POLÍTICA
DE SAÚDE E SEGURANÇA
Para a Tractebel – líder global de engenharia para os mercados de energia, água e infraestrutura – saúde
e segurança são as nossas mais altas prioridades. Portanto, a liderança da Tractebel está fortemente
comprometida em apoiar os colaboradores a assumirem responsabilidade pela sua própria saúde e
segurança e a de seus colegas. A participação e consulta aos nossos empregados é considerada um elemento chave nesse processo.
Temos três objetivos principais:
1. Manter a integridade das pessoas e bens e assegurar que o nosso trabalho e atividades sejam
realizados com respeito à segurança e à saúde física e mental das pessoas.
2. Priorizar a qualidade de vida no ambiente de trabalho ao assegurar que cada colaborador desfrute das melhores condições de trabalho possíveis nos locais onde atuamos, através da prevenção dos fatores de risco ligados aos agentes: físicos, químicos e biológicos, lesões musculoesqueléticas (LME) e a fadiga causada por algumas situações laborais, viagens a trabalho e problemas
psicossociais.
3. Incorporar nosso know-how aos projetos de instalações, a fim de reduzir os riscos à saúde e à
segurança pessoal e aprimorar a segurança industrial.
Para lidar com esses desafios, a Tractebel exige de seus líderes e de todos os seus colaboradores:
•

dar bom exemplo aos outros

•

eliminar, avaliar e reduzir os riscos de SSO e levá-los em consideração em todas as tomadas de decisão

•

adotar uma comunicação clara e transparente em todos os níveis

•

respeitar os requisitos legais e outros requisitos, por exemplo, os procedimentos e diretrizes internas de
SSO e em particular as Regras Que Salvam Vidas, definidas pela ENGIE

•

oferecer as mesmas condições de saúde e segurança para todos os colaboradores

•

desenvolver suas habilidades com a visão de prevenção e resposta a situações de risco

•

analisar sistematicamente as falhas, acidentes e quase acidentes, para ajustar positivamente a cadeia de
prevenção e procedimentos de SSO

•

aprimorar o desenvolvimento e monitoramento de segurança em projetos, incorporando fatores humanos
e organizacionais.

Com o objetivo de assegurar a implementação da sua política e a melhoria contínua, a Tractebel mantém um
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional que atende os requisitos da norma ISO 45001.
Essa política de Saúde e Segurança aplica-se a todos escritórios e subsidiárias da Tractebel, tendo em
vista cumprir o nosso objetivo global de “alcançar a excelência em todas as nossas atividades, medindo
e monitorando continuamente a nossa performance”.
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