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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA  

 

É política da Brambles providenciar e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro e impedir 

acidentes, doenças ou prejuízo à saúde dos funcionários, empreiteiros, clientes ou o público. 

Consideramos a segurança como uma prioridade acima de todos os outros aspetos das nossas 

atividades comerciais.  

 

A Brambles está empenhada em alcançar Zero Harm, o que significa nenhum acidente, nenhum dano 

ambiental e nenhum impacto negativo nos direitos humanos. O Estatuto de Zero Harm, que 

estabelece a nossa visão, valores e comportamentos e o compromisso necessário para trabalhar com 

segurança e assegurar conformidade ambiental, é fornecido a todos os funcionários e está disponível 

no website da Brambles. 

 

Também estamos empenhados em assegurar que os funcionários da Brambles estejam devidamente 

equipados com ferramentas, técnicas e equipamento que necessitem para realizarem o seu trabalho 

adequada e eficientemente, e para cumprirem totalmente as suas responsabilidades em relação à 

saúde e segurança.  

 

O sucesso da nossa política de saúde e segurança depende do compromisso pessoal de todos os 

nossos funcionários. Esperamos que, durante o trabalho, cuide da sua própria saúde e segurança, 

assim como a dos seus colegas. É da sua responsabilidade pessoal seguir as práticas seguras de 

trabalho, cumprir as regras de segurança da empresa e informar sobre os perigos, incidentes e 

acidentes quase ocorridos no local de trabalho, ao seu supervisor. Espera-se que todos usem as suas 

capacidades e seus conhecimentos para melhorar a segurança.  

 

Também esperamos que esteja seguro de estar apto para trabalhar e não coloque em perigo a sua 

vida e a dos outros fazendo uso impróprio de drogas ou álcool.  

 

Cada unidade empresarial é responsável por assegurar que esta política seja implementada. 

Esperamos que todos os gestores e supervisores providenciem:  

 

• Um local de trabalho seguro;  

• Ferramentas, equipamento e veículos que tenham sido selecionados, testados e mantidos, visando 

à segurança;  

• Sistemas que garantam que as ferramentas, o equipamento e os veículos sejam usados com 

segurança e que os materiais sejam manuseados, usados e armazenados com segurança;  

• Formação que permita aos funcionários entender as suas responsabilidades pessoais em relação à 

saúde e segurança e os perigos inerentes ao seu trabalho;  

• Formação que permita aos funcionários entender, operar, utilizar e manter suas ferramentas, seu 

equipamento e seus veículos, bem como o equipamento de segurança e os sistemas seguros de 

trabalho;  

• Supervisão adequada das atividades de trabalho;  

• Sistemas para verificar o desempenho de saúde e segurança;  

• Reconhecimento de bom desempenho e comportamento de segurança para criar interesse e 

entusiasmo nos esforços para promover a segurança;  

• Comunicação e consulta com os funcionários sobre questões de saúde e segurança para que 

fiquem mais cientes da importância da segurança;  

• Instalações adequadas para o bem-estar dos funcionários no local de trabalho;  

• Formação e equipamento apropriados de primeiros socorros; e  

• Procedimentos de emergência eficazes e adequados.  
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Não só esperamos que todos os gestores e supervisores assegurem que cumprimos todas as leis e 

regulamentos de saúde e segurança, mas exigimos que todos apliquem as mais seguras práticas 

operacionais na sua indústria.  

 

Todos os Acidentes são Evitáveis  

 

• Avalie todas as situações que apresentem possibilidade de acidente e tome todas as medidas 

preventivas razoáveis contra tal ocorrência. 

• Realize avaliações regulares dos riscos à saúde e segurança relacionados com materiais, produtos, 

procedimentos, ferramentas, equipamento, veículos e locais de trabalho. Em particular, se um 

trabalho está sendo realizado em um lugar público, assegure que o mesmo seja realizado, tanto 

quanto possível, sem risco para os membros do público. 

• Integre considerações sobre saúde e segurança em todos os planos de negócio. Em particular, 

assegure que a saúde e segurança sejam consideradas parte do design e operação de novos 

materiais, produtos, procedimentos, ferramentas, equipamento, veículos e locais de trabalho.  

• Providencie as informações, instruções, formação e supervisão necessários para garantir 

razoavelmente a saúde e segurança dos nossos funcionários, empreiteiros e clientes. 

• Garanta que o processo de seleção e gratificação dos funcionários, empreiteiros e fornecedores 

inclua reconhecimento e apoio para o bom desempenho em segurança. 

• Realize auditorias regulares para avaliar a conformidade com as leis e os regulamentos, eficácia 

dos sistemas de gestão de saúde e segurança e a implementação desta política.  

 


