
A Direção mantém um compromisso visível e pessoal para a prevenção dos danos e da 
deterioração da Saúde do pessoal da Organização e de outros grupos de interesse atingidos.

Os trabalhadores receberã o informação relativa a os riscos resultantes da sua atividade 
laboral e das medidas de proteção e prevenção a implementar. Todas as pessoas devem 
participar no desenvolvimento da atividade preventiva.

A Prevenção é mais uma responsabilidade da linha hierárquica, sendo cada quadro o 
responsável pela segurança da sua área, e cada trabalhador responderá perante o seu 
superior pelas ações que interessam a sua segurança.

Serão estabelecidos, procurados, revistos e mantidos os objetivos e requisitos do Sistema, 
visando assegurar a correta gestão e melhoria do desempenho, realizando de forma 
periódica auditorias para verificar o seu cumprimento.

Serão exigidos respeito e cumprimento estritos de todo o regulamento relacionado com a 
prevenção, verificando periodicamente o seu cumprimento, através de revisões e auditorias.

Todas as ocorrências podem ser evitadas. Para isso, devem ser identificados e avaliados 
os riscos resultantes das atividades de trabalho, sendo realizado um controlo adequado 
das instalações e operações.

Devem ser estabelecidos objetivos atingíveis adequados à organização, integrados nos 
objetivos gerais da empresa, sendo planificada a sua realização e avaliado periodicamente 
o seu cumprimento.

Devem ser desenvolvidos planos periódicos de formação contínua para prevenir os riscos 
para a segurança ea saúde dos trabalhadores ea atuação perante situações de emergência.
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Política de
prevenção  de Riscos laborais

A  CONTENUR  é uma empresa dedicada à concepção, produção, comercialização e manutenção 
de sistemas de contentorização para a recolha mecânica de resíduos, caixotes de lixo, parques infantis 
e áreas de lazer e polidesportivas.

A Prevenção é um objetivo permanente e prioritário, tanto pelo seu conteúdo social e caráter humano, 
como pelo seu contributo para a eficiência empresarial; é por isso que a Direção estabelece que todos 
os níveis da organização devem atuar de acordo com os princípios e compromissos seguintes:
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