
Política de Segurança 
 

 

A SUEZ Treatment Solutions atua no projeto, construção, montagem, comissionamento, operação e manutenção de 

estações de tratamento de água e lamas, assim como na prestação de serviços associados, oferecendo aos seus clientes 

soluções confiáveis e eficientes para a gestão de recursos de acordo com práticas sustentáveis. 

 A SUEZ Treatment Solutions centra os seus padrões de excelência industrial com base na antecipação das 

necessidades do cliente, na inovação e na redução de custos. A nossa audácia, determinação e imaginação são os nossos 

principais ativos. 

A segurança faz parte do profissionalismo das equipas da SUEZ Treatment Solutions. Este espírito transmite-se a todos 

os níveis da empresa, desde a conceção até à exploração das instalações. A SUEZ Treatment Solutions integrou a 

segurança em todos os seus processos técnicos constituindo um componente principal do sistema de gestão. 

Assim, no âmbito da higiene, segurança e saúde no trabalho, numa perspectiva de eliminação da exposição a riscos 

profissionais, redução gradual e progressiva dos índices de sinistralidade e em cumprimento integral da norma ISO 45001 e 

legislação aplicável, a Direcção da SUEZ Treatment Solutions, em sintonia com os valores fundamentais da SUEZ, definiu 

uma política com base nas seguintes diretrizes: 

➢ Cumprir os requisitos legais aplicáveis em matéria de prevenção de riscos laborais, princípios de orientação da SUEZ e 

restantes compromissos subscritos pela organização em todos os seus centros de trabalho. 

➢ Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis e dotar o sistema de gestão com os meios adequados para 

alcançar os seus fins, integrando a técnica, as relações sociais, a organização e as condições de trabalho.  

➢ Integrar a actividade preventiva em todos e em cada um dos componentes da sua estrutura e em todas as suas 

actividades (concepção, engenharia, construção, arranque e exploração), tornando participantes deste compromisso 

clientes, fornecedores, empreiteiros e outros colaboradores, de modo que esta responsabilidade e compromisso sejam 

recíprocos. 

➢ Estabelecer, rever e comunicar as linhas estratégicas, políticas, planos, objectivos e indicadores para conseguir a 

efectiva integração das actividades preventivas. 

➢ Integrar a prevenção em todas as actuações da SUEZ Treatment Solutions: projeto, engenharia, construção, arranque 

e exploração. 

➢ Seguir e executar o planeamento da atividade preventiva que resulta do estudo e avaliação de riscos, processos e 

serviços com vista à eliminação e redução de riscos para a Segurança e Saúde dos trabalhadores. 

➢ Fomentar uma “Cultura Justa“ em termos de Segurança e Saúde e promover o compromisso individual e coletivo com 

as nossas “Regras que salvam vidas”, acções no sentido da melhoria contínua, que não se limitem à simples correção 

de situações de risco detetadas.  

➢ Promover a consulta e a participação dos trabalhadores na gestão da prevenção de riscos laborais. 

➢ Desenvolver atividades de formação e informação, dirigidas a promover um maior conhecimento dos riscos no trabalho 

e as medidas preventivas a adotar, assegurando assim a capacidade, competência e atitude proactiva dos seus 

trabalhadores. 

➢ Desenvolver, aplicar e manter atualizado o plano de prevenção de riscos laborais. Os procedimentos e instruções de 

trabalho destinados a prevenir acidentes e a limitar as suas consequências, encontrar-se-ão disponíveis em todos os 

centros de trabalho e serão rigorosamente aplicados. 

Assim, em linha com os valores fundamentais do Grupo SUEZ e do SUEZ Spain e com uma visão de pleno respeito pela 

norma ISO 45001 e pela legislação em vigor, a Direção da SUEZ Treatment Solutions, através deste documento, 

manifesta claramente o seu compromisso com a Segurança e Saúde no Trabalho, comprometendo-se a garantir os 

recursos necessários para a sua implementação e a transmiti-lo a todos e a cada um dos componentes da sua estrutura 

(incluindo subcontratados) para respetiva aplicação e cumprimento.  
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