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Política de SMS
A Walb Engenharia, atuando na prestação de serviços de Construção Civil e 
Manutenção Industrial, fundamenta suas atividades no respeito à vida como 
elemento essencial, promovendo a cultura de que cada pessoa, seja empre-
gado ou contratado, é responsável pela sua segurança e de seus colegas. 

Acreditando que a competência se concretiza por meio da experiência e desen-
volvimento de ações de conscientização, a Walb estabelece a Política de Segu-
rança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, tendo como princípios básicos:

Proatividade
Educar, capacitar e conscientizar os colaboradores para as questões de Saúde, 
Meio Ambiente e Segurança, buscando também o envolvimento dos fornece-
dores, parceiros e demais partes interessadas.

Requisitos Legais
A Walb se compromete em identificar, atualizar e atender aos requisitos legais 
relacionados à Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional aplicáveis às 
atividades que desempenha, bem como a requisitos de SMS exigidos por em-
presas clientes.

Prevenção
Deve-se priorizar o reconhecimento prévio de perigos e aspectos de SMS, de 
forma a antecipar a eliminação e/ou minimização dos riscos pertinentes, tra-
tando-os e controlando-os, de forma a proporcionar ambiente de trabalho 
seguro, saudável e sustentável.

Compromisso
Promover a melhoria contínua da gestão de Saúde, Meio Ambiente e Seguran-
ça, através de treinamentos, avaliação constante e aperfeiçoamento das com-
petências desejadas.



Política de SMS
Direito de Recusa
É assegurado a qualquer empregado da força de trabalho o direito de recusar a 
realização da tarefa em que as medidas de SMS não sejam satisfeitas.

Disciplina
OO trabalho será considerado completo somente quando apresentar a qualidade 
desejada e tiver seguido as regras de segurança e de preservação ambiental 
durante sua execução. Assim, cada trabalhador, além de seguir as regras de 
segurança e utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados a 
cada atividade de trabalho, deve assumir sua responsabilidade pela 
preservação do meio ambiente.

Responsabilidade
OsOs colaboradores devem atuar de forma a cumprir com suas obrigações, aten-
dendo aos procedimentos, instruções e requisitos legais, cabendo às lideran-
ças as atribuições chaves do sucesso dos trabalhos de SMS, por estarem em 
contato direto com seus subordinados, podendo utilizar-se de todos os recur-
sos técnicos e administrativos que a empresa dispõe para prevenção de aci-
dentes.
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