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A Empresa 
A Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. apresenta-se, desde há 95 anos, através daquela 
que é a sua imagem de marca: uma Casa de Engenharia. É algo inerente à génese da Empresa e ao 
seu fundador, assumindo-se como uma identidade vivida e defendida por todos com brio e carinho ao 
longo dos anos. 

A Missão 
A Missão da Teixeira Duarte – Fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor – define 
o que move os seus colaboradores no dia-a-dia, e constitui o objetivo partilhado por todos 
independentemente da sua área de atuação, geografia, ou equipa de trabalho. 

“Fazer”, porque se pretende sempre fazer acontecer. “Contribuindo”, porque devemos ter a noção que 
ninguém faz nada sozinho. “Construção”, porque construímos. E “um mundo melhor” é o objetivo que 
todos partilhamos dentro e fora da Teixeira Duarte. 

Os Valores 
Tal Missão tem sido trilhada na história da TEIXEIRA DUARTE pela aplicação dos seus Valores, que 
constituem a essência das regras que pautam o comportamento dos colaboradores e que caracterizam o 
relacionamento da Teixeira Duarte com todas as partes relacionadas. São eles, o Engenho para aplicar 
os princípios da ciência na análise e resolução de questões práticas, a Verdade na reta apreciação dos 
factos e transparência no reporte e o Compromisso no cumprimento das obrigações com todas as 
entidades relacionadas e no respeito pelo próximo e pela dignidade da pessoa humana e das 
instituições. 

Os Sistemas, Processos e Procedimentos 
A assunção destes Valores é assegurada e desenvolvida pelo cumprimento do Código de Ética e 
Conduta da Empresa, que implica, entre outros aspetos, a implícita e instintiva assunção natural de 
ações que dão prioridade à Segurança, à prevenção de acidentes e de danos para a Saúde, à satisfação 
do Cliente e das demais partes relacionadas, à prevenção da Poluição, à preservação do Ambiente, ao 
cumprimento do regime legal e das disposições normativas externas e internas, à observância dos 
requisitos da norma tutelar sobre Responsabilidade Social (SA8000) e ao fomento da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação. 

Objetivos de Atuação 
• Cumprir e fazer cumprir as normas externas e internas aplicáveis; 
• Prevenir e formar para alcançar zero acidentes de trabalho; 
• Planear e avaliar para fazer bem à primeira; 
• Organizar e criar processos para gerir e controlar todas as vertentes da sua atividade; 
• Analisar e instruir na gestão dos aspetos e impactes ambientais para zero danos no meio 

envolvente; 
• Partir da investigação e domínio dos princípios da ciência para inovar e desenvolver conhecimentos 

ao nível de produtos e serviços, processos, e métodos organizacionais. 
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