
Comemoração do Dia Mundial da Segurança e 
Saúde no Trabalho. Celebramos a vida!

Espero que no momento desta comunicação to-
dos estejam bem e em segurança. Aprendemos, 
nos últimos dois anos, que não podemos tomar 
a nossa saúde como garantida e que precisa-
mos de cuidar de nós mesmos todos os dias para 
manter e melhorar o nosso bem-estar. A saúde 
é delicada e precisamos de a preservar a cada 
minuto das nossas vidas, cuidando de nós e dos 
outros - dos entes queridos, membros de equipa 
e colegas.

Na Cintra, esforçamo-nos todos os dias para 
preservar a saúde, a segurança e o bem-estar 
de todos os que trabalham para e com a nossa 
organização. Este boletim informativo, que tam-
bém pode encontrar na nova página Web da 
Cintra HSW, ajudar-nos-á a atingir este objetivo 
ambicioso e a desenvolver ainda mais a nossa 
cultura de segurança em todas as concessões.

A nossa estratégia de consecução baseia-se em 
si e estas são as nossas expectativas para esta 
parte do seu trabalho diário que vale a vida:
• Liderança: Os nossos colaboradores inspiram,
cuidam e são intransigentes no cumprimento
das nossas expectativas de HS&W.
• Competência: Temos colegas formados e com-
petentes para desempenhar as suas funções.

NOTÍCIAS SOBRE SAÚDE, 
SEGURANÇA E BEM-ESTARAlways Safe, Always Ready

REALIZAR UMA CIMEIRA  
EM MATÉRIA DE SEGURANÇA - 
BASTA PERGUNTAR À I-77  
NA CAROLINA DO NORTE

SOBRE ESTA QUESTÃO
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Andrés Sacristán 
Cintra CEO

•Resiliência: Somos ágeis e estamos prepara-
dos para proteger as nossas pessoas, os nossos
stakeholders e os negócios contra eventos adversos.
•Envolvimento: Contamos com um ambiente de
aprendizagem que possibilita a partilha de conhe-
cimentos, a inovação e a gestão eficaz contra riscos. 
Este boletim informativo é uma forma de partilha 
de conhecimentos, realçando dicas e as impressio-
nantes ações de segurança de indivíduos, equipas 
e concessões. 

Junte-se a mim para celebrar e comunicar os es-
forços em matéria de segurança por parte dos 
nossos colegas. Se trabalha numa cabine de porta-
gens, se conduz um limpa-neves ou se supervisiona 
uma equipa, queremos ouvir o que têm para dizer.

Se gostaria de realçar um colega ou uma iniciativa 
em matéria de segurança da concessão neste bo-
letim, envie um e-mail para healthandsafety@ 
cintra.es.

Agradeço e reconheço a dedicação e preparação 
que dedica ao seu trabalho. Individual e coletiva-
mente, esforçamo-nos para estar "Always Safe, 
Always Ready."

Mantenha-se em segurança, 
Andrés Sacristán

Sensibilização para condutores distraídos e área de trabalho
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6 AS LINHAS TEXPRESS ATRAEM 400 
PARA O EVENTO DE SENSIBILIZAÇÃO 
PARA CONDUÇÃO DISTRAÍDA E ÁREA 
DE TRABALHO

DESTAQUE DOS COLABORADORES  
E DA CONCESSÃO

CASO PARA REFLEXÃO  
E DIA MUNDIAL DA SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO

10 RECONHEÇA UM COLABORADOR E 
VERIFIQUE A NOVA PÁGINA WEB DA 
CINTRA HSW

CINTRA 
SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR



QUEM ESTÁ EM DESTAQUE?

