POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – SMS
A WORKSHIP DO BRASIL LTDA compromete-se a fornecer um ambiente de trabalho saudável e seguro e
conduzir suas atividades de forma a proteger o seu colaborador e o meio ambiente, focando nos seguintes
objetivos:
✓ Promover a segurança dos colaboradores por meio de treinamentos constantes, prevenir lesões
humanas ou perda da vida, prevenir danos à propriedade e ao meio ambiente, em particular ao
ambiente marinho;
✓ Prover práticas seguras nos atendimentos técnicos a navios ou offshore em plataformas sempre
em um ambiente de trabalho seguro e SEMPRE seguindo as regras de segurança do cliente final;
✓ Demonstrar melhoria continua na prevenção de acidentes de trabalho;
✓ Avaliar todos os riscos inerentes às atividades previamente descritas nas ordens de serviço;
✓ Cumprir com requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos quais a organização está
submetida e que se relacionam aos nossos riscos de SMS e aspectos ambientais da Empresa;
✓ Comprometer-se com a prevenção de lesões e doenças e com a melhoria contínua do desempenho
e gestão de SMS;
✓ Comunicar a todas as pessoas que trabalham para, em nome de e sob o controle da organização,
as suas obrigações de segurança e saúde, com a intenção de garantir a conscientização do tema
entre os colaboradores;
✓ Fornecer a estrutura para definição e revisão de metas e objetivos de saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente;
✓ Assegurar um elevado nível de compromisso com o cumprimento dos requisitos e melhorar
continuamente a eficácia de nossa política;
✓ Assegurar que todos os funcionários sejam competentes para conduzir suas tarefas específicas;
✓ Manter um sistema de comunicação para permitir a análise de incidentes, de incidentes potenciais
e de não conformidades;
✓ PARAR – Pare o serviço em caso de risco a sua segurança, saúde ou ao meio ambiente. Nada é tão
importante quanto isto. PARE.
✓ Divulgar as recomendações para prevenir recorrência de qualquer problema na Empresa.
✓ Participação ativa e responsável da alta direção.
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