Boas práticas de HSST

QUEM SOMOS
A FRULACT É UMA EMPRESA FAMILIAR PORTUGUESA QUE NASCEU EM 1987 PARA
CONCRETIZAR UMA IDEIA DE NEGÓCIO. É ESPECIALIZADA NA CONCEÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PREPARADOS DE FRUTA PARA A INDÚSTRIA
ALIMENTAR.
A empresa nasceu da vontade, persistência e visão de Arménio Pinheiro Miranda, cuja longa
experiência profissional permitiu identificar uma oportunidade de negócio e criar este projeto com os
seus dois filhos, João Miranda (atual CEO do Grupo) e Francisco Miranda (atual acionista).

ONDE ESTAMOS
A FRULACT ESTÁ ENTRE AS CINCO PRINCIPAIS EMPRESAS MUNDIAIS DE
PREPARADOS À BASE DE FRUTA, SENDO LÍDER EM VÁRIOS MERCADOS NA
EUROPA, NO MÉDIO ORIENTE E EM ÁFRICA.

A FRULACT emprega diretamente mais de 500 pessoas de dez países, exemplificando a
multiculturalidade empresarial, onde é cada vez mais comum haver pessoas de várias nacionalidades,
raças e géneros.

Boas Práticas de HSST – Importância
A aquisição de boas práticas de HSST permite criar locais de trabalho mais seguros.
- A aquisição e partilha de boas práticas de HSST permite criar locais de trabalho mais seguros, mais saudáveis e
mais produtivos.
- Quando pensamos em boas práticas de HSST não precisamos de pensar necessariamente em grandes
investimentos mas sim em como com um simples gesto, procedimento ou modo podermos criar um local de
trabalho seguro e consequentemente uma empresa mais segura e preocupada com os seus trabalhadores
- A aquisição de boas práticas associada a uma análise preventiva dos postos de trabalho traduz-se numa
potencial redução dos acidentes de trabalho e um maior bem estar organizacional

Boas Práticas HSST implementadas na Frulact
Práticas Implementadas no Grupo Frulact
- Sistema de separação de resíduos hospitalares no Gabinete Médico e em todas as casas de banho
- Caixas alusivas a EPIS nas unidades fabris que permitem a colocação dos mesmos e impõe a utilização
- Parceria com os serviços de Medicina para que sempre que um colaborador tenha algum problema possa ser
enquadrado na medicina curativa
- Consulta aos trabalhadores feita por um inquérito por questionário
- Quadro dos Acidentes de Trabalho disponível para consulta nas nossas Unidades
- Comemoração do dia da Ergonomia com a distribuição de panfletos alertando para uma postura correta
- Nas caixas de primeiros socorros existem panfletos informativos
- Análise constante e teste de EPIS para garantir que se ajustam aos colaboradores
- Visita aos postos de trabalho e conversação com os colaboradores

Boas Práticas futuras HSST
Práticas que estão a ser analisadas para implementar no Grupo Frulact
- Disponibilização de um desdobrável para as visitas que aborde as questões de Segurança em cada fábrica
- Vídeo de sensibilização para a redução dos acidentes de trabalho
- Farmácias com material especifico que pode ser utilizado por operacionais de socorrismo com a devida formação
- Estudo para a colocação de um desfibrilhador
- Elaboração de um manual de Higiene e Segurança
- Estudo da realização de uma reunião de HST aliada a outras áreas

Tal como a Frulact
também se pretende
inovar ao nível de HST

www.frulact.com

