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SALVESEN LOGÍSTICA, para além de dar cumprimento formal à legislação vigente, mediante o COMPROMISSO de toda a organização com as pessoas que a integram, desenvolve um 
processo de melhoria contínua das condições de trabalho, com o objetivo principal de proteger a SEGURANÇA E SAÚDE dos colaboradores, criando uma CULTURA PREVENTIVA que 
se estende fora do âmbito laboral, entendendo a Prevenção de Riscos Profissionais como parte da nossa Responsabilidade Social Corporativa. 
 

RESPONSABILIDADES 

 
A responsabilidade da prevenção de riscos laborais reside em TODOS os colaboradores da Empresa, partindo do compromisso visível da Direção da mesma, passando pela participação 
de todos os níveis hierárquicos, funcionais e estruturais da seguinte forma: 
 

✓ O colaborador é responsável pela sua segurança, dos seus colegas e de todos as outras pessoas que acedam ao Centro de Trabalho. 
✓ Os representantes dos trabalhadores com funções específicas em matéria de prevenção, assumem a responsabilidade de colaborar no desenvolvimento da nossa cultura de 

prevenção para reduzir a sinistralidade laboral na Empresa e conseguir um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
✓ Os serviços de segurança e saúde enquanto órgãos promotores da gestão preventiva são responsáveis por assegurar e coordenar o sistema de gestão de Segurança e Saúde. 
✓ A Direção não só detém a máxima responsabilidade executiva, disponibilizando os meios humanos e/ou materiais necessários para  garantir a Segurança e Saúde de TODOS os 

colaboradores de SALVESEN LOGÍSTICA., mas também o compromisso de desenvolvimento da nossa cultura preventiva. 
✓ As Chefias de cada Centro de Trabalho são responsáveis por fomentar o compromisso e participação dos colaboradores, dando exemplo e prestando especial atenção aos seus 

comportamentos e atitudes, garantindo a correta implementação e cumprimento do nosso sistema de Segurança e Saúde.  

 

AÇÕES 

 
A melhoria contínua da ação preventiva, baseada nos nossos Valores de Respeito pelas pessoas, requer a implementação das seguintes ações:  
 

✓ Estabelecer objetivos e metas que integrem os aspetos preventivos nas nossas decisões de negócio.  
✓ Criar uma cultura de segurança e saúde que promova a participação dos colaboradores e a responsabilidade individual de todos. 

• Proporcionar os recursos necessários que nos permitam alcançar a meta de ZERO ACIDENTES e manter o rumo até à excelência em Segurança. 

• Incentivar a PROMOÇÃO DA SAÚDE de forma global, integrando atividades que fomentem, não só a saúde laboral, mas também hábitos de vida saudável. 

• Fomentar ações de sensibilização em matéria de Segurança fora do âmbito laboral.  
✓ Integrar, como parte essencial da gestão diária na nossa empresa, a comunicação, a informação, a consulta, a formação, os planos de consciencialização e sensibilização em 

relação à prevenção e ao cumprimento das normas e respetivos procedimentos. 
 
A implementação desta Política é um objetivo fundamental da Direção, e é responsabilidade de todos os colaboradores o seu cumprimento, para garantir a Segurança e Saúde de todos 
os colaboradores da SALVESEN LOGÍSTICA.  
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