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HSE/DG MANAGEMENT SYSTEM (PORTUGAL) 

 

 

Política da Segurança e Saúde no Trabalho, Ambiente e Matérias Perigosas 
 

Âmbito: Transporte expresso de mercadorias, operações de logística e correio expresso global. 

Locais de aplicabilidade: Delegações da TNT Express Worldwide (Portugal) 

A nossa missão é de proporcionar e manter um ambiente de trabalho seguro, saudável e adequado, 

para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionadas com o trabalho, mantido com o 

comprometimento dos nossos colaboradores bem como o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

para a Segurança e Saúde no Trabalho, Ambiente e Matérias Perigosas. 

A segurança e saúde no trabalho, só pode ser alcançada com o envolvimento de toda a equipa e com 

a garantia de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável, em conformidade e sem 

incidentes. 

Esforçamo-nos constantemente para cumprir toda a legislação aplicável e outros requisitos 

corporativos e de outras partes interessadas, bem como, para adotar os mais elevados padrões de 

segurança, saúde, ambiente e matérias perigosas, no contexto da nossa área de negócios, seguindo 

e comprometermo-nos com as seguintes medidas: 

• Promover um clima de excelência em segurança seguindo os valores, comportamentos e 

padrões da empresa; 

• Promover a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão e do seu desempenho nos 

processos e serviços que oferecemos, relacionados com a segurança e saúde no trabalho, o 

ambiente e as matérias perigosas; 

• Eliminar perigos e reduzir os riscos de segurança e saúde no trabalho, proporcionando locais 

de trabalho seguros e saudáveis, prevenindo lesões e afeções à saúde relacionados ao 

trabalho; 

• Garantir que os Gestores tenham total conhecimento das suas responsabilidades e 

estabeleçam objetivos que contribuam para melhorar o desempenho da segurança e saúde no 

trabalho e para melhorar o desempenho ambiental; 

• Proporcionar formação para garantir que toda a equipa tenha as competências adequadas 

para atingir estes objetivos; 

• Rever regularmente a nossa conformidade e atualizar os nossos compromissos e programas. 

Proporcionar a consulta e promover a participação dos trabalhadores através dos seus 

representantes; 

• A Empresa considera os aspetos ambientais e os critérios de sustentabilidade em todas as 

suas atividades de negócio, de forma a minimizar os impactos que possam ter no meio 

ambiente, promovendo sempre o uso racional de recursos; 

• Proteger o ambiente, incluindo a prevenção da poluição, minimizar sempre que possível, o 

consumo de combustível, energia e água e o desperdício, produzindo-o também com menor 

impacto ambiental. 

Na TNT Express Worldwide (Portugal), todos os executivos, diretores, gerentes e membros da equipa 

são responsáveis pela implementação das medidas de segurança e saúde no trabalho, ambientais e 

de matérias perigosas e por garantir a comunicação a todos que operem sob a responsabilidade da 

nossa empresa. 

Esta Declaração de Política refere-se à Política Internacional da FedEx Express de Segurança e Saúde 

no Trabalho, Ambiente e Matérias Perigosas. Todos os recursos e tecnologias apropriados serão 

usados para garantir que esta política seja aplicada e preservada. 

A Empresa acompanhará de perto a eficácia das referidas disposições relativas à Segurança e Saúde 

no Trabalho, Ambiente e Matérias Perigosas, sendo revistas anualmente e conforme exigido pela 

legislação local para garantir a sua conformidade de forma contínua. 
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