
 

Política Integrada 

A Engexpor é uma empresa especializada na Gestão de Projetos e Gestão da Construção, prestando 

serviços a promotores e investidores imobiliários no desenvolvimento dos seus empreendimentos, desde a 

fase de consultoria até à entrega final das obras. 

Desde a sua fundação em 1984, a Engexpor tem como principais objetivos estratégicos crescer 

sustentadamente nos países em que atua, promover e reforçar o seu processo de internacionalização, 

desenvolver e implementar metodologias de trabalho alinhadas com as boas práticas de desenvolvimento 

humano, social e ambiental, consolidando a confiança dos nossos clientes, colaboradores e fornecedores. 

Consideramos que o cumprimento empenhado dos nossos objetivos é um aspeto fundamental para a 

sustentabilidade do negócio, pelo que ativamente procuramos:  

: Participar em projetos de complexidade e/ou dimensão que permita reforçar a experiência da empresa 

e dos seus colaboradores; 

: Prestar um serviço de elevado nível profissional com vista à satisfação das necessidades dos nossos 

clientes; 

: Sugerir aos nossos clientes a adoção de boas práticas ambientais no desenvolvimento dos seus 

projetos. 

A Engexpor assume, ainda, o compromisso de promover as seguintes ações: 

: Eliminar e/ou minimizar os perigos e riscos por forma a criar as condições de trabalho necessárias para 

a prevenção de acidentes e danos para a saúde dos trabalhadores; 

: Desenvolver medidas de proteção do ambiente e prevenção da poluição; 

: Continuar a promover a formação dos seus colaboradores por forma criar um quadro técnico com um 

elevado nível de competências; 

: Cumprir com os requisitos normativos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), requisitos legais e outros 

requisitos aplicáveis à organização; 

: Promover a consulta dos trabalhadores, envolvendo as equipas na melhoria contínua do Sistema 

Integrado de Gestão e respetivo desempenho. 

Na Engexpor pretendemos fazer sempre melhor, pondo em prática os valores que são a base da nossa 

atuação - a atenção ao Cliente, a Excelência que determina a nossa atividade, a Integridade com que 

atuamos e nos relacionamos com os outros e o compromisso que assumimos, em cada projeto, em matéria 

de qualidade, ambiente e segurança, que são elementos diferenciadores e que nos definem enquanto 

organização e representam o que somos, o que fazemos e como o fazemos. 
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