
 

 

Política da Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Objetivo 

Assegurar a contínua melhoria das condições de trabalho nos diversos locais de 

desenvolvimento da sua atividade, visando a preservação da segurança, saúde e 

o bem-estar de todos os trabalhadores. 

 

Diretrizes 

Para a Ascendi, a Segurança e Saúde no Trabalho são valores fundamentais, 

constituindo um compromisso firme para com todas as pessoas integrantes da 

Organização, sob sua direção ou responsabilidade, constituindo a promoção e o 

reconhecimento da segurança elementos essenciais do exercício da sua atividade, 

proporcionando condições de trabalho adequadas à prevenção de acidentes de 

trabalho e outras doenças. 

Assim, a Ascendi baseia a sua política no seguinte ciclo de melhoria: 

 

A. Planear 

 Garantir a observância dos requisitos legais e contratuais aplicáveis, bem 

como de outras obrigações de conformidade tais como normas e procedimentos 

internos, que permitam modelar as condutas coletivas e/ ou individuais em linha 

com as melhores práticas neste setor de atividade; e 

 Promover uma cultura interna orientada para a melhoria contínua do 

sistema de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, estabelecendo objetivos e 

cumprindo-os. 

 

B. Executar 

 Implementar um plano de formação contínua para a consciencialização dos 

colaboradores, internos e externos, para os perigos e riscos dos locais trabalho e 

das atividades e, ainda, para respostas apropriadas para situações de emergência; 

 Proporcionar a melhoria das condições de Segurança e Saúde no trabalho 

através: 

 da integração dos princípios gerais de prevenção em todos os níveis dos 

processos; 

 da apreciação dos riscos e oportunidades para a Segurança e Saúde no 

Trabalho; 

 da identificação e eliminação/ minimização permanente de perigos; e 

 da apreciação e controlo de todos os riscos remanescentes. 



 

C. Avaliar e Atuar 

 Realizar monitorizações e inspeções periódicas, aos diversos níveis da 

organização; 

 Promover a consulta e participação dos colaboradores, através de diversos 

meios, desenvolvendo nestes um espírito crítico e proativo nas matérias de 

Segurança e Saúde no Trabalho; e 

 Identificar e desenvolver sinergias entre todas as áreas funcionais da 

Organização com vista à otimização das iniciativas de promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho. 


