
CIE Galfor é uma empresa do grupo multinacional CIE Automotive, especializada no fabrico de peças de aço forjadas para o sector automóvel.

O Projecto Comportamentos Seguros inicia-se em Novembro de 2017, sendo concluido em Março de 2019 (16 meses). O compromisso da

organização GALFOR com a Segurança e Saúde no Trabalho (e com o Projecto Comportamentos Seguros ) é mais que evidente quando

comparamos a velocidade de implementação de medidas e a conclusão do Projecto, como tal. Concluimos o Projecto 3 meses antes do

previsto, com resultados de redução da sinistralidade de até 30%, comparando com a média dos 3 anos anteriores. Brevemente serão

lançadas novas iniciativas, tendo como objetivo consolidar uma nova Cultura de Segurança.
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Uma cultura de segurança, com impacto no presente e continuidade no futuro, é o 
objetivo da implementação do Projecto Comportamentos Seguros®.
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Comportamentos Seguros®

“A Cie Galfor é uma empresa integrada no Grupo CIE Automotive, um fornecedor global de componentes para automóveis. Foi fundada em
1968, Barreiros Orense, e já tem mais de 50 anos de existência.

Ao longo de todos estes anos desenvolvemos uma cultura baseada nas pessoas, como chave de nosso sucesso, e a LTM com seu Projeto de
Comportamentos Seguros, consolidou esta ideia, dentro do âmbito da segurança, com o foco na promoção da responsabilidade individual,
e baseada no sentimento de pertença e perceção do risco.

Nosso principal objetivo foi capacitar os comandos, dotando-os de recursos para uma comunicação mais efetiva nos conteúdos de
Segurança, e incrementar o compromisso com a segurança.

Penso que estes objetivos foram largamente alcançados e estão refletidos nos nossos índices de acidentes, que estão a ter uma tendência
decrescente clara.

Uma das ferramentas mais eficazes tem sido a implantação dos Safety Walks. Esta ferramenta estabeleceu um estilo comum de liderança e
tornou visível o compromisso da Direção com a segurança."

Luis Gómez
Gerente de Gestão de Pessoas - Área de Relações Laborais


