
 

 
    

  

 
 

 
POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR 

 
A Direção da PreZero, empresa de referência em Espanha e Portugal, que oferece serviços essenciais de 
tratamento de resíduos, serviços urbanos, gestão ambiental e reciclagem, bem como de gestão de edifícios 
e instalações e fornecimento de soluções integrais para clientes públicos e privados, compromete-se em criar 
locais de trabalho seguros e saudáveis para todas as partes interessadas, mediante os seguintes pilares: 
 

 Considerar a prevenção dos riscos laborais como um objetivo prioritário, que deve estar presente em 
todas as ações da empresa, com a finalidade de evitar lesões e afeções da saúde dos seus trabalhadores 
através de um processo de melhoria contínua. 

 Cumprir os requisitos legais em vigor em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho e outros requisitos 
que subscreva voluntariamente, considerando, sempre que possível, as melhores práticas em matéria 
de segurança e saúde. 

 Fornecer os recursos humanos e materiais necessários e suficientes para uma adequada prevenção de 
riscos laborais nos seus centros de trabalho e nas atividades, assim como para as partes interessadas. 

 Proteger e fomentar a segurança e a saúde dos trabalhadores, garantido a inclusão de todos os 
trabalhadores vulneráveis promovendo locais de trabalho seguros e saudáveis, e o bem-estar dos 
trabalhadores.  

 Promover a formação e informação sobre a prevenção de riscos laborais a todas as partes interessadas 
internas e externas, com a finalidade de potenciar comportamentos seguros em toda a organização, 
facilitando canais de comunicação para promover uma cultura de segurança em que todos contribuam 
de forma positiva para o nosso desempenho. 

 Promover a consulta e participação de todos os trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, ou quando exista, o representante dos trabalhadores. 

 Implementar um processo de apreciação de riscos e oportunidades de forma a eliminar ou reduzir os 
riscos a que estão expostos os trabalhadores e outras partes interessadas, em todos os locais de 
trabalho e prestação serviços. 

 Monitorizar o desempenho em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, de forma regular e 
consistente. Realizando-se, também, a investigação de todos os incidentes de forma a prevenir a sua 
reincidência. 

 

Este compromisso concretiza-se através da implementação de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho, que assegure o cumprimento dos aspetos acima referidos, e que melhore a sua eficácia de 
forma contínua. Para tal: 

 A linha hierárquica de cada atividade e a Direção da Organização assumiram a função de promover, 
estimular e integrar nas suas ações a prevenção dos riscos laborais, através da promoção de uma cultura 
de segurança no trabalho consistente, positiva e saudável. 

 Os trabalhadores, de acordo com o seu nível de responsabilidade, devem controlar e zelar pela Segurança 
e Saúde nas atividades que realizam. 

 A segurança será integrada na organização interna, assumindo cada hierarquia a responsabilidade pela 
gestão da sua área de ação. 

 Todos os centros de trabalho e atividades devem cumprir rigorosamente as medidas de segurança 
aplicáveis. 

 

Em Madrid, dezembro de 2021 

          

Gonzalo Cañete 

Administrador Executivo da PreZero em Espanha e Portugal 

 


