POLÍTICA DE SEGURANÇA &
SAÚDE OCUPACIONAL
Antes de tudo, seja S.A.F.E.*
Todo o acidente é evitável. Nós acreditamos que zero acidentes é um objetivo
que podemos alcançar juntos.
Nós cuidados uns dos outros,
incluindo os nossos amigos,
clientes,
subcontratados,
parceiros e queremos que todos
voltem
para
casa
com
segurança, todos os dias!
Cada empregado é responsável
pela segurança e desempenha
um papel chave na identificação
e mitigação dos perigos. Esta
prática aplica-se no trabalho,
nas instalações dos nossos
clientes, ao conduzir ou viajar, e
em tudo que fazemos.

O nosso compromisso com a Segurança & Saúde
Ocupacional:
•

VALORIZAMOS O COMPROMISSO EM TODOS OS NÍVEIS
o
o
o

o

•

PROPORCIONAMOS UM AMBIENTE SEGURO PARA TODOS
o
o

A nossa ambição é ser o padrão
global
de
excelência
em
Segurança,
e
obter
uma
vantagem competitiva.
“Segurança é um valor que nunca
deve ser comprometido e é uma
condição de emprego na Schneider
Electric. Todos nós devemos fazer a
nossa parte. Cada gestor é
responsável por fornecer um
ambiente de trabalho seguro e cada
colaborador é responsável por
realizar o trabalho de forma segura
para evitar acidentes e doenças
profissionais.”
Jean-Pascal Tricoire
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Esperamos que cada Gestor atue como exemplo de Segurança, conforme definido
na nossa Estratégia Global de Segurança.
Habilitamos os nossos colaboradores para atuarem como donos, tendo um papel
ativo com a sua Saúde e Segurança.
Consultamos os nossos colaboradores e os que trabalham em nosso nome,
incluindo a sua participação em relatórios e nas resoluções de oportunidades de
melhoria em segurança, permitindo que parem o trabalho em situações inseguras.
Iniciamos e mantemos relações com os nossos Fornecedores, Subcontratados e
Clientes apenas com a condição de que os Compromissos de Segurança sejam
acordados e cumpridos.

Investimos em recursos e formação para apoiar a nossa visão e metas de
Segurança & Saúde Ocupacional.
Cumprimos os requisitos legais externos e diretivas internas; tomamos decisões
para assegurar a conformidade.
A Segurança está incorporada nas nossas práticas de negócio e é parte integrante
de todas as decisões importantes, desde a aquisição, o desenvolvimento de
produtos, o lançamento de negócios e a mudança de gestão.
Estamos determinados a eliminar os perigos e a reduzir os riscos.

COMUNICAMOS DE FORMA ABERTA E TRANSPARENTE
o

o
o
o

Melhoramos continuamente os nossos Sistemas de Segurança & Saúde
Ocupacional através do benchmarking a outros líderes e aprendendo com os
nossos próprios erros.
Apreendemos, analisamos e comunicamos de forma sistemática, oportunidades de
melhoria em segurança, quase acidentes e acidentes.
Criamos planos globais de ação que partilhamos com os colaboradores
potencialmente impactados para prevenir a reincidência de eventos.
Definimos metas e objetivos de Segurança & Saúde Ocupacional, supervisionamos
o desempenho e reportamos o nosso progresso interna e externamente.

*Para ser S.A.F.E. deve analisar-se individualmente (Self), a sua atividade (Activity), as
instalações (Facility) e o meio ambiente (Environment) antes de qualquer trabalho.

