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Introdução
Neste folheto estão mencionadas as regras de segurança
e de ambiente que deverá ter em consideração durante a
permanência nas nossas instalações. Agradecemos desde
já a sua colaboração.
Riscos profissionais e medidas de prevenção
A circulação na pedreira envolve um conjunto de riscos
especiais
que
não
podemos
menosprezar,
designadamente o risco de queda em altura, colisão,
projeção de pedras, atropelamento, entre outros. Deste
modo é necessário cumprir as seguintes regras de
segurança:
x Nunca, em nenhuma circunstância, tome a iniciativa de visitar a
pedreira sozinho.
x Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI´S)
obrigatórios: botas de proteção, capacete, colete refletor.

x Cumpra a sinalização de segurança e rodoviária existente. Os
limites de velocidade estabelecidos são de 30km/h, mas caso
existam situações adversas de visibilidade/pavimento os limites
de velocidade são de 10 km/h;
x A condução nas bancadas apenas deverá ser efetuada se
devidamente autorizada. A circulação nas bancadas obriga a
medidas de segurança redobradas, deverá ser cumprida uma
distância de segurança de pelo menos 3 metros do seu limite.

Política da Qualidade, Ambiente e Segurança
Com vista a criar uma cultura organizacional forte reforçando
deste modo a posição competitiva e a imagem no mercado, a
Iberobrita definiu em matéria da Qualidade a sua política. A
Administração da Empresa assume a responsabilidade de
desenvolver, implementar e divulgar um Sistema Integrado de
Qualidade, Ambiente e Segurança assente nos seguintes
princípios:
 Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
aplicáveis à sua atividade;
 Satisfação das necessidades, expectativas e requisitos das
partes interessadas;
 Realização profissional dos colaboradores;
 Melhoria contínua no exercício das diversas atividades da
organização, nomeadamente, nas respeitantes à gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde, através do
estabelecimento, acompanhamento e revisão dos seus
objetivos;
 Implementação e promoção de boas práticas de Gestão
Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho;
 Garantir práticas eficazes de prevenção de lesões e outras
implicações para a saúde dos colaboradores;
 Minimização dos impactes da atividade no meio ambiente;
 Utilização sustentada dos recursos naturais;
 Prevenção da poluição e proteção ambiental;
 Dotar a organização de meios e recursos que permitam
prevenir a poluição ambiental;
 Estabelecer metodologias eficazes, que permitam prevenir,
eliminar, ou reduzir a níveis aceitáveis, os riscos inerentes
às atividades da empresa.
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RESÍDUOS
Escolha práticas que permitem a reciclagem dos resíduos.
• Não abandone os resíduos. Efetue a sua separação de
acordo com as suas características físicas e químicas, e de
acordo com as indicações descritas nos contentores
• Em caso de derrame acidental de substâncias perigosas
(óleo, gasóleo…) contate a empresa para proceder à sua
contenção;

Ecoponto Amarelo: Garrafas, garrafões e frascos de plástico,
sacos de plástico;
Ecoponto azul: Embalagens de papel e cartão, jornais,
revistas e papel de escrita e impressão;
Ecoponto verde: Garrafas, frascos e boiões de vidro;
Ecoponto preto: todos os resíduos não possam ser reciclados
e que não são perigosos;

EMERGÊNCIA
No caso de toque de alarme/sirene:
Alarme de evacuação: Sinal intermitente inicial 1 min e depois contínuo
(Nota em caso de desmonte o sinal é contínuo e dura cerca de 5 min)

x Desligue as máquinas/equipamentos que esteja a utilizar.
x Cumpra as recomendações existentes;
x Abandone o edifício/instalação e dirija-se para o ponto de
encontro. Caso esteja em edifícios saia pela saída de
emergência.
x Em caso de sismo proteja-se debaixo de mesas e logo que
possível dirija-se para o ponto de encontro.

Ilustração 1- Localização do ponto de
encontro na proximidade das Balanças
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