
Política da empresa 
 

Março 2019 

 
É a Direção da EUROFIRMS GROUP S.L.U. que define a Política da Empresa e que rege os aspetos 
do nosso Sistema da Gestão, desenvolvido de acordo com as normas ISO9001, OHSAS 18001 e 
SGE2, que abrangem todos os serviços da empresa. Esta política é sustentada com os seguintes 
compromissos de ação: 
 

o Procurar e manter a satisfação dos nossos clientes, e de todas as partes interessadas, 
ao oferecer boas soluções de Recursos Humanos que vão de encontro às necessidades 
específicas dos clientes e cumprindo com os requisitos relacionados com os riscos 
aplicáveis Segurança e Saúde Ocupacional detalhados e acordados para os projetos e 
obras que nos são concedidas. 
 

o Desenvolver, implementar e manter um sistema de gestão baseado, estritamente, no 
cumprimento das leis, regulamentos e normas nacionais e internacionais aplicáveis à 
empresa e aos projetos e obras que executamos. 

 
o Promover e melhorar continuamente o sistema de gestão integrada, os seus processos 

e o seu desempenho, de acordo com os resultados das auditorias realizadas, da análise 
estatística e de dados, as ações corretivas e preventivas e outras fontes de melhoria. A 
equipa que integra a Eurofirms está totalmente comprometida com esta melhoria 
contínua das nossas ações partilhando, inclusive, alguns valores para a sua atividade 
diária: Transparência, Responsabilidade e Respeito. 

 
o Promover uma cultura empresarial aberta e recetiva, comprometida com uma gestão 

ética e socialmente responsável, onde todos demonstramos vontade de realizar ações 
positivas e inovadoras. 
 

o Identificar os perigos e riscos presentes em todas as nossas atividades e áreas de 
trabalho, e notificar as pessoas com as respetivas medidas de prevenção e controlo, a 
fim de eliminar ou minimizar acidentes, lesões e doenças laborais que deles podem vir. 
 

o Proteger a saúde e bem-estar laboral da nossa equipa, proporcionando um ambiente e 
condições de trabalho seguro e saudável, de acordo com as leis aplicáveis. 

 
o Desenvolver planos de formação e consciencialização da equipa Eurofirms, sobre as 

obrigações e responsabilidade inerentes à segurança e saúde laboral, e torná-la uma 
participante ativa do sistema e vigilante, para assegurar a eficácia das políticas de SST. 

 
Queremos que a EUROFIRMS seja uma empresa de referência no setor, exemplar, de amplo 
alcance geográfico, que presta um serviço de alta qualidade e que tenha uma imagem de um 
excelente fornecedor para os nossos clientes, bem como uma oportunidade de progresso para 
nossos trabalhadores e colaboradores. 

 
 
 


