
MISSÃO 

A Alexandre Barbosa Borges, S.A. tem por Missão conceber, produzir e comercializar produtos e serviços para o setor da 

Construção Civil e Obras Públicas, atendendo às necessidades e expectativas dos Clientes, com qualidade, rigor 

e integridade em todas as ações, crescendo de forma consciente e sustentável. 

 

VISÃO 

Continuar a ser reconhecida como uma empresa de referência no setor da Construção Civil e Obras Públicas, evoluindo 

através de um crescimento sólido e sustentado, o qual permita enfrentar os novos desafios, resultando na criação de valor 

para os Clientes, Acionistas, Colaboradores e Fornecedores. 

 

POLÍTICA DE GESTÃO 

Face às exigências de mercado, a Alexandre Barbosa Borges, S.A. reconhece ser fundamental que Todos, desde a Gestão 

de Topo, as Direções de Obra, Encarregados e demais Colaboradores, se consciencializem da necessidade de mudar, 

planeando, organizando, executando e controlando melhor os trabalhos, reduzindo os desperdícios de tempo, as operações 

que não acrescentam valor e tudo o que possa afetar a produtividade. 

 

A Gestão de Topo reconhece a dimensão do desafio, mas acredita que com o compromisso de todos se pode consolidar, 

de forma sustentada, o crescimento, fator fundamental para contribuir para o enriquecimento da sociedade que nos rodeia, 

para o crescimento sustentado da Organização e para a satisfação de todos os que ajudarão a vencer este desafio. A Gestão 

de Topo compromete-se ainda a melhorar continuamente os Sistemas de Gestão implementados, cumprindo todos os 

requisitos legais e outros por N/ subscritos. 

 

Mãos à obra para se: 

• Melhorar continuamente; 

• Utilizar eficientemente os recursos; 

• Satisfazer as exigências e expectativas dos clientes; 

• Assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de acidentes de trabalho e afetações 

para a saúde relacionadas com o trabalho; 

• Eliminar perigos e reduzir os riscos para a segurança e saúde no trabalho; 

• Proteger o ambiente, incluindo a prevenção da poluição; 

• Controlar os aspetos ambientais significativos; 

• Promover a consulta e participação dos trabalhadores, e quando existam, dos seus representantes;   

• Qualificar e consciencializar; 

• Preparar o futuro com base num passado de que todos temos orgulho. 

 

Barcelos, 12 de abril de 2021 

 

A Gestão de Topo 


