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Para Bilfinger Prefal, conhecer as nossas responsabilidades para com os clientes, colaboradores, sociedade e meio
ambiente significa conceder o mais alto nível de importância às questões relativas à saúde, segurança, meio ambiente
e qualidade. Acções responsáveis e sustentáveis, a integração activa de todos os colaboradores, bem como um
diálogo aberto são os requisitos básicos para o sucesso mútuo. As nossas reivindicações vão muito além do
cumprimento dos requisitos legais. Estabelecemos metas, revemos o status do seu cumprimento com base em
critérios padronizados e transmitem-se abertamente questões. Através da melhoria contínua, desenvolvemos ainda
mais os nossos padrões e acomodamo-los na consciência de todos os colaboradores.
A responsabilidade pela implementação e desenvolvimento futuro das medidas de saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade específicas encontra-se com as filiais e suas unidades operacionais. Temos de assegurar que as filiais são
geridas dentro do quadro de trabalho destes princípios e que recursos suficientes estão a ser aplicados. Apoiamos
activamente as filiais na implementação da política de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

A gerência

A NOSSA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA É DEFINIDA PELOS SEGUINTES PRINCIPIOS:
SAÚDE
Criamos as condições de trabalho que mantêm e protegem a saúde dos nossos colaboradores.
Nós aprovisionamos e usamos as oportunidades para os cuidados preventivos de saúde passiva e activa e sua manutenção.
SEGURANÇA
Estamos convencidos de que é possível evitar completamente os acidentes. O compromisso consistente com as regulamentações
de segurança de todos os colaboradores, a responsabilidade de cada indivíduo para si mesmo e para com a comunidade, bem
como o impacto de modelos de referência são os principais componentes da nossa sensibilização para a segurança e a nossa
cultura de segurança, integrando e consultando os colaboradores.
AMBIENTE
Tanto quanto possível tentamos que a nossa actividade tenha um impacto negativo reduzido sobre o meio ambiente. Agir de forma
sustentável e ambientalmente consciente em toda a nossa actividade e decisões serve como base para esta abordagem e contribui
para a realização de melhorias constantes em proteção ambiental.
QUALIDADE
Estamos comprometidos com o sucesso dos serviços encomendados. Nós fornecemos os nossos clientes com produtos e serviços
em tempo útil de modo a cumprir com os níveis de qualidade e requisitos legais acordados contratualmente, bem como os padrões
de referência de valores da sociedade. Estamos disponiveis para desenvolver soluções optimizadas em conjunto com os nossos
clientes.
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