
 

POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
OBJETIVO 

Declarar as decisões corporativas que visam proteger e preservar a saúde e segurança dos 
trabalhadores, fornecedores, subcontratados e terceiros da ISA CTEEP e suas controladas, 
considerando as características de suas atividades econômicas, oferecendo ambientes de 
trabalho seguros, estilos de vida saudáveis, promovendo o autocuidado e a aplicação de boas 
práticas de promoção e prevenção. 

DECLARAÇÕES 

• Cumprimos e respeitamos a legislação estabelecida, bem como as convenções, acordos 
e tratados relevantes e os compromissos voluntários assumidos pela ISA CTEEP e suas 
controladas, e que permanecem em vigor. 

• Promovemos o autocuidado e o cuidado integral dos nossos trabalhadores, 
fornecedores e terceiros, enfatizando a responsabilidade e o compromisso permanente 
de atuar com segurança durante a execução das atividades em todos os locais de 
trabalho. 

• Reconhecemos o autocuidado como uma atitude pessoal que incentiva o 
desenvolvimento de estilos de trabalho seguros e hábitos de vida saudáveis. 

• Estamos empenhados em incorporar as medidas necessárias à preservação da 
segurança e saúde no trabalho e à gestão dos perigos associados nos processos, 
implementando medidas de gestão de riscos que visam a eliminação dos perigos. 

• Estamos comprometidos com a implementação e manutenção de sistemas de gestão da 
segurança e saúde ocupacional que contribuam para a melhoria contínua e garantam o 
cumprimento por meio da verificação e acompanhamento com canais de participação e 
consulta. 

• Os trabalhadores deverão zelar pela sua saúde, relatando os perigos e riscos a que 
estão expostos, fornecendo informações verídicas e cumprindo as normas de saúde e 
segurança ocupacional. 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Os papéis e responsabilidades específicos relacionados à aplicação desta política são aqueles 
declarados no sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional ou seus equivalentes. 

 

 

Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 01 de dezembro de 2020. 

 

 

 
Rui Chammas 

Presidente 
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