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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 

O Grupo SECIL considera a Saúde e a Segurança valores fundamentais que 
devem ser integrados em todas as suas atividades.

O  Grupo está comprometido em atingir zero danos para os seus colaboradores, 
contratados e comunidades.

Ambiciona o mais alto nível de consciência, promovendo a melhoria contínua 
dos seus processos, através da implementação de um sistema de gestão efetivo  
e de uma forte liderança.

Todos os colaboradores são formados para desempenhar o seu trabalho da 
forma mais segura.

Cada pessoa é responsável por adotar um comportamento seguro e aplicá-lo 
em todas as atividades, fazendo da Segurança uma forma de estar.
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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 
PILARES

Liderança
Desenvolver uma cultura na qual o valor da segurança está incorporado em todos 
os níveis da empresa.
Moldar líderes com a capacidade de traduzir os objetivos de segurança para 
a realidade e de promover a cultura de segurança.

Segurança Operacional
Garantir que todas as fábricas, instalações e equipamentos são concebidos, 
operados e mantidos de forma a minimizar os riscos e realizar avaliações 
periódicas para monitorizar a saúde e a segurança dos colaboradores.
Garantir que para todas as atividades é realizada a identificação de perigos 
e a avaliação de riscos periódica, assegurando a implementação de medidas 
que permitam a prevenção de acidentes e doenças profissionais.
   
Sistemas de Gestão 
Implementar sistemas de gestão que são sujeitos a auditorias regulares 
e atualizações periódicas de forma a possibilitar a melhoria contínua.
Desenvolver procedimentos em relação às questões-chave, avaliar os riscos 
e aplicar o controle de riscos para garantir a segurança ativa no local de trabalho. 

Comunicação
Conceder informação transparente e eficaz aos colaboradores, contratados e 
comunidades, usando ferramentas apropriadas para a elaboração de relatórios e 
análise de acidentes, bem como para a partilha de melhores práticas e recomendações. 

Formação
Garantir que cada colaborador recebe formação regular, desenvolve a 
consciência de segurança pessoal, um comportamento seguro e a atitude 
responsável no local de trabalho, e contribui para a cultura de segurança.
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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 
QUESTÕES-CHAVE

Garantir que todas as instalações têm e implementam normas de segurança 
para as seguintes questões-chave:

∞  Trabalho em Altura
∞  Trabalhos a Quente
∞  Controlo de Energias Perigosas / Lock-Out / Tag-Out / Try-Out 
∞  Trabalho em Espaços Confinados
∞  Verificações de Equipamentos de Trabalho
∞  Operações de Carga
∞  Plano de Circulação Interno
∞  Regras para Contratados
∞  Regras para Transportadores

Todos os colaboradores são formados para executar o seu trabalho da forma 
mais segura e saber a identificação de perigos e avaliação de riscos  a que 
estão expostos.
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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 
COMPROMISSOS PESSOAIS

Compromissos Pessoais:

Eu preocupo-me com a minha segurança e com a dos outros.
Eu uso sempre o Equipamento de Proteção Individual.
Eu verifico e sigo os procedimentos de segurança para o meu trabalho.
Eu mantenho o meu local de trabalho limpo, arrumado e seguro.
Eu verifico as minhas ferramentas e equipamentos de trabalho antes de as utilizar.
Eu só intervenho em equipamento que esteja parado e consignado.
Eu fico afastado de zonas com cargas suspensas. 
Eu reponho sempre os guarda-corpos e as proteções depois de trabalhos de 
manutenção.
Eu respeito a sinalética, os avisos e sinais de emergência.
Eu tomo ações imediatas e reporto todas as situações inseguras.
 
“Eu comprometo-me a colocar a segurança em primeiro lugar!”
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