
Esta declaração de missão aplica-se 
obrigatoriamente a todas as áreas 
da empresa. M
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Juntamente com os nossos 
parceiros de negócios, trabalhamos 
na construção de uma economia 
circular de sucesso 

Para um mundo com menos 
resíduos e mais reciclagem.
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Declaração de

Uma economia circular à escala 
mundial possibilitada pelos 
produtos da STADLER 

Para a preservação do ambiente 
também para as gerações 
futuras.
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A STADLER é uma empresa familiar 
que cresceu ao longo de gerações 
e que tem uma perspetiva de longo 
prazo. 

O nosso principal objetivo consiste 
em garantir a sustentabilidade 
da nossa empresa. Para nós, é 
natural valorizarmos os nossos 
colaboradores, clientes e 
fornecedores na mesma medida 
e tratá-los como iguais. Este 
entendimento básico também se 
reflete na nossa filosofia. 
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Segurança

Uma interação aberta e honesta está 
profundamente enraizada na cultura da nossa 
empresa – sempre foi assim e garantimos que 
assim irá continuar no futuro. 

A STADLER representa isegurança em todos 
os aspectos. Uma gestão responsável e a 
garantia de uma base econômica sólida com 
vista a assegurar a longo prazo a vida da 
empresa, postos de trabalho justos e parcerias 
comerciais duradouras têm prioridade 
absoluta. Para que todos se sintam seguros.
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Sociedade

STADLER significa a mais elevada qualidade 
e competência em engenharia orientada para 
o futuro. Podemos garantir isso graças aos 
nossos colaboradores altamente qualificados.  

Como uma empresa familiar na 7.ª geração, 
regemo-nos por altos valores. Uma atitude 
realista e solidária com a região desempenha 
um papel central. Por isso, é fundamental 
melhorarmos continuamente os nossos 
sistemas de gestão, cumprirmos a legislação e 
protegermos o nosso meio ambiente.
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Sustentabilidade
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Na STADLER ainda é praticado o aperto de 
mão. Tratar a todos de igual para igual é, 
para nós, algo perfeitamente natural.

Confiamos uns nos outros. A nossa palavra 
conta, por isso podemos responder com 
flexibilidade e rapidez às mais variadas 
situações. As relações duradouras com os 
clientes e de trabalho provam que a confiança 
compensa.

Não apenas os nossos produtos, mas também 
as nossas ações devem estar orientadas para 
o futuro. Só assim podemos continuar a existir 
por gerações.



STADLER Anlagenbau GmbH 

Max-Planck-Straße 21 
88361 Altshausen 
ALEMANHA

+49 7584 9226 - 0

info @ w-stadler.de 
www.w-stadler.com


