
OM Pharma Portugal pesquisa, desenvolve, fabrica e comercializa produtos farmacêuticos, pertencendo ao grupo internacional Vifor

Pharma.

O projeto de Comportamentos Seguros® na OM Pharma teve inicio em Fevereiro de 2017 e foi concluído em Outubro de 2018 (21

meses). A exigência para com a segurança (e para com o projeto de Comportamentos Seguros) é evidenciada pelos baixos registos de

sinistralidade laboral nos anos mais recentes. Pretendia-se ir ainda mais além.

Foi aplicada a metodologia de Comportamentos Seguros.
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A OM Pharma é um benchmark
de referência, dentro do grupo 

Vifor Pharma.

A cultura de segurança, desenvolvida no passado e continuada através do projeto de 
Comportamentos Seguros, permitiu atingir a marca de 1500 dias sem acidentes de 

trabalho com baixa.



“Com o projeto "Comportamentos Seguros" conseguimos elevar o nosso nível de Segurança aproximando-nos cada vez mais do mote do
Grupo Vifor Pharma: Safety First.
Em dois anos do programa, com diferentes fases, claramente nesta 3ª fase já são visíveis os resultados e hoje conseguimos semanalmente
falar do mesmo tema de segurança transversalmente na organização, imbuídos de um espirito participativo que passou a rotina. As
iniciativas ajudam-nos a consolidar este comportamento que se quer cada vez mais seguro. Graças à metodologia da LTM foi possível levar
a bom porto este nosso grande objetivo.”

Engª Paula Martins
Safety Manager OM Pharma Portugal

“A OM Pharma tem na sua definição estratégica que a Segurança com os seus colaboradores
está em primeiro lugar.
Quando se pretende cumprir os desígnios a que nos propomos importa que nos
apresentemos perante os nossos colaboradores com as metodologias e as ferramentas
adequadas a que possam compreender quão sério levamos os nossos “statements” e que
“Segurança em primeiro lugar” significa para a empresa e todos os stakeholders isso
mesmo. A OM Pharma apesar de já apresentar indicadores muito bons na área da segurança
decidiu ir mais longe e criar as condições necessárias para que a “Segurança” de todos que
estão presentes nas nossas instalações fizesse parte do nosso modus operandi e da nossa
cultura.
A LTM com o seu programa Comportamentos Seguros foi a pedra basilar para consolidarmos
a Cultura de Segurança no nosso trabalho diário.”

Dr. Nuno Moreira
Site Manager OM Pharma Portugal | Project Sponsor