Oscar Hernando Santamaría
Diretor para o Ambiente e Qualidade

David Vega García

Pablo Andrés Justo
Equipa de Manutenção de Estradas

Oscar:
...o SEU compromisso, trabalho árduo e li-
derança. Oscar tem sido a nossa estrela no 
processo de mudança cultural no que respei-
ta à visão de Saúde e Segurança dos nossos 
colaboradores. O seu papel tem sido funda-
mental para melhorar a comunicação com 
os nossos colaboradores da linha de frente. 
Resultado: Uma cultura de segurança 
mais forte em toda a concessão que apoia 
a ASAR.

A 66
Benavente-Zamora

ESPANHA

David e Pablo
...o passo em frente que foi dado e a co-
municação de incidentes de HiPo quan-
do a coisa mais fácil para ambos seria não 
dizer nada, já que estavam por vossa conta 
e não houve danos físicos ou materiais a co-
municar.  
Resultado:  Graças a ambos, foi realiza-
do um EIR, que originou a oportunidade de 
rever procedimentos, controlos em vigor e 
conversar com o grupo sobre os incidentes.

AGRADECEMOS...

COLÔMBIA
RUTA DEL CACAO

Equipa:

“...as VOSSAS contribuições e compromisso
na melhoria contínua dos controlos e 

medidas preventivas de segurança e saúde no 
trabalho.” 

- Antón Maese, Diretor-Geral

Pablo: “Cometi um erro ao pensar que po-
dia aceder à rampa (nas instalações de ma-
nutenção) sem dificuldades em manobrar o 
camião da forma como o fiz. Sabendo que 
isto poderia acontecer a um dos meus cole-
gas de equipa e como gostaria de saber se 
era possível melhorar a rampa de acesso, 
entendi que devia reportar a situação”.

Patrulha
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Esther Bartroli

Diretora Administrativa, 
Departamento de Operações

AGRADECEMOS...
...a VOSSA reposta imediata a um estranho que sofreu um ataque cardíaco e a 

vossa coragem para realizar CPR, utilizando apenas as lições de primeiros socorros 
que aprenderam na aula anual de primeiros socorros de Autema. O homem era 

passageiro de um carro que por acaso estava a passar pela concessão de Autema. 
Sem hesitar, Esther telefonou para os paramédicos e seguiu as suas instruções. 

Resultado: Um forte lembrete para a importância das aulas de primeiros  socorros 
das concessões. Nunca sabe quando vai precisar - Always Safe, Always Ready!

Esther: “De repente, estava diante de um corpo humano inconsciente que precisava urgentemente de ajuda... 
Quando me perguntaram, disse aos paramédicos que tinha alguns conhecimentos de RCP graças aos cursos de 
Primeiros Socorros e Reanimação Cardiopulmonar promovidos, todos os anos, pela Empresa. Com a adrenalina 

ao rubro, tudo foi instintivo e nesse momento senti-me muito feliz por ter participado na formação”.

AUTEMA

Autema realiza o 2.º Brainstorming Anual de Saúde e Segurança

“Se quer a solução para um pro-
blema, basta pedir.” 

- Christian Torrell, CEO de Autema

“Notei que houve mais participação 
durante formações de incidentes 

de alto potencial, mais cooperação 
e colaboração.” - Xavier Tobella

OBJETIVOS 
Envolvimento dos colaboradores na sua 
própria segurança e na segurança dos 
outros.
Repensar a segurança - o perigo pode estar 
diretamente à sua frente. A complacência 
acontece quando deixa de reparar nos 
perigos potenciais ao seu redor.

RESULTADOS
Colaboradores motivados, integridade da 
liderança demonstrada e criação de um 
local de trabalho mais seguro. 
Liderar ao ouvir e ao ter em consideração 
as necessidades de todos os colaboradores 
antes de tomar uma decisão resultou 
numa equipa mais envolvida e recetiva.
Comissão de Saúde e Segurança da 
Autema.

Ideias para 2022 implementadas 
até agora:
1. Etiqueta personalizada no capacete de cada 
colaborador a identificar o seu tipo sanguíneo
e alergias.

