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VINCI Energies investe no Bem-estar e Segurança dos seus Colaboradores
Face à crescente importância da segurança e bem-estar de cada colaborador, o Grupo VINCI Energies dedica anualmente uma semana ao
debate do tema junto da sua comunidade de colaboradores e empresas.

A saúde física e mental são prioridade absoluta
A Safety & Wellbeing Week é uma iniciativa global – promovida em cerca de 55 países – dedicada a celebrar e a acentuar a cultura de
segurança e bem-estar da organização, que conta com mais de 83.800 colaboradores. Esta iniciativa decorre esta semana, que termina
amanhã, e foca-se na integridade física, saúde e bem-estar da pessoa como um todo, nas suas dimensões física e mental.

A VINCI Energies, grupo líder nas atividades combinadas de transformação digital e transição energética, parte do Grupo VINCI, investe
fortemente no desenvolvimento organizacional e na sua cultura de promoção de comportamentos que estrategicamente assegurem a

segurança e o bem-estar de todos. A Safety & Wellbeing Week deste ano, ainda sob o Plano de Contingência COVID-19 do Grupo,
assenta sobre um calendário intenso de webinars e workshops que visam a promoção de seis pilares: liderança exemplar; transparência;
partilha de conhecimento; compromisso; perceção de risco e compreensão de procedimentos.
Com uma, cada vez maior, consciência da importância da adoção de comportamentos ajustados a uma cultura com sentido de pertença de
todos os colaboradores, cada marca do Grupo e suas unidades de negócio contam com a realização de atividades com uma abordagem
holística que permite ajudar os colaboradores no desenvolvimento da sua saúde física e mental, e na promoção do bem-estar individual
que catalisa o desempenho enquanto equipa e como Grupo.

André Parente, Safety Excellence Sponsor Director na VINCI Energies Portugal, comenta: “O mundo em que vivemos, cada vez mais
volátil, incerto e ligado tem levado a que a saúde física, mental e social, pilares essenciais do bem-estar das pessoas seja cada vez mais
relevante e algo a cuidar de forma próxima. A Safety & Wellbeing Week tem como objetivo assinalar, refletir e sensibilizar para a
segurança mental e física de cada colaborador, de forma tão holística quanto prática e acionável nas nossas mais diversas operações. A
mensagem para os stakeholders da Actemium, Axians, Omexom, VINCI Facilities, Sotécnica e Longo Plano, num total de mais 1800
profissionais em Portugal, é clara: o bem-estar das nossas Pessoas é uma prioridade absoluta para a VINCI Energies e parte integrante da
nossa Cultura de Safety & Wellbeing”.
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In order to optimize the performance, functionality and interactivity of our website, we use technical cookies, audience
measurement cookies and social network cookies, some of which require your prior consent. You can find more information on
this subject in our Cookies Policy
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
Technical Cookies
Technical Cookies
Relatório de Consentimento
Technical cookies that allow the website’s main services to work optimally.
Analytics Cookies
cookies-de-mesure-daudience
Analytics Cookies aim to measure the audience of our website’s content and sections in order to assess them and organise them better.
They also allow us to detect browsing problems and therefore make our services more user-friendly.
Cookies related to social media and third-party services
cookies-reseaux-sociaux
We request your consent before using cookies related to social media and third-party services, intended to facilitate the sharing of
content and make the website more user-friendly. By default, refusal is assumed and these cookies are not placed in your browser or
activated.
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