Política da Segurança da LUSOSIDER

P

A Lusosider é uma empresa siderúrgica, que produz e comercializa
produtos planos com ATITUDE pois tem a Segurança como um dos seus
principais pilares:

Acidente Zero
Garantir uma análise crítica e sistemática do desempenho do Sistema de Gestão da
Segurança e Saúde do Trabalho, através da melhoria contínua das condições de
segurança para conduzir a Zero Acidentes.

Treino e Consciencialização
Formar, treinar e implicar todos os colaboradores de forma diária e contínua, garantindo
um comportamento com uma cultura empresarial de segurança voltada para a
prevenção.

Integridade Física e Emocional
Assegurar que todos os colaboradores possuem o perfil e a formação necessários para
o desempenho de cada função, de modo confiante e seguro, garantindo a integridade
física e emocional de cada um.

Tratamento dos Riscos
A Lusosider identifica de forma sistemática os riscos associados a todas as suas
operações e processos, mantendo um sistema actualizado de comunicação de
actividades com risco associado e respectiva resolução.
A gestão de riscos é efectuada desde a concepção de novos projectos até à melhoria
contínua das condições dos locais de trabalho existentes.

União de Esforços
A Lusosider exige qualidade, compatibilidade e empenho de todos os prestadores de
serviços, bem como das empresas contratadas no que se refere à segurança e saúde
dos colaboradores.

Disciplina Operacional
A Lusosider compromete-se a cumprir e exceder a legislação aplicável bem como todos
os compromissos assumidos pela organização.
As chefias, a todos os níveis, são directamente responsáveis por prevenir acidentes e
doenças profissionais nas suas áreas de actuação, assegurando o compromisso e a
dedicação de todos os colaboradores, na realização de cada tarefa, de forma correcta e
segura, à primeira vez – SEMPRE!!
Todos os colaboradores são directamente responsáveis pelo cumprimento das normas
e procedimentos de Segurança.

Excelência em Segurança e Saúde
A Lusosider assume o compromisso com a procura da melhoria contínua da excelência,
fazendo da Segurança e Saúde no Trabalho partes integrantes e prioritárias de todas as
actividades.
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