E perguntar foi o que foi feito – a cada um dos 
colaboradores. Em vez de a liderança decidir as 
melhorias de segurança que devem ser feitas 
na concessão, Torrell e Xavier Tobella, Diretor de 
Saúde e Segurança e Portagens, perguntaram 
aos funcionários. Esta ação deu origem a um 
Brainstorming anual em matéria de Saúde 
e Segurança, agora no seu segundo ano.

O resultado desta responsiva abordagem de 
liderança resultou em 29 ideias de melhoria 
de segurança, oito das quais foram imple-
mentadas no ano passado. Neste ano, já con-
cluíram duas das novas ideias apresentadas.

No Algarve, a Via do Infante junta-se ao 
Norte Litoral na obtenção da prestigiada 

ISO 45001, mais um passo para estarmos 
Always Safe, Always Ready!

PORTUGAL
ALGARVE

Reunião da Direção no Algarve.  
Da esquerda para direita: CEO Alberto Toledano; 

Diretora QES Raquel Chaves; Paul Luzia, Paulo 
Vieira, João Mendes e António Martins da Equipa 

de Patrulha Rodoviária.

Para aceder às ideias implementadas de 
segurança dos colaboradores de 2021, entre 
em contacto com a Autema.

Benefícios da ISO 45001:
Minimiza os riscos para os 
colaboradores e para os outros.
Melhora o desempenho do negócio.
Estabelece uma imagem 
responsável no mercado.
Evita potenciais multas e 
penalizações.
Proporciona um cumprimento 
proativo vs. reativo.

2. Estacionamento de todos os veículos
particulares em modo de estacionamento
traseiro para uma saída mais rápida e segura
em caso de emergência. Esta medida foi
adicionada às diretrizes de segurança do plano
de emergência e evacuação. 



Se não acredita que consegue desenvolver um programa 
de segurança que quadriplique as horas de formação dos 

colaboradores e que proporcione à sua concessão a reputação local 
de ter a formação ideal, desengane-se. 

Pode conseguir isto mesmo e foi exatamente isso que o CEO da I-77, 
Jose Espinosa e o Diretor de Segurança, Greg Freeman, fizeram com 
o apoio de toda a equipa.

Greg dir-lhe-á que é preciso muito trabalho, consistência e “um 
milagre de cada vez”. Dirá ainda que o seu CEO é um dos fatores que 
contribuem para o sucesso do programa de segurança da I-77.

“José vai muito mais além do CEO normal. Compareceu na 
nossa cimeira de segurança e aparece nas nossas reuniões 

de segurança todas as terças-feiras de manhã. Se não lhe 
telefono, é ele que me telefona.” 

Neste ano, Greg realizou a primeira Cimeira de 
Segurança da I-77.  Durou apenas uma tarde, 
mas o resultado terá uma duração de anos. 

A DIFERENÇA

O que fez com que esta reunião se destacasse 
para todos? Greg convidou empreiteiros e su-

bempreiteiros a participar. E assim que a Equipa 
de Operações e Gestão e o Departamento de TI 
terminaram as suas apresentações e saíram da 
sala, os colaboradores de campo e subempreitei-
ros da I-77 começaram a estabelecer ligação de 
uma forma nunca antes vista. Partilharam infor-
mações, fizeram perguntas e expressaram as suas opiniões. 

“Queria que estes empreiteiros entendessem que, em primeiro, 
representam a I-77 e, em segundo, representam-se a eles 

mesmos”, diz Greg. “O nosso objetivo é garantir que todos fazem 
parte de uma grande família e que todos voltam para casa ao 
final do dia. Se não consegue estar em segurança ou fazer parte 
da nossa cultura de segurança, não tem de estar aqui, porque 
quando está nas instalações da I-77, deve seguir as nossas regras.”

A RAZÃO

Esta parte informal da cimeira permitiu que todos exprimissem os
seus pensamentos. 

