
Na Eurest Portugal a Qualidade, a Segurança Alimentar, o Ambiente, a Saúde, a Segurança no Trabalho e a
Responsabilidade Social são parte integrante do plano de negócios e determinantes na estratégia para o
futuro, através de um desenvolvimento sustentável, contando com Excelentes Pessoas e Excelentes
Serviços.
A nossa Visão, Missão, Valores e Princípios Orientadores reforçam esta política. Toda a nossa atuação,
presente e futura, implica ou tem subjacente, um padrão de comportamento que se caracteriza pela:

SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR, DO CLIENTE E DE OUTROS PARCEIROS 
EXCELÊNCIA OPERACIONAL 
EMPREGADOR PREFERIDO 

DESEMPENHO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL
LIDERANÇA NO MERCADO 

Com o objetivo de garantir os mais elevados padrões de qualidade, assumimos o compromisso de melhorar
continuamente o nosso desempenho, desenvolvendo um conjunto de práticas e de objetivos mensuráveis,
de modo a assegurarmos a qualidade do serviço, a segurança alimentar, a proteção do ambiente incluindo a
prevenção da poluição, prevenir lesões, incidentes/acidentes de trabalho, ferimentos e danos para a saúde
e respeitar todos os princípios da responsabilidade social refletidos no nosso sistema interno, através do
cumprimento da legislação, dos requisitos aplicáveis e dos códigos de boas práticas em vigor.

Todos os colaboradores da Eurest Portugal têm um papel ativo na proteção das partes interessadas -
Colaboradores, Clientes, Consumidores, Acionistas, Fornecedores Externos, Entidades oficiais e não oficiais,
e a Sociedade como um todo, devendo atuar de forma segura e saudável, para assim prestar um serviço de
restauração de excelência com o mínimo impacte no meio ambiente e social.

Como Diretor Geral assumo a responsabilidade de garantir que os recursos apropriados, incluindo os
humanos e financeiros, são disponibilizados para a implementação desta política em todas as nossas
unidades, bem como, garantir a comunicação desta e de mais normas, quando aplicáveis, a todas as partes
interessadas relevantes para o nosso serviço, bem como, com as autoridades competentes.

A Eurest Portugal procederá anualmente à revisão desta política de forma a garantir que continua a refletir
os objetivos e aspirações da organização.
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