POLÍTICA DE QUALIDADE,
MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE
Projetar o futuro e empreender com responsabilidade, combinando experiência, profissionalismo e
comprometimento em suas ações são a marca da EMPA.
Atuando nas diversas áreas da construção civil, industrial e obras públicas, a EMPA passou a reforçar em 2007
o Grupo Teixeira Duarte, com atuação em vários países, nos mais diversos segmentos, ampliando assim suas
possibilidades de negócios nos cenários nacional e internacional.
Exercendo suas atividades de forma ética, o Engenho, a Verdade e o Compromisso, são valores fundamentais
que norteiam o negócio na busca permanente de sua Missão: “Fazer, contribuindo para a construção de um
mundo melhor” em um ambiente de sustentabilidade.
A prática desses valores é assegurada pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta da empresa que
embasam o sistema de Compliance implementado.
A EMPA tem como princípio de atuação o monitoramento permanente das suas atividades e processos visando
a excelência da qualidade dos seus serviços. Para o efeito, tem implementado um sistema de gestão integrado
que garante, entre outros:
- a segurança e saúde de seus empregados controlando os perigos e riscos associados, por exemplo, a trabalho
em altura, poeira, uso de máquinas e equipamentos e ruído; e
- o respeito ao meio ambiente reduzindo impactos ambientais associados, à geração de resíduos e
armazenamento de produtos químicos, garantindo a proteção ao meio ambiente;
- atuar com respeito à diversidade cultural e aos interesses de todos os públicos, direta ou indiretamente
envolvidos no negócio, reduzindo ou otimizando o uso de recursos naturais e minimizando seu impacto sobre o
meio ambiente, preservando a integridade do planeta para as futuras gerações, sem desprezar a rentabilidade
econômico-financeira do negócio.
Nesse sentido, a direção considera esta política como parte integrante de suas atividades sendo, portanto,
prioritária em todos os níveis da organização, designadamente:

C omprometimento em gerir e controlar bem todas as vertentes da sua atividade;
O rganização e padronização dos processos, visando oferecer um produto de excelência;
M elhoria contínua do desempenho na gestão de suas obras e contratos;
revenção da poluição, de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho para alcançar zero

P ocorrências com agravo ao trabalhador ou ao ambiente;

R espeito à Legislação e a outros requisitos, fazendo cumprir as normas internas e externas;
O bjetivos e metas estruturados a partir desta política;
M ão de obra qualificada de forma permanente, valorizando as comunidades onde atua;
I novação na engenharia como princípio básico de atuação;
atisfação dos clientes baseada em princípios de diálogo permanente e construtivo, visando

S agregar valor;

S eriedade e ética no relacionamento com clientes, fornecedores e demais partes interessadas;
O bras planejadas visando uma execução eficiente.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
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