“Não houve perguntas fora do normal ou fora do contexto, 
pelo que tal lhes proporcionou a oportunidade de 

expressar abertamente as suas opiniões e perspetivas”, 
diz Greg. Este ambiente aberto permitiu que os subempreiteiros 
fizessem perguntas sobre o raciocínio por trás dos requisitos, como o 
motivo para terem de notificar a concessão de que estão a trabalhar 
no local.

“Uma das coisas em que reparei foi numa inconsistência em 
transmitir a mensagem a todos, por isso, queria ter a certeza 

de que aqui na I-77 os meus empreiteiros e a nossa equipa de 
gestão interna estão todos em sincronia”, disse Greg . “Muitas 
vezes as informações não chegam ao campo, pelo que esta foi 
uma oportunidade de trazer todos para a mesma sala e falar 
sobre o bom e o mau e de os ajudar a entender a nossa cultura 
de segurança e expectativas existentes em relação a todos.” 

Foto: Greg Freeman, Diretor de Segurança da I-77, e Aaron Vickers, 
Diretor Global de Saúde e Segurança da Cintra.

Falaram sobre políticas e procedimentos, relatórios de acidentes, 
expectativas de pré-construção e EPI, gestão de riscos e muito mais. 

“Tentamos fazer com que os empreiteiros entendam que 
este trabalho é de alto risco e baixa frequência. Quando 

vier, tomaremos medidas adicionais. É necessário que exista 
um plano de segurança. O seu plano de segurança será 
revisto, o seu plano de controlo de tráfego será revisto, alguém 
verificará o seu EPI - não é uma opção.”

Rumo a uma cultura segura de capacitação

Cimeira de Segurança da I-77

Charlotte, Carolina do Norte, EUA



O técnico de manutenção Darius Jackson usa o novo  
equipamento de proteção individual topo de gama da I-77.

A I-77 fornece todo o EPI de um colaborador, desde o capacete 
até às botas, incluindo óculos de segurança graduados.

Colete refletor e calças da Carhartt

Protótipo de capacete com óculos de segurança 
integrados da Kask

Não incluído na imagem: Óculos de segurança 
noturnos da HexArmor

Quais foram algumas das discussões principais?
1. Tráfego em tempo real: Embora a equipa da I-77 seja formada 
para isso, muitos dos subempreiteiros estão a experienciar isto pela 
primeira vez.
“Esta é uma das principais coisas para fazer com que empreiteiros que 
tradicionalmente não trabalham numa autoestrada interestatal enten-
dam que existe sempre em alto risco por causa do tráfego. Como costumo
dizer, de cada vez que passa um carro, a morte passa a 60 centímetros.”
2. Simplicidade: Todos concordaram, no que diz respeito à gestão 
de comunicação de processos e procedimentos, que manter a 
simplicidade e clareza é o melhor – ignore as apresentações elaboradas 
e PowerPoints.
3. Cada um colhe o que semeia: Se quer que alguém trate apenas 
da papelada e a envie de volta para si para que possa assinalar a caixa, 
esse é o tipo de programa de segurança que terá. 
4. Uma equipa: Para ser eficaz, tem de interagir com os seus 
subempreiteiros porque estes são uma extensão da sua equipa. 
“Todos devem sentir que podem impedir uma ação insegura. Essa é 
a mensagem que queremos passar - quando vier para cá de manhã, 
queremos que volte para casa e veja a sua família à noite.”

Qual foi o resultado da Cimeira?

“O resultado foi que os empreiteiros me perguntaram 
quando é a próxima, além de as pessoas terem mostrado 

e implementado aquilo que abordámos nos seus próprios 
programas. É disso que se trata”, disse Greg

P. 4-5 D
ESTAQ

UE

        A capacitação para assumir o controlo da sua própria 
segurança.
        Deu o controlo do programa de segurança às pessoas que  
o utilizam.

Demonstrou um programa de segurança apoiado pela 
liderança e pela gestão.
        Reconhecimento de que os subempreiteiros são iguais aos 
nossos colaboradores e partilham as mesmas preocupações.

