POLÍTICA DE SEGURANÇA
Uma Visão Partilhada - Zero acidentes!
Temos como objetivo comum a implementação uma verdadeira cultura de segurança nos eventos
Worldskills Portugal – Campeonato das Profissões. A Worldskills Portugal quer familiarizar todos os
participantes envolvidos com a visão zero acidentes, assente numa filosofia que visa os participantes a ver
todos os acidentes como evitáveis.
A abordagem zero incidente significa promover a consciencialização de todos para a importância da
Segurança Ocupacional. Isto significa avaliar os perigos e os riscos, em conformidade com legislação e
demais normas técnicas de segurança em vigor, assim como, a operação segura das ferramentas e
máquinas, o uso de equipamento de proteção individual, a manutenção de equipamentos de trabalho em
bom estado de funcionamento e uma boa gestão do local da competição.

Segurança - Uma Responsabilidade Partilhada.
A saúde, a segurança e o bem-estar de todos os indivíduos envolvidos no Campeonato das Profissões são
de importância vital. A segurança é uma condição prioritária para a Worldskills Portugal e não deve, de
forma alguma, ser sacrificada por razões de conveniência. Na verdade, todos os acidentes podem ser
prevenidos e todo esforço será feito para esse objetivo.
A segurança é uma responsabilidade partilhada entre todos os envolvidos nos eventos da Worldskills
Portugal, constituindo-se numa componente integral das atividades da competição - juntos, vamos criar
uma cultura de segurança e assim assegurar uma competição bem-sucedida.
Esperamos a compreensão e a responsabilidade de todos no escrupuloso cumprimento e respeito das
regras de segurança constantes no Regulamento de Segurança Ocupacional e demais normas técnicas, os
quais refletem a legislação nacional em matéria de prevenção de acidentes de trabalho.
Todos os jurados, chefes de oficina, concorrentes, observadores, membros da organização assim como as
entidades patrocinadoras e voluntários, estão sujeitos ao dever de obrigação do cumprimento das regras
estabelecidas pela Worldskills Portugal previstos Regulamento de Segurança Ocupacional.
O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., na qualidade de entidade
responsável pela promoção, organização e realização do Campeonato das Profissões, apoia esta Política de
Segurança Ocupacional da Worldskills Portugal.
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