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1. INTRODUÇÃO 

A Transmissora Porto Alegrense de Energia S.A. (TPAE) zela pela saúde e segurança do trabalho em suas 

atividades e nas relações laborais, garantindo um ambiente seguro que propicie melhoria da qualidade de 

vida e facilite o bom desempenho profissional. 

Reconhecendo a importância que têm os riscos no âmbito da segurança e saúde no trabalho dentro das 

atividades desenvolvidas, a empresa se compromete a executar as ações necessárias para proporcionar 

condições seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e afecções da saúde relacionadas com o trabalho. 

As ações em questão são apropriadas ao propósito, à dimensão e ao contexto da organização, bem como à 

natureza específica dos riscos para os trabalhadores da empresa. O desenvolvimento dessas ações contribui 

para dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas): o 

terceiro e o oitavo ODS. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz 

e de prosperidade. Estes são os 17 objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que 

possa ser atingida a Agenda 2030 no Brasil:  

 

Fonte: http://brasil.un.org/pt-br/sdgs 

 

2. OBJETIVO 

A Política de Saúde e Segurança da TPAE tem por objetivo estabelecer uma diretriz comum para a 

identificação, controle e gerenciamento dos riscos à saúde e segurança relacionados às suas atividades, de 

http://brasil.un.org/pt-br/sdgs


  

  

 

 

forma a assegurar que todos os funcionários, colaboradores, subcontratados da TPAE e demais partes 

interessadas regressem as suas casas com saúde e com segurança todos os dias. 

3. ESCOPO 

A Política de Saúde e Segurança aplica-se a todos os colaboradores, gerentes, supervisores, colaboradores, 

subcontratados da TPAE. 

4. COMPROMISSOS 

A TPAE parte da premissa de que todos os acidentes têm potencial de serem evitados. Com base nessa 

premissa, as ações da empresa se baseiam nos seguintes compromissos assumidos por seus funcionários, 

colaboradores e subcontratados: 

• A TPAE considera que a segurança e saúde dos colaboradores deve prevalecer sempre e, para isso, 

devem ser destinados os recursos necessários à prevenção de acidentes; 

• A TPAE é responsável pela saúde e segurança, sendo atribuição de todos os funcionários, 

colaboradores e subcontratados a promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos; 

• As situações de risco são identificadas, analisadas e eliminadas; 

• A saúde e a segurança fazem parte de todos os nossos momentos, dentro e fora do trabalho; 

• A TPAE se compromete com o treinamento dos seus funcionários e colaboradores e com a 

conscientização de subcontratados e comunidades; 

• A TPAE atribui aos seus funcionários autoridade para parar qualquer trabalho a ser realizado pela 

empresa quando considerarem que este representa um perigo para eles próprios, para o pessoal 

que está sob responsabilidade da TPAE ou que possa causar danos ao público ou ao ambiente; 

• A TPAE estabelece objetivos claros para alcançar a meta de zero acidentes e doenças ocupacionais 

entre nossos funcionários; 

• As ações e projetos da TPAE levam em consideração a busca constante e contínua pela segurança 

dos trabalhadores, colaboradores, subcontratados e das comunidades envolvidas com seus 

empreendimentos. 

5. ATENDIMENTO AOS COMPROMISSO 

De forma a atender a esses compromissos, a TPAE realiza as suas atividades com base nas seguintes 

orientações: 

• É assegurada uma equipe capacitada a atender a legislação de saúde e segurança e estabelecer 

procedimentos e regras visando a identificação e eliminação de riscos à saúde e segurança dos 

trabalhadores. 

• Os aspectos ergonômicos e de qualidade nos processos, métodos, equipamentos, veículos, 

materiais e ambiente de trabalho, são observados com o objetivo de prevenir acidentes e assegurar 

a melhoria da qualidade de vida no trabalho dos funcionários e colaboradores. 



  

  

 

 

• Orientações sobre segurança de instalações elétricas são disponibilizadas para as comunidades 

envolvidas com os empreendimentos da empresa. 

• A TPAE se compromete a manter procedimentos para comunicação, consulta e participação dos 

funcionários, colaboradores e subcontratados na construção e aprimoramento constante para as 

questões relacionadas a saúde e segurança das suas atividades. 

• A TPAE se compromete a oferecer mecanismos claros e definidos para reportes de ocorrências 

relacionadas a acidentes, bem como oportunidades de melhoria relacionadas a saúde e segurança 

de seus procedimentos, atividades, serviços, entre outros. 

• Procedimentos específicos e detalhados de segurança são desenvolvidos de acordo com os riscos e 

perigos identificados, em especial realizando a atividades em espaços confinados, trabalho em 

altura, calor extremo e atividades com eletricidade. 

6. RESPONSABILIDADES 

Constitui dever de todos os trabalhadores da TPAE conhecer e zelar pelo cumprimento dos dispositivos 

desta Política, participar dos treinamentos de saúde e segurança oferecidos, estar em dia com os exames 

periódicos e comunicar todas as condições inseguras e insalubres, atitudes que configurem desrespeito às 

regras de saúde e segurança ou todas as situações que possam colocar em risco a vida de qualquer pessoa.  

De acordo com essa política são atribuídas as seguintes responsabilidades específicas: 

 

Alta Direção 

A Alta Administração tem a responsabilidade de estabelecer, aprovar, atualizar e supervisionar a Política 

de Saúde e Segurança da TPAE garantindo o atendimento aos objetivos e compromissos desta política e de 

governança.  

Também tem a responsabilidade de manter o canal aberto de comunicação, consulta e participação com 

todos os stakeholders, incorporando as suas necessidades em diretrizes ou compromissos formais, tal qual 

esta política.  

Ademais, cabe a alta direção garantir o fornecimento adequado de treinamentos relacionados a práticas de 

segurança da TPAE. 

 

Gerentes e supervisores 

As responsabilidades da gerência e supervisão pela implementação dos procedimentos deve ser claramente 

definida e comunicada a todos os trabalhadores e subcontratados. Cabe aos gerentes e supervisores garantir 

o fornecimento adequado dos treinamentos relacionados às práticas de segurança da TPAE.  

 

Colaboradores 



  

  

 

 

Cabe aos colaboradores da TPAE conhecer e zelar pelo cumprimento dos dispositivos desta Política. Tem a 

responsabilidade de reportar todas as ocorrências relacionadas à segurança no canal de comunicação e 

reporte estabelecido, sejam próprios ou caso presenciem ações e situações de risco por parte dos 

subcontratados. 

 

Subcontratados 

Cabe aos subcontratados a aplicação dos melhores e mais adequados procedimentos de segurança, 

específicos para cada empreendimento e de acordo com os riscos e perigos identificados ao local de 

execução do seu serviço. Ter conhecimento sobre o canal de comunicação da TPAE ser aberto para 

informações, reportes e consultas. 

7. REFERÊNCIAS 

A política acima foi desenvolvida com base nos seguintes documentos: 

• Norma NBR ISO 45:001/2018 – Sistemas e gestão de saúde e segurança – Requisitos com 

orientação para uso. 

• Código de Ética e Conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