“Antes disso, a atitude do nosso pessoal era de os 
tratarem apenas como subempreiteiros. Não tinham 

de trabalhar com eles, não tinham de falar com eles. No 
entanto, agora sabem que somos todos iguais, somos todos 
diretores de segurança e um subcontratado também o pode 
alertar. O sucesso deles é o nosso sucesso e o nosso sucesso 
é o sucesso deles.”

Qual é o seu conselho final para quem estiver 
a implementar um programa de segurança?

“Foco-me em quem mantém as botas no chão porque 
sempre que saio, sabem que me importo com eles”,  

disse Greg. “Isso ajuda-me a desenvolver uma relação  
de trabalho com eles. Jose também o fez e conquistou  
os seus corações e as suas almas. Segui-lo-iam até ao fim 
do mundo e voltariam.”

EPI novo e melhorado da I-77



As nossas linhas TEXpress chamam a atenção 
para a condução distraída

Condução distraída

[1] CEO Ignacio Del Pino
com o Supervisor de
Manutenção Adam Tobias
e Técnicos de Manutenção
Santos Garcia e Andrew
Robinson. [2] Engenheiros
de Operações Paritosh
Upadhyay e Utsav
Kachhadiya.[3] Entrevistas
Univision de Luis Torres,
Diretor de EQ&S. [4]Evento 

NWZAW de 12 de abril.

3 4

ANorth Tarrant Infrastructure (NTI) e a NTE Mobility Partners (NTEMP) realizaram 
uma conferência de imprensa e uma sessão de formação no local em matéria de 

segurança a 12 de abril para promover a Semana de Sensibilização para a Área de 
Trabalho e o Mês de Condução Distraída.

Mais de 400 dos nossos funcionários, subempreiteiros e fornecedores compareceram 
para chamar a atenção do público para a realidade de que colaboradores, condutores e 
pedestres morrem quando existe uma condução distraída em áreas de trabalho ativas. 

Com mais de 3000 áreas de trabalho ativas em todo o Texas, os nossos representantes 
de segurança da NTI e NTE MP, bem como da Ferrovial Construction, falaram aos 
participantes sobre a importância fundamental da segurança nas áreas de trabalho de 
construção de estradas. Lembraram também aos empreiteiros e fornecedores que este 
perigo é aplicável aos seus próprios colaboradores na zona.

Fort Worth, Texas, EUA

2

A equipa de inovação da Cintra US 
está a criar um grupo de reflexão 
na área de trabalho que abran-
ge várias concessões na Améri-
ca do Norte para rever as práticas 
atuais e recomendar soluções e 
estratégias adicionais para que 
possamos manter os colabora-
dores em segurança na estrada. 

A equipa tem vindo a recolher in-
formações e a investigar soluções 
de dispositivos ligados, algumas das 
quais estão em fase piloto atual-
mente na I-77 na Carolina do Norte.  

Encontram-se ainda a trabalhar com 
o Work Zone Data Exchange (WZDx) 
do Departamento de Transporte
dos EUA para ver como as conces-
sões podem transmitir informações
sobre áreas de trabalho ativas em
tempo real aos condutores atra-
vés do seu dispositivo inteligente.

A Comissão irá começar a reu-
nir-se durante este mês. Esteja 
atento a uma atualização na pró-
xima edição da Cintra HSW News!

1

“No ano passado, mais de 26 000 acidentes de trânsito
ocorreram em zonas de trabalho, no Texas, que resultaram em 
244 mortes”, disse Luis Torres, Diretor de Ambiente, Qualidade e 
Segurança, NTE Mobility Partners. “Este é um aumento de 33 % 
nas mortes de trânsito em áreas de construção a partir de 2020.”

CINTRA US
Smart Work Zone Committee
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Refletores de radar RadViz

Partilha de conhecimentos

A adição do RadViz© (aproximadamente 
8 cm x 4 cm de tamanho) a um veículo em 
risco de não ser detetado pelo radar melhora 
significativamente a probabilidade de 
deteção e aciona os Sistemas Automáticos 
de Travagem de Emergência (AEBS) em 
situações emergentes. O RadViz© é uma 
solução simples e de baixo custo que reduz 
acidentes e ferimentos e que salva vidas.

