
Os nossos comportamentos base aplicam-se a todos os:

‣ Empregados

‣ Trabalhadores Temporários

‣ Subcontratados

Se todos nos comportarmos desta forma, vamos…

estar mais perto da nossa meta de zero acidentes.

Se todos nos comportarmos desta forma, vamos conseguir…

zelar pelos colegas e garantir o bem-estar geral.

zelar pela essência da nossa organização – os nossos 

clientes.

zelar pelo nosso negócio da empresa como se fosse de 

cada um de nós – ser responsáveis.

Se todos nos comportarmos desta forma, vamos…

Criar o espaço que os nossos clientes precisam, de 

forma segura.

COMPORTAMENTO UM

É nossa responsabilidade protegermo-nos e proteger os 

nossos colegas.

COMPORTAMENTO TRÊS

Tu tens que manter o teu local de trabalho limpo e arrumado, 

de forma a que seja sempre seguro.

COMPORTAMENTO QUATRO

Gere o teu espaço de forma a não desperdiçar recursos. 

Reporta qualquer resíduo, desperdício ou risco ambiental.

COMPORTAMENTO CINCO

Compreende e segue as regras salva vidas da tua delegação.

COMPORTAMENTO DOIS
Tu deves contrariar, intervir e reportar imediatamente qualquer 

ato inseguro ou condição perigosa. É tua obrigação parar 

qualquer trabalho a decorrer de forma insegura.

C O M O  T R A B A L H A M O S
OS NOSSOS 5 COMPORTAMENTOS BASE

“OS OBJETIVOS DE NEGÓCIO NÃO SÃO MAIS 

IMPORTANTES QUE AS PESSOAS”



Tu deves contrariar, intervir e reportar imediatamente qualquer ato inseguro ou 

condição perigosa. É tua obrigação parar qualquer trabalho a decorrer de forma 

insegura.

É nossa responsabilidade protegermo-nos e proteger os nossos colegas.

Tu tens que manter o teu local de trabalho limpo e arrumado, de forma a que seja 

sempre seguro.

Gere o teu espaço de forma a não desperdiçar recursos. Reporta qualquer resíduo, 

desperdício ou risco ambiental.

Compreende e segue as regras salva vidas da tua delegação. Vê as regras salva vidas.

COMO TRABALHAMOS
OS NOSSOS CINCO COMPORTAMENTOS BASE



REGRAS SALVA VIDAS

SE NÃO PODES CONTROLAR O RISCO, TENS QUE PARAR O TRABALHO

Faz sempre uma avaliação do risco e segue 

os procedimentos.

Posiciona-te numa zona afastada de 

equipamentos em movimento ou em tensão.

Protege-te de quedas quando realizares 

trabalhos em altura.

Nunca passes por baixo de cargas suspensas.

Respeita o código da estrada, as condições 

atmosféricas e o plano de viagem.

Certifica-te sempre que os módulos e o seu 

conteúdo estão seguros para transportar.

Utiliza apenas equipamento para o qual tens 

formação e autorização para operar.

Protege-te de fontes de energia, desenergiza, 

isola e identifica o perigo.

Preenche e cumpre a Autorização para 

realizar trabalhos de alto risco, se aplicável.

Mantém-te sempre apto para o trabalho.


