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A Holísticos é uma empresa de prestação de serviços na área da consultoria ambiental e como tal é
fundamentalmente constituída por pessoal com uma elevada consciência sobre as questões ambientais e
altamente motivado para a preservação do ambiente, gestão sustentável dos recursos naturais e para a
promoção dos princípios do desenvolvimento sustentável.

A Política de Saúde, Segurança e Ambiente (SSA) da Holísticos consubstancia-se na prestação de serviços de
forma responsável e sustentável, promovendo a protecção à saúde, ao ambiente e à segurança em todas as
actividades que desenvolve de modo a garantir um excelente desempenho na gestão ambiental e a prevenir
a ocorrência de acidentes que possam afectar a saúde humana e/ou a qualidade do ambiente.

A nossa Política visa:
•

Conjugar procedimentos que permitam prever e prevenir a ocorrência de acidentes durante o decorrer
das nossas actividades, quer no escritório como fora dele, que possam de alguma forma ter impacte
na saúde, segurança e/ou ambiente mantendo, ou sempre que possível, promovendo a melhoria da
qualidade ambiental dos locais em que actuamos;

•

Consciencializar e educar os nossos trabalhadores e subcontratados para que entendam a influência
das suas acções na sociedade e nas pessoas com as quais interagem, para que cada um deles assuma
activamente um papel na implementação desta Política, tornando cada um responsável pela gestão
sustentável dos recursos naturais, pela sua própria protecção, e pela protecção do património da
empresa e/ou dos nossos clientes;

•

Assegurar que os nossos serviços e/ou serviços prestados em nosso nome por qualquer subcontratado
satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, e que em paralelo sejam prestados de modo seguro,
socialmente justo e ambientalmente responsável, com base na utilização racional e sustentável dos
recursos naturais, eficiência energética e na gestão e tratamento adequados dos resíduos resultantes
das nossas actividades;
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Cumprir zelosa e escrupulosamente com toda a legislação sobre saúde, segurança e ambiente em vigor
no país e desenvolver as nossas actividades tendo em conta as práticas e padrões de SSA
internacionalmente aceites aquando da sua implementação;

•

Implementar continuamente acções de monitoria e controlo que permitam verificar se os
procedimentos definidos estão a ser fielmente implementados pelos trabalhadores e/ou
subcontratados ao serviço da Holísticos.

A Política de Saúde, Segurança e Ambiente da Holísticos enfatiza que:

•

É sempre melhor prevenir do que remediar e que todos os esforços e acções devem ser envidados no
sentido de garantir que todo o trabalho desenvolvido ao serviço ou em nome da empresa, seja feito
de forma segura, consciente e responsável;

•

Qualquer indivíduo ao serviço da empresa, quer seja trabalhador como subcontratado, pode e tem o
dever de parar e reportar qualquer actividade que esteja a ser desenvolvida em nome da empresa e
que seja susceptível de causar qualquer dano ao ambiente, à saúde e/ou pôr em risco a segurança e
integridade física de qualquer pessoa, quer esteja ligada como não à Holísticos.

Para garantir a exequibilidade da nossa Política de SSA a Holísticos adoptou os seguintes procedimentos:

•

Avaliação de riscos: antes de desenvolver qualquer nova actividade é feita uma avaliação dos riscos
que essa actividade envolve. Tendo em conta a descrição desses riscos são tomadas as medidas
necessárias para que os riscos sejam eliminados ou minimizados e que a actividade possa ser
executada de forma segura. Esta avaliação e as medidas tomadas são partilhadas com as pessoas
envolvidas nesta nova actividade.

•

Promoção de comportamentos responsáveis: os líderes da empresa demonstram comportamentos
responsáveis no concernente a SSA e todo o staff da empresa é encorajado a seguir os mesmos padrões
de comportamento e atitude responsável. Para este efeito as questões de segurança são regularmente
abordadas durante as reuniões e encontros internos. Sempre que comportamentos não responsáveis
sejam verificados, os mesmos serão debatidos e acompanhados até que se possam verificar correcções
aos mesmos.
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Análise das ocorrências: todos as ocorrências relacionadas com SSA são reportadas e analisadas. Este
é um processo que visa a eliminação das causas que motivaram a ocorrência em primeira instância
prevenindo ocorrências semelhantes no futuro motivadas pelas mesmas causa. Pretendemos desta
forma manter uma melhoria constante no desempenho da Holísticos em termos de SSA, sem acidentes
e sem infracções à lei.

•

Competência e preparação para execução de tarefas: todo o staff da empresa é escolhido e contratado
tendo em conta as competências que detenham para a execução das funções que lhes serão
atribuídas. Antes de qualquer alteração na descrição das funções de qualquer trabalhador as suas
competências para as novas funções serão devidamente avaliadas. As novas funções serão apenas
assumidas após demonstração de capacidade por parte do trabalhador ou após formação no sentido
de lhe conferir tais capacidades.

•

Uso adequado de equipamento de protecção individual: sempre que ao serviço da Holísticos qualquer
trabalhador ou subcontratado deve usar equipamento de protecção individual adequado sempre que
esteja a desenvolver actividades em que o uso desse equipamento seja aconselhável, exigível por lei,
e/ou indispensável do ponto de vista da sua segurança pessoal e das pessoas com quem partilha a
actividade.

•

Uso de álcool e/ou de drogas: o uso de álcool e/ou de drogas não será tolerado em qualquer
trabalhador e/ou subcontratado ao serviço da Holísticos. A execução de qualquer actividade ao serviço
da Holísticos sob influência destas substâncias constituirá por si só motivo de dispensa imediata dos
serviços da empresa.
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