
política
segurança e saúde no trabalho

moldando o mundo do trabalho
seguro e saudável



“trabalhar com saúde e segurança”.
a chave na atração das melhores pessoas!

compromisso randstad
Providenciar as melhores oportunidades para os candidatos e ser o 
empregador de eleição para os nossos clientes são dois dos pilares da 
metodologia de sustentabilidade da Randstad que estabelecem uma 
visão clara e abordam a saúde, segurança e bem-estar.

Encontramo-nos profundamente comprometidos em providenciar e 
manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, fazendo o melhor 
para prevenir acidentes e doenças profissionais, protegendo todas as 
nossas partes interessadas, nomeadamente, candidatos, colaboradores, 
clientes, fornecedores e visitantes. Para tal, comprometemo-nos a 
desenvolver medidas de segurança e saúde apropriadas, baseadas na 
avaliação dos riscos profissionais de cada posto de trabalho.

Estamos comprometidos em actuar em conformidade com todos os 
requisitos legais e estatutários aplicáveis. O nosso princípio orientador é 
que toda a tomada de decisão seja baseada em proteger a segurança e 
saúde dos nossos candidatos e colaboradores. Isto inclui o 
desenvolvimento e manutenção dos nossos processos e procedimentos, 
protecção e melhoria das nossas instalações e equipamentos, a 
disponibilização dos recursos necessários e a melhoria contínua das 
nossas práticas de negócio.
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apostamos na 
segurança e saúde 
no trabalho como 

parte da 
comunicação diária

ambicionamos um 
decréscimo 
contínuo de danos

queremos o 
envolvimento de todas 
as partes interessadas

objetivos e princípios orientadores
direcionar-nos para as zero mortes e para um contínuo decréscimo dos 
acidentes e doenças profissionais

minimizar os perigos, identificando, priorizando e controlando riscos para a 
saúde, segurança e bem-estar, em concordância com os princípios da 
razoabilidade prática e previsão

promover a participação, comunicação e envolvimento de todas as partes 
interessadas, nas medidas de segurança e saúde no trabalho, principalmente 
no que respeita a:

● identificação de incidentes, avaliação de risco e determinação de 
medidas de controlo

● investigação e acompanhamento de acidentes de trabalho

promover e coordenar atividades preventivas de elevada qualidade com os 
nossos clientes, de forma a garantir uma proteção adequada dos próprios, de 
todos os candidatos e colaboradores, quer trabalhem nas instalações do 
grupo, quer nas do cliente

providenciar informação e formação adequada a todos os candidatos e 
colaboradores, relativamente a medidas preventivas sobre SST e à 
monitorização da sua saúde, de acordo com a legislação em vigor

garantir que, candidatos e colaboradores:
● evitem incidentes e acidentes e se envolvam com a promoção da 

segurança e saúde
● actuem, a todo o momento, com segurança, para garantir o seu 

bem-estar e o dos outros
● participem proactivamente e se envolvam em matérias de SST
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