O RadViz foi concebido para aumentar a RCS (secção transversal 
do radar) do veículo no qual está instalado e foi 
desenvolvido com base no comprimento de onda do 
sinal utilizado pelos sensores de radar do fabricante 
do veículo. 

O RadViz também é utilizado em veículos e objetos 
fictícios do NCAP utilizados durante o desenvolvimento 
de AEBS e de outras funcionalidades de segurança 
ativa em conformidade com as normas ISO por 
fabricantes da indústria automóvel em todo o 
mundo, assegurando um melhor posicionamento para acionar 
os referidos sistemas na vida real. 

QUE PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS?

Testes realizados pela agência gover-
namental responsável pela segurança 
nas estradas estabeleceram que um 
'marcador' instalado em veículos inco-
muns melhorou significativamente a 
deteção de tais objetos.
Este não é um produto perfeito com 
100 % de proteção. É uma ferramenta 
que pode aumentar as possibilidades 
de evitar acidentes. 

O produto pode ser incorporado em novos veículos e 
reboques ou adaptado ao atual com duas 
simples fixações.
Essencial para veículos em situações de alto 
risco, incluindo veículos de gestão de tráfego 
(TMV), veículos de proteção contra impactos 
(IPV), atenuadores em camiões (TMA) e 
amortecedores de colisão em camiões 
(LMCC).
O Radviz também pode ser adicionado a 

objetos estáticos, incluindo sinalizações, atenuadores fixos 
ou delineadores de tráfego.

Digitalize o Código QR e veja ao vídeo para uma demonstração clara.

 Contacto: info@moshondata.com

+44(0)1993 209098

Este não é um produto perfeito com 
100 % de proteção. É uma ferramenta 
que pode aumentar as possibilidades 
de evitar acidentes. 

RESTRIÇÕES PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

SITE RELACIONADO

 www.moshondata.com



Bagas
Mirtilos, em particular, devido ao seu alto teor de 
antioxidantes que ativam as enzimas cerebrais, o 
que melhora a concentração e a memória.

Bananas
Com alto teor de potássio, magnésio e fibras, é 
considerado um alimento perfeito para melhorar 
as funções neuronais, além do seu teor de 
triptofano.
As bananas também são ricas em vitamina B 6, que 
está envolvida na produção de neurotransmissores 
relacionados com a concentração.

Frango
Para se concentrar, o cérebro precisa de proteína 
suficiente. Após o seu consumido, o corpo liberta 
um aminoácido chamado L-tirosina que sintetiza 
dopamina e norepinefrina, que nos permitem 
pensar de forma rápida e clara.

Água
É muito importante dispor de uma hidratação 
adequada! A água está envolvida em todos os 
processos do corpo.

Peixe
Peixe rico em ómega 3, que reforça o sistema central 
nervoso: Salmão, atum, cavala, bacalhau, truta e 

sardinha.

Sabia que está cientificamente provado que a nutrição está associada à saúde
do nosso cérebro e uma dieta pobre deixa o nosso cérebro mais vulnerável e 

mais fraco? 

Existem alimentos que nos ajudam a concentrar e a manter o nosso nível de 
energia elevado ao longo do dia.  Quer saber quais são?

Abacate
O abacate melhora a comunicação neuronal e a 
circulação sanguínea porque ajuda a limpar as 
artérias. Sendo rico em gorduras monoinsaturadas, 
contribui para o bom funcionamento do sistema 

nervoso central.

Grão integral
Contém um aminoácido chamado triptofano que 
é absorvido pelo cérebro para produzir serotonina. 
Embora este neurotransmissor seja responsável pelo 
sono e relaxamento, a quantidade não é suficiente 
para fazer com que adormeça, mas é suficiente para 
evitar que os seus níveis de stress aumentem de forma 

significativa e permitir que se concentre melhor.

