
Política de segurança de trabalho e proteção da saúde 
 

O objetivo de cumprimento dessa política é preservar a vida e a saúde dos funcionários e clientes 

do Grupo de Empresas Softline, garantir a segurança dos processos de produção e equipamento, 

prevenir as lesões e doenças profissionais, melhorar as condições de trabalho dos funcionários. 

 

A alta gerência da Empresa assume a sua responsabilidade na área de segurança do trabalho 

e proteção da saúde e tem as obrigações seguintes:  

-Cumprir os requisitos da legislação federal, regional e industrial na área da proteção do 

trabalho aplicados à atividade do Grupo de Empresas Softline, incluindo os requisitos dos 

padrões internacionais na área da proteção de trabalho. 

-Assegurar a segurança de trabalho e proteção da saúde dos funcionários da Empresa para 

prevenir os acidentes e doenças profissionais durante a produção; 

-Envolver os funcionários da Empresa na participação da proteção de trabalho; 

-Incentivar e promover o estilo de vida saudável entre os funcionários; 

-Efetuar o controle constante e sistematizado das condições e proteção do trabalho; 

-Aperfeiçoar constantemente o Sistema de Gestão da Proteção de Trabalho do Grupo de 

Empresas da Softline. 

 

Para cumprir estas obrigações, o Grupo de Empresas Softline deve: 

- Realizar a identificação e avaliação dos riscos na área da proteção do trabalho e gestão eficaz 

dos riscos identificados. 

- Aperfeiçoar os processos de produção, aplicar os equipamentos, equipamentos de proteção 

individual necessários e tecnologias que garantam a segurança do trabalho. 

- Efetuar o monitoramento, inspeções, auditorias internas, avaliação das condições de trabalho 

para verificar o cumprimento dos requisitos legislativos e outros aplicáveis aos riscos da 

Empresa na área da proteção do trabalho. 

- Apoiar a organização dos eventos esportivos e as aulas desportivas autônomas dos funcionários, 

divulgar a informação sobre as suas conquistas. 

- Assegurar a competência dos funcionários na área de proteção do trabalho, informar os 

funcionários e clientes do Grupo de Empresas Softline das Empresas sobre as obrigações relativas 

a esta Política.  

 

A alta gerência da Empresa assume a responsabilidade por realização da presente Política por 

meio de estabelecimento dos respetivos objetivos e tarefas, investindo os recursos 

organizacionais e financeiros necessários para atingir estes objetivos, controle a análise da 

atividade da Empresa na área de segurança do trabalho e proteção da saúde.  
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