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Nosso comprometimento
com Saúde e Segurança
A Arcadis é a uma empresa de Serviços de Engenharia, abrangendo Consultoria; Engenharia de Projeto, Gerenciamento de
Empreendimentos, Serviços de Consultoria e Engenharia Ambiental. Somos uma empresa de grande porte, em mais de 70
países, com a sustentabilidade no centro de tudo o que fazemos, temos como foco maximizar nosso impacto para melhorar a
qualidade de vida.
.

VISÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DA ARCADIS
De acordo com nossos valores fundamentais, nos esforçamos para atingir zero acidentes em tudo o que fazemos, garantindo a
saúde, segurança e bem-estar de nossos colaboradores e partes interessadas. Com base na melhor cultura e desempenho de
Saúde e Segurança (Health & Safety) da Arcadis, integramos os padrões de saúde e segurança e as melhores práticas em
nossas soluções para gerenciar riscos e trazer os melhores resultados para nossos colaboradores e clientes.

POLÍTICA GLOBAL DE SAÚDE E
SEGURANÇA DA ARCADIS
NA ARCADIS, SAÚDE E SEGURANÇA (SSO) SÃO REQUISITOS PARA
A EXCELÊNCIA OPERACIONAL. COMO UMA ORGANIZAÇÃO
FORMADA POR COLABORADORES DETERMINADOS A ALCANÇAR
UMA CULTURA DE ZERO ACIDENTES, A ARCADIS E SUAS EQUIPES:

• Mantêm Saúde e Segurança em primeiro lugar, em todas as
atividades, em todo o tempo;
• Provém condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção
de lesões e doenças relacionadas ao trabalho de acordo com seus
riscos e oportunidades;
• Identificam e eliminam perigos de forma proativa, avaliam, controlam e
reduzem riscos em tudo o que fazem, todos os dias (Filosofia TRACK);
• Executam uma atividade somente depois de identificarem todos os
perigos e controlam os riscos ou exercitam a autoridade de interromper
uma tarefa, caso a considerem insegura;
• Demonstram clara liderança em Saúde e Segurança e compreendem
que uma postura ativa é esperada de todos os colaboradores;
• Mantêm a liderança e as equipes como responsáveis pela Saúde e
Segurança;
• Cumprem os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos de Saúde
e Segurança onde quer que trabalhem;
• Cuidam ativamente de suas equipes e partes interessadas, intervindo
quando observam comportamentos de risco e condições inseguras
para resolvê-los prontamente;
• Reconhecem equipes que demonstram comportamentos proativos em
Saúde e Segurança;
• Garantem que a equipe está capacitada para realizar suas tarefas
com segurança;
• Qualificam, selecionam e avaliam subcontratados rigorosamente em
relação ao desempenho e cumprimento dos requisitos de Saúde e
Segurança;
• Incentivam as partes interessadas a estarem alinhadas à cultura de
Saúde e Segurança e colaborarem para que alcancem zero acidentes;
• Comunicam lições aprendidas e melhores práticas;
• Garantem a consulta e participação de colaboradores nos assuntos
relacionados à Saúde e Segurança;
• Responsabilizam-se pela melhoria contínua do sistema.

O “TRACK to 0” é um objetivo desafiador e só pode ser alcançado
se todos os colaboradores da Arcadis entenderem, acreditarem,
demonstrarem e comunicarem esses compromissos, além de se
engajarem na melhoria contínua do nosso Sistema e
desempenho de Saúde e Segurança todos os dias.

Julho 2021

Karin Ferrara Formigoni Marangoni
Diretora Geral Brasil

