Política de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente
A INCASOMETAL, Lda. é uma empresa Portuguesa, jovem voltada para o setor de prestação de
serviços e cedência de mão de obra qualificada nas áreas de soldadura, serralharia, montagem
de tubagens, reparação de estruturas específicas em chaparias industriais, gás/petróleo e naval,
montagem de equipamentos industriais e automação e construção civil.
Somos dedicados exclusivamente ao setor da indústria metalomecânica, naval e construção civil.
Focando na qualidade e excelência da mesma nas prestações de serviço a nível nacional como
internacional.
A segurança de pessoas e bens, a qualidade dos serviços, o respeito pelo ambiente e o
cumprimento da legislação e outros requisitos que a INCASOMETAL subscreva, são valores a
cumprir.
Todos os Colaboradores INCASOMETAL são responsáveis pela sua saúde, segurança e
protecção do meio ambiente devendo contribuir para os objetivos da organização.
Assim, a Política de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente da INCASOMETAL assenta nas
seguintes premissas:
 Disponibilizar os profissionais mais capacitados e responsáveis do mercado para a
execução dos mais diversos tipos de projetos na nossa área de atuação;
 Implementar um Sistema de Gestão de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente, com
criação de procedimentos, instruções de trabalho, boas práticas, comunicação eficaz e
promoção de condições de segurança integrando e consultando para isso os
colaboradores;
 O compromisso de melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão de
segurança, saúde e ambiente, prevenir lesões e danos para a saúde e o ambiente,
promover a qualidade, competitividade dos serviços prestados pela INCASOMETAL em
harmonia com o meio ambiente e a segurança e saúde das pessoas;
 Promover a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos decorrentes das atividades,
reforçando a prevenção da poluição do meio ambiente;
 Cumprimento e melhoria contínua das regras de segurança, procurando a situação ideal
nos locais de trabalho, de um trabalho exímio com zero acidentes, sustentada por uma
política de prevenção, anulando a necessidade de correcção; criar condições de trabalho
que mantêm e protegem a saúde dos nossos colaboradores;
 Valorizar e motivar os seus Recursos Humanos, consciente de que a capacidade de
resposta da INCASOMETAL assenta nos mesmos, numa forte aposta na formação dos
colaboradores, com a finalidade de obter recursos humanos qualificados, trabalhando de
forma segura;
 Cumprimento das regras, procedimentos nas áreas de Segurança e Ambiente definidas
pelos nossos Clientes;
 O Compromisso em melhorar continuamente o desempenho do seu Sistema de Gestão
de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente.
Trofa, 04 de Fevereiro de 2019
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