
Na Eurest reconhecemos a importância da integração de critérios sociais e ambientais nas metas económicas, através de ações empresariais sustentáveis junto das nossas partes interessadas: 
Colaboradores e respetivas famílias, Clientes, Consumidores, Fornecedores, Organizações público-privadas e a Sociedade em geral, garantindo a conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal.
No âmbito da nossa atividade temos como objetivo otimizar a utilização dos recursos naturais e reduzir a produção de resíduos, mantendo a segurança como principio orientador, para tal:

legemos canais de comunicação eficazes, com o objetivo de promover a melhoria e dar resposta às preocupações da Organização e partes 
interessadas. Respeitamos e dialogamos com as nossas partes interessadas, promovendo o espírito de transparência, colaboração e 
trabalho de equipa. 

E
tilizamos ferramentas que permitem avaliar o impacto das nossas ações no âmbito da responsabilidade social ao longo do ciclo de vida 
dos nossos produtos. 

u
egemos a nossa ação pelos mais elevadas conduta e padrões éticos e de honestidade e transparência, agindo em conformidade com a 
legislação e outros instrumentos de regulamentação aplicáveis, assumindo a responsabilidade pelo impacte nas partes interessada, na 
economia e na sociedade. 

r

laboramos os procedimentos para o nosso Sistema de Gestão Integrado que contempla a responsabilidade social e conciliação. e
omos pela igualdade e não-discriminação independentemente de cor, raça, género, nacionalidade, proveniência social e orientação sexual, 
respeitando convicções políticas ou religiosas e privilegiando a diversidade, justiça e a tolerância. 

s
emos como compromisso a conservação e proteção do meio ambiente, através da implementação de medidas que promovem a 
sustentabilidade ambiental. Assim, asseguramos a melhoria contínua do nosso desempenho ambiental. 

t
Com a adoção destes princípios e valores, a Eurest pretende influenciar positivamente todos os parceiros com os quais trabalhamos.
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