado
de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão das Pessoas;
// Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados com o
trabalho, eliminando perigos e reduzindo riscos de SST;
// Promover a proteção do ambiente e prevenção da poluição;
// Garantir o cumprimento das obrigações da conformidade e outros requisitos aplicáveis;
// Garantir a consulta e participação dos trabalhadores;
// Valorizar as pessoas para o sucesso da organização;
// Envolver as partes interessadas relevantes e respeitar os princípios da responsabilidade social;
// Proibir o suborno, encorajando o levantamento de preocupações suscitadas de boa fé ou com base em convicção razoável, em
total confiança e sem receio de represálias;
// Integrar e Promover os Princípios de Igualdade entre Homens e Mulheres, Igualdade de Oportunidades e de não discriminação
em razão da deficiência, raça ou origem étnica, religião ou crença, região, idade ou orientação sexual;
// Condenar as situações de não conformidade de acordo com as práticas de anticorrupção;
// Identificar, implementar e manter valores e práticas que reflitam a identidade da ConstruGomes, influenciem a conduta e
o comportamento das pessoas e sejam um instrumento da sua motivação e comprometimento com o seu trabalho e com a
ConstruGomes.

#nóscumprimos

Os nossos objetivos
// Atingir a sustentabilidade do negócio;
// Manter o estatuto PME Excelência;
// Aumentar o volume de negócios e a presença internacional;
// Crescer no referencial nacional no ramo da execução de pontes com recurso a carros de avanço;
// Consolidar a presença nos mercados onde opera, através de abertura de representações;
// Centrar a sua atividade no estudo de obras singulares;
// Conceção e comercialização de carros de avanço.

#nósalcançamos

ConstruGomes Brasil Engenharia, Ltda.

Visão

Missão

Ser líder na América Latina e referência na execução
de obras de infraestrutura recorrendo a meios
inovadores, crescendo de forma sustentável e rentável.

Executar com excelência obras complexas de infraestrutura que permitam melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos, proporcionar oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissional para nossos
funcionários e criar valor para nossos clientes,
parceiros e acionistas.

Inovação – Encorajar a criatividade na otimização de
processos visando a excelência de serviços.

Valores

Ética – Garantir honestidade e transparência no
desempenho de todas as funções.
Espírito de equipe – Colaboração e integridade no
relacionamento interno e com clientes e fornecedores.

Os nossos compromissos
// A Construgomes Brasil Engenharia Ltda. garante o cumprimento dos requisitos legais, na prossecução destes objetivos e na
melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.

#nóscumprimos
Os nossos objetivos
// Seguir as linhas de orientação do Sistema de Gestão Integrado de acordo com o modelo da ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018;
// Garantir o compromisso na prevenção das lesões, afecções de saúde e eliminar perigos e reduzir riscos de SST dos colaboradores;
// Garantir o comprometimento com a consulta e participações dos colaboradores, promovendo o seu conhecimento e competência
especializada para o Cliente;
// Garantir proteção do ambiente incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos;
// Manter a sustentabilidade do negócio;
// Atingir as metas de volume de negócios estabelecidas pelos Sócios da Empresa;
// Crescer no referencial no ramo da execução de obras de arte especial em toda América Latina;
// Aquisição e comercialização em regime de comodato de carros de avanço.

#nósalcançamos

