
Política de
Segurança e Saúde  
Nossa Visão  

Atuar com Segurança, Saúde e Bem-estar como valor fundamental para criar 
um ambiente de trabalho seguro e aberto para os nossos colaboradores, para 
que todos se sintam apoiados e voltem a casa  são e salvos todos os dias.  

Nossos princípios 
É política da Smurfit Kappa: 

 Promover uma cultura de apoio focada na abertura, 
participação e dignidade no local de trabalho; todos 
somos responsáveis pela Segurança, Saúde e Bem 
estar uns dos outros.  

 Proporcionar comentários construtivos tanto dos 
êxitos como das debilidades. Cuidamos dos nossos 
colaboradores e esperamos que eles cuidem uns 
dos outros, informando qualquer situação que 
considerem insegura ou que prejudique a saúde ou o 
bem estar de alguém. 

  Analisar os incidentes de trabalho para que se 
emitam relatórios e investigações consistentes, 
e, quando aplicável, identificar oportunidades de 
melhoria que fortaleçam o nosso sistema de gestão 
de Segurança, Saúde e Bem estar. 

 Cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis e 
implementar boas práticas de Segurança, Saúde e 
Bem estar,  mediante a aplicação  efetiva do nosso 
sistema de gestão e suporte. 

 Garantir que todos na linha de comando promovam 
um ambiente de trabalho em que cada colaborador, 
incluindo os contratados, compreendam o seu papel 
em matéria de Segurança, Saúde e Bem-estar e 
cumpra as suas responsabilidades individuais. 

 Operar de acordo com os princípios que nos 
orientam :

 Cuidamos de nós mesmos e uns dos outros;  
Está no nosso DNA. Elogiar o comportamento 
seguro é mais eficaz, mas se algo parece 
inseguro ou insalubre, intervimos e nos 
envolvemos proactivamente.

 Trabalhar com segurança começa comigo, 
todos nós temos um papel a desempenhar. 
Incentivamos todos a falar e a ouvir uns aos 
outros. 

 Aprendemos com as nossas experiências e 
promovemos a consistência. Reflexão honesta 
e revisão, para que todos possamos evitar 
incidentes repetidos. 

 Respondemos às mudanças no ambiente 
de trabalho. Todos recebem a formação e o 
suporte de que precisam, sejam funcionários, 
colaboradores ou visitantes. 

 Lideramos pelo exemplo, trabalhar com 
segurança começa de cima. Um local de 
trabalho seguro e saudável é responsabilidade 

da linha de comando. 

Nosso compromisso 
Nos comprometemos a rever e melhorar continuamente 
as nossas práticas e resultados em matéria de 
Segurança,  Saúde e Bem estar, para seguir avançando 
com a nossa visão. Sabemos que fazer tudo de forma 
correta, com integridade e respeito, é crucial para 
envolver os nossos colaboradores e criar um negócio 
com êxito baseada na confiança. 

A responsabilidade em matéria de Segurança Saúde e 
Bem estar começa por apoiar e cumprir plenamente 
esta política, comprometemo-nos não só a ser visíveis 
na sua distribuição, como também a estar envolvidos a 
participar na implementação da mesma. 

Esta política comunica-se a todos os funcionários e 
está disponivel para todas as partes interessadas. 
Smurfit Kappa compromete-se a rever esta política 
regularmente de acordo com as boas práticas da 
indústria. 
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Na Smurfit Kappa, 
promovemos uma cultura 
de Segurança e Saúde 
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CEO Grupo

Trabalhamos com a Segurança, 
Saúde e Bem estar como 
valores centrais, e não só como 
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Saúde e Bem estar das nossas 
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posição central de como 
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