A finalidade da Política de Saúde e Segurança no Trabalho é conseguir um ambiente de
trabalho seguro e saudável, em todas as companhias que compõem o Grupo Neoenergia,
assim como em seus âmbitos de influência, contribuindo com o cumprimento do terceiro e
oitavo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela Organização das
Nações Unidas.

Princípios básicos de atuação
Para a consecução dessa finalidade, o Grupo assume e promove os seguintes princípios
básicos que devem presidir todas suas “atividades de manutenção leve preventiva e corretiva
na rede de distribuição de energia na área Metropolitana de Natal – RN”:

1. Respeitar os pilares básicos do conceito de saúde e segurança no trabalho do Grupo:

a) A qualidade, a produtividade e a rentabilidade de suas atividades são tão importantes
quanto a segurança e a saúde dos colaboradores. Todos eles são objetivos permanentes e
fundamentais do Grupo.
b) A segurança dos colaboradores deve prevalecer sempre. Todos os acidentes devem ser
evitados, destinando-se para isso os recursos necessários.
c) A melhora contínua em todos os âmbitos da gestão da prevenção de riscos ocupacionais é
uma variável fundamental para o futuro das empresas do Grupo.

2. Garantir que em todas as decisões do Grupo esteja presente o necessário ao
cumprimento do marco legal, ocupacional e tecnológico e a normativa interna própria de
cada Companhia do Grupo em matéria de prevenção de riscos ocupacionais.

3. Desenvolver e implantar um sistema global de saúde e segurança no trabalho para todo o
Grupo, baseado em padrões em matéria de segurança e saúde ocupacional, que determine
os níveis mínimos, e que assegure a harmonização dos critérios aplicados em todas as
companhias do Grupo. Este sistema global contempla a identificação, avaliação e controle
eficaz dos riscos associados ao trabalho.

4. Exigir das Empresas Prestadoras de Serviço o respeito às normas de segurança
estabelecidas pelo Grupo e fazer com que sejam partícipes da cultura preventiva implantada.

5. Favorecer a participação e consulta de todos os colaboradores na promoção da segurança
e a saúde, cooperando com o Grupo para aumentar os padrões de segurança.

Conteúdo adaptado. O texto completo da Política de Saúde e Segurança da Neoenergia
está disponível para consulta no Sistema de Gestão Integrado e no site neoenergia.com.

