
 
 
 

Política de Segurança e Saúde no Trabalho da FCC Aqualia 

A FCC Aqualia adota entre os seus valores estratégicos, a melhoria contínua da segurança no 
trabalho e a promoção da saúde. É seu objetivo elevar os níveis de segurança das suas atividades 
para além do estrito cumprimento da legislação, constituindo deste modo um enquadramento no 
qual podem ser integradas ações de promoção da saúde e bem-estar profissional do seu pessoal. 

A Direção compromete-se a divulgar esta Política de Segurança e Saúde no Trabalho e os princípios 
adotados a toda a organização, empreiteiros, fornecedores, clientes e demais grupos de interesse. 
De igual forma, compromete-se a requerer aos seus quadros executivos para que trabalhem neste 
sentido, assegurando-se de que são compreendidos, implementados e mantidos em dia por todos os 
níveis na sua dependência, e integrem a gestão da segurança e saúde tanto nas atividades diárias 
como no desenvolvimento de novos projetos. 

Esta Direção compromete-se com os seguintes princípios para os quais serão programados atuações 
e objetivos anualmente: 

� Desenvolvimento do máximo esforço na redução da sinistralidade, assumindo o princípio de 
que todo e qualquer acidente pode e deve ser evitado, assegurando a proteção dos bens 
materiais e dos processos produtivos; 

� Para cada área de produção serão programadas anualmente atuações preventivas e serão 
estabelecidas as comissões relevantes de análise e acompanhamento das condições de 
segurança e saúde dos centros de trabalho. Nas referidas comissões deverão participar desde 
a Direção, nos seus distintos níveis, até à gestão intermédia, empregados, técnicos de 
prevenção e empreiteiros; 

� Afetação dos recursos adequados à organização da segurança e saúde na empresa, para 
assegurar que a cadeia hierárquica recebe o aconselhamento e o apoio necessário no 
cumprimento das suas responsabilidades na matéria; 

� Garantia aos colaboradores e empreiteiros da suficiente e adequada formação, informação e 
capacitação para trabalhar de forma segura e gerir a segurança e a saúde na sua área de 
responsabilidade; 

� Auditar regularmente as atividades de acordo com o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
vigente em cada momento; 

� Comunicar os resultados da gestão da segurança e saúde, reconhecendo os sucessos obtidos e 
incentivando a melhoria contínua; 

� Compromisso em envolver todos os agentes sociais responsáveis no seio da Empresa (todo o 
pessoal e todas as áreas) com a Segurança Rodoviária como uma parte integrante e 
fundamental da promoção da Segurança e Saúde no Trabalho; 

� Desenvolvimento de ações direcionadas à melhoria do ambiente de prevenção e respetiva 
implementação como projeção da Cultura de Prevenção da Empresa. 

Assumindo que a prevenção de acidentes está relacionada com uma cultura que ultrapassa o âmbito 
profissional, não é menos verdade que o trabalhador deve assumir a sua obrigação no cumprimento 
das normas de segurança como um dever primordial e inevitável como membro desta organização, 
que, de resto, é uma questão de senso comum uma vez que afeta a própria vida e saúde. 
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