Promanec (Proman Portugal): Integrated
Management Policy
Promanec establishes and periodically reviews management objectives in regard
to its markets and Interested Parties, focused in:
• Providing to workers safe and healthy working conditions for the prevention
of work-related injury and ill health, at the office and/or remote;
• The implementation of measures to provide the well-being of its workers;
• Eliminate hazards and reduce OH&S risks;
• Consultation and participation of workers; and
• Protection of the environment, including prevention of pollution.
Work is directed by the compliance requirements established by our Quality,
Safety and Environment guidelines which subscribe to legal, statutory, customer’s
and other considerations focusing into success achievement through a shared
commitment to meet or exceed our interested parties’ expectations through the
continuous improvement.
Vison
Promanec's vision is to be a strong global EPC contractor in industrial projects as
well as having an important role in Proman family of companies in order to
consolidate the position of market leader in the industrial business projects,
strongly committed with the development of sustainable projects.
Values
• Commitment
• Integrity
• Camaraderie
• Long-term thinking
• Decisiveness
• Adaptability
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Promanec (Proman Portugal): Política
Gestão Integrada
A Promanec estabelece e revê periodicamente a gestão dos objetivos mediante os
seus mercados e Partes Interessadas, focando-se:
• em proporcionar, aos trabalhadores, condições de trabalho saudáveis e
seguras para a prevenção de acidentes de trabalho e afeções para a saúde
relacionadas com o trabalho, no escritório e/ou remotamente,
• na implementação de medidas para proporcionar o bem-estar dos seus
trabalhadores,
• em eliminar perigos e reduzir os riscos para a segurança e saúde no
trabalho,
• na consulta e participação dos trabalhadores e
• na proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição.
O trabalho é orientado pelos requisitos de conformidade estabelecidos pelas
nossas diretrizes de Qualidade, Segurança e Ambiente, que se baseiam em
requisitos legais, estatutários, de clientes e outros para atender, ou exceder, as
expectativas das partes interessadas através da melhoria contínua.
Visão
A visão da Promanec é ser um forte empreiteiro EPC a nível mundial de projetos
industriais assim como ter um papel importante na família de empresas Proman
com o objetivo de consolidar a posição de líder de mercado no negócio de projetos
industriais, fortemente comprometida com o desenvolvimento de projetos
sustentáveis.
Valores
• Compromisso
• Integridade
• Camaradagem
• Pensamento de longo prazo
• Determinação
• Adaptabilidade
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