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A Política de Segurança e Saúde no Trabalho é um instrumento orientador para todos os que 

trabalham ou usufruem dos nossos serviços e, tem como objetivo final, a obtenção de medidas 

vocacionadas a organizar os meios que possibilitem o combate eficaz a todo o tipo de incidentes, 

lesões e afeções da saúde a que possam estar expostos todos os intervenientes. 

A Via do Infante compromete-se a cumprir e a fazer cumprir os seguintes princípios orientadores 

de modo a garantir a eficácia desta Política: 

o Implementar e fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, das partes interessadas e 

outros que a organização subscreva referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 

o Assegurar o cumprimento por parte dos nossos fornecedores e subcontratados das 

diretrizes de segurança por nós estabelecidas, enquanto em atividade nas nossas 

instalações; 

o Sensibilizar para a necessidade de existência e cumprimento de uma cultura de 

segurança; 

o Incentivar as ações tendentes à implementação de um Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho e a contribuição para a melhoria contínua desse Sistema; 

o Sensibilizar e formar todos os intervenientes numa perspetiva preventiva para a 

obrigatoriedade do cumprimento das normas, regras e procedimentos de segurança no 

trabalho; 

o Implementar medidas organizativas para garantir condições de trabalho seguras, 

proporcionando bom estado físico e psíquico de todos os trabalhadores, subcontratados e 

utentes, assegurando um ambiente de trabalho saudável; 

o Cumprir com os respetivos Planos de Segurança e Saúde, Fichas de Segurança e 

Compilações Técnicas existentes associados aos trabalhos a executar; 

o Compromisso de eliminação dos perigos e redução dos riscos para a SST nas atividades 

desenvolvidas na empresa; 

o Estabelecer e acompanhar os objetivos e medidas que visem a prevenção de incidentes, 

lesões e afeções da saúde, atingindo elevados índices de produtividade em função da 

implementação de medidas de melhoria contínua das condições de trabalho; 

o Compromisso de consulta e participação dos trabalhadores. 

Na perspetiva de implementação e de concretização desta Política, devem todos os trabalhadores, 

subcontratados e utentes contribuir de modo consciente e construtivo, a fim de conseguirmos 

atingir plenamente e com sucesso os nossos objetivos, contribuindo para a segurança e 

integridade física e psíquica de todos. 

A Via do Infante compromete-se a divulgar e promover a Política acima descrita a todos os 

intervenientes e partes interessadas. 

 

Loulé, 11 de janeiro de 2023 
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