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Prevenção e Segurança no trabalho:
objectico “zero acidentes”
O risco de queda, riscos relacionados com electricidade ou manuseamento de maquinaria, riscos
rodoviários e mais. Todos os dias, a consciencialização de cada um dos colaboradores é essencial para evitar
os acidentes no local de trabalho e prevenir doenças ocupacionais. a VINCI Energies encontra-se
empenhada em contribuir para uma ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores.

Sustentado pela administração a todos os níveis, o nosso compromisso
com a segurança no trabalho passa por um reforço na verificação dos
dados de segurança de cada empresa e uma política de formação e
sensibilização de todos os colaboradores.
É imperativo que cada um seja interveniente solidário adoptando uma
postura de segurança. a vigilância dos comportamentos permite reduzir
ainda mais a frequência e a gravidade dos acidentes de trabalho.

Energies

Segurança no trabalho: as
abordagens da VINCI

No campo, o objectivo prioritário “zero acidentes”, dá lugar a inúmeras acções:
● Acolhimento nos estaleiros
●
Acompanhamento personalizado para os novos funcionários, quer sejam temporários ou subcontratados
● Sensibilização para a consciencialização do uso dos equipamentos de protecção individual
● Avaliação de riscos e auditorias cruzadas
● Formações dedicados dentro da Academia da VINCI Energie
● As acções de comunicação para informar, instaurar o diálogo e favorecer o intercâmbio de boas práticas: E-learning sobre o amianto, Concursos de
Segurança, Jornadas de sensibilização sobre LERT (Lesões por esforços repetitivos) ou ainda o acompanhamento das acções de prevenção pela Zoé,
uma personagem fictícia que permite personificar as mensagens de segurança
● O plano Vigiroute: O tráfego rodoviário é um grande risco que exige o desenvolvimento de uma política de prevenção específica. O plano Vigiroute
foi posto em prática a nível da Europa para alterar o nosso comportamento de condução. Este programa de formação é acompanhado pela
disseminação de ferramentas de sensibilização como o Vigiroute charter, mas também o passaporte do motorista
● Prémio de inovação VINCI: a cada ano a VINCI distingue as melhores ideias dos seus colaboradores. Entre as diferentes categorias, existe o
Prémio de Segurança, que recompensa as invenções ou melhoramentos de aparelhos que permitam melhorar a segurança nos estaleiros

Um encontro anual dedicado à segurança no trabalho
Para sensibilizar cada trabalhador e permitir que participe no debate e aborde questões de segurança e saúde no trabalho, a VINCI Energies organiza a
“Safety Week”. Durante a mesma semana, todos os funcionários da VINCI Energies e de todas as suas empresas, em todos os locais de obra e
estaleiros, encontram-se para trocar ideias, em pequenos grupos, em torno de um tema comum.
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