CONDUTA DE QUALIDADE,
AMBIENTE E SEGURANÇA

CARO VISITANTE / FORNECEDOR:
Para sua própria conveniência e segurança, leia atentamente este folheto e cumpra
todas as regras que aqui se encontram mencionadas. A José Aldeia Lagoa & Filhos,
S.A. agradece a sua compreensão.

Rev.01 – Março/2022

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
ENTRADA E REGISTO:
Visitantes e colaboradores das empresas externas deverão preencher a folha de
registo de entrada e conhecimento do presente folheto.
PREVENÇÃO DE ACIDENTES:
Cumpra todas as regras, sinalização e informações de segurança.
 Manter distância de segurança dos equipamentos de trabalho
 Usar obrigatoriamente capacete e calçado de proteção e colete de alta visibilidade.
 Ter atenção à circulação do equipamento de elevação de cargas e à pá carregadora.
 Caso detete alguma situação anómala, comunique de imediato ao colaborador que o
acompanha ou Responsável de Produção ou Manutenção.

CIRCULAÇÃO:
 Ao circular nas vias internas de circulação cumpra o limite máximo de velocidade
de 20 km/h;
 Estacione o seu veículo, de marcha atrás, para facilitar em caso de evacuação
 Não bloqueie portas, saídas ou equipamentos de combate a incêndio.

PRINCIPAIS PERIGOS/CONSEQUÊNCIAS:
Movimentação de máquinas/camiões e pessoas - Atropelamento
Derrocada – Soterramento
Projeção de objetos - Queda de pedras.

AMBIENTE
Sempre que desenvolver trabalhos nas nossas instalações adote medidas e boas práticas de gestão
ambiental com vista à redução, reutilização eficiente dos recursos, nomeadamente da água e energia.
Separe e coloque os resíduos produzidos nos contentores que se encontram identificados para tal.

QUALIDADE
A José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A., tem implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança, qualquer sugestão ou reclamação que queira apresentar será devidamente
analisada.

EM CASO DE EMERGÊNCIA
Número Europeu de Emergência: 112
Em caso de incidente, contacte:
Geral: 236209270
Em caso de emergência:
Siga as instruções dadas pelos colaboradores.
Quando informar alguém sobre uma emergência esclareça:
1- Qual o tipo de emergência
2- Se há vitimas e o estado das vítimas
3- Local
4- Identifique-se
5- Confirme que a mensagem foi percebida, antes de desligar a chamada.
Existem quatro Caixas de Primeiros Socorros: edifício principal, manutenção, laboratório e wc
masculinos da produção. No entanto, o melhor apoio é dado no Gabinete Médico no
 principal.
Existe uma caixa de primeiros socorros à entrada, com a sinalização devida. No
edifício

entanto, o melhor apoio é dado no Laboratório C&D

Em caso de evacuação

 Em caso de evacuação deve seguir as indicações das saídas de emergência e/ou

Dirija-se ao ponto de encontro

instruções dadas pelos elementos da Brigada de Evacuação.

De forma ordeira, siga os colaboradores e a sinalização existente

 O ponto de encontro situa-se
na entrada
do edifício.
MANTENHA
A CALMA
NÃO GRITE
NÃO CORRA

