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Security
Segurança e prevenção no local de trabalho: nosso objetivo é Zero Acidente.

Desde o risco de quedas aos riscos relacionados à eletricidade ou ao
uso de maquinário, perigos nas estradas e muito mais. A cada dia, a
consciência de cada um dos colaboradores é essencial para a
prevenção de acidentes no local de trabalho e de doenças
ocupacionais. A VINCI Energies tem o compromisso de garantir um
ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores.
Nosso compromisso com a segurança no local de trabalho conta com o
apoio da gerência em todos os níveis da empresa e envolve o
monitoramento intenso dos relatórios de segurança de nossas unidades
de negócios, além de uma política de treinamento de todos os
colaboradores para a sensibilização na área de segurança.
É absolutamente essencial que todos trabalhem juntos nessa abordagem, tornando a preocupação com a segurança algo natural. Métodos de segurança
baseados no comportamento podem reduzir ainda mais a frequência e a severidade de acidentes no local de trabalho.

Segurança no local de trabalho: A abordagem da VINCI Energies
No campo, nosso objetivo prioritário de “zero acidente” motivou a criação de vários planos de ação:
● Um programa para receber recém-chegados aos nossos locais de obras;
● Acompanhamento personalizado de colaboradores novos e temporários, assim como subcontratados;
● Conscientização para promover conformidade no uso de equipamentos de proteção individual;
● Avaliação de risco, auditorias cruzadas;
● Programas exclusivos de treinamento na VINCI Energies Academy;
● Programas de comunicação para informar, estabelecer diálogos e promover o intercâmbio de melhores práticas: Safety Week (evento realizado em
todas as unidades no mundo), SIPAT, diálogos de segurança, campanha rumo a excelência em segurança – olhar, alertar e compartilhar.
● Plano Vigiroute: o trânsito é um grande fator de risco, e uma política de prevenção específica precisou ser criada. O Plano Vigiroute foi estabelecido
em todas as unidades do Grupo no mundo para melhorar o comportamento dos motoristas ao volante.
Prêmio de Inovação VINCI: a cada ano, a VINCI premia as ideias mais brilhantes de nossos colaboradores. Entre suas várias categorias, há um Prêmio
de Segurança que reconhece a invenção ou adaptação de dispositivos que possibilitam a melhoria da segurança em nossos locais de obras.

Um evento anual dedicado à segurança no local de trabalho
Para estimular uma conscientização mais ampla de todos os colaboradores, além de promover o debate e lidar com questões de saúde e segurança no
local de trabalho, cada ano a VINCI Energies organiza uma “Semana da Segurança“. Durante essa semana, os colaboradores que trabalham para a
VINCI Energies em todas as nossas unidades de negócios, locais de obras e de trabalho se reúnem em pequenos grupos para discutir juntos esse tema
comum.
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