Nozes
Um estudo publicado no Journal of Nutrition 
destaca que os antioxidantes, ácidos gordos e 
fitoquímicos nas nozes ajudam a proteger a saúde 
do cérebro. Fornecem ainda vitaminas essenciais 

para a concentração.

ALIMENTOS PARA  
A CONCENTRAÇÃO Belén  

Viscasillas
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Atuar em conjunto para desenvolver uma cultura positiva 
de segurança e saúde

Dia Mundial da Segurança 
e Saúde no Trabalho

28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, iniciado pela Organização Internacional do
Trabalho para promover a prevenção de acidentes e doenças laborais em todo o mundo. 

A sua saúde, segurança e bem-estar são primordiais para a empresa - ALWAYS SAFE, ALWAYS READY!

A magnitude das lesões, doenças e 
mortes relacionadas com o trabalho em 

todo o mundo é enorme. E a pandemia da 
COVID-19 lembrou-nos o quão fundamental 
é a constante proteção dos nossos ambientes 
de trabalho e a constante prontidão para 
proteger a segurança e a saúde; a sua e a das 
pessoas ao seu redor.

Quer esteja a participar na sua primeira Cimeira 
de Segurança como a I-77 na Carolina do 
Norte ou quer esteja a tentar envolver os seus 
colaboradores para que estes lhe digam o que 
acham que pode tornar sua concessão mais 
segura como a Autema fez em Espanha, um 
programa e cultura de segurança forte e ativo 
depende de todos - de cada e cada um de vós.

A OIT afirma que uma forte cultura de 
segurança e saúde laboral é aquela 
em que o direito a um ambiente 
de trabalho seguro e saudável 
é valorizado e promovido pela 
administração e pelos colaboradores.

A comunicação é fundamental.

Por que motivo é importante 
expressar preocupações sobre 

segurança e saúde no trabalho?

UMA CULTURA DE SEGURANÇA 
POSITIVA É CONSTRUÍDA SOBRE A 
INCLUSÃO - o envolvimento significativo 
da gestão e de todos os colaboradores na 
melhoria contínua da segurança e saúde 
no trabalho. 

COMO PODE CONSEGUIR ISTO?
Comunicação aberta e diálogo basea-
do na confiança e no respeito mútuo. 
Os colaboradores devem sentir-se à von-
tade para levantar preocupações sobre 
possíveis riscos ou perigos de SST e a ges-
tão deve ser proativa em cooperar com 
os colaboradores para encontrar solu-
ções adequadas, eficazes e sustentáveis. 



A Cintra iniciou a HSW News para SI, por isso, faça-nos saber que tipo de informação 
de segurança gostaria que fossem incluídas na próxima edição.  

Envie as suas sugestões para: 
l hehealthandsafety@cintra.esP.
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Como adiciona um escritório a um 
camião com balde? Confira o que a 
407 ETR n Canada fez.

Veja como a 407 East substituiu 
uma motoniveladora pela sua 
própria ideia inovadora para 
melhorar a segurança, poupar 
tempo e reduzir despesas.

Atualização sobre como a AIVIA está 
a tornar as estradas mais seguras.

VOCÊ E A SUA CONCESSÃO - faça-
nos saber em quem devemos 
colocar o Destaque de Segurança 
na sua concessão e as iniciativas de 
concessão que gostaria de partilhar 
com todos.

Finalistas do Prémio HS&W Ferrovial 
da Cintra.

VISITE A NOVA:  Página Web da Cintra Health, Safety & Wellbeing

A Cintra criou esta página de segurança no seu site externo para que todos os colaboradores, 
empreiteiros e subempreiteiros possam aceder às nossas informações de segurança. 

Agradecemos os seus comentários sobre o conteúdo - envie-nos as suas sugestões por e-mail para:
  healthandsafety@cintra.es

Cintra
SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR




