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Um bom
trabalho!
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Harke Rutgers, Engenheiro de Projetos
Boskalis Offshore
No Projeto Nordeste, no Brasil, as regras de saúde
e segurança são prioritárias para o nosso cliente
Petrobras. Os inspetores de segurança locais são
rigorosos no cumprimento destas regras. Um
exemplo: o operador da escavadora elevada, que
pode ser manobrada tanto em terra firme como na
água, precisa fazer uso do cinto de segurança.
Uma regra excelente. Sempre? De acordo com a
filosofia NINA, tentamos fazer as pessoas pensar
sobre a (própria) segurança. Depois de deliberar
com os inspetores de segurança, decidiu-se que
para o operador é mais seguro não usar o cinto de
segurança ao trabalhar com a máquina na água.

Além disso, introduzimos o costume
de dar um feedback positivo.
Muitas vezes a ênfase está no
controlo e no cumprimento, e
recebe-se observações
principalmente quando as coisas
não vão bem. No entanto, um
feedback positivo é igualmente
importante. Também o cliente dá-se
conta disto. Juntos desenvolvemos
uma ‘Safety Appreciation Letter’
(Carta de Apreciação da
Segurança),com a qual
agradecemos alguém pelo seu
empenho para um ambiente de
trabalho mais seguro. Entregámos
esta carta, por exemplo, a um
operador que se esforça realmente
por explicar aos inspetores de
segurança o que está a fazer e
que pede esclarecimento quando
as coisas não lhe parecem claras.

coroado de êxito
No Congo, o projeto organiza regularmente
um NINA Awareness Day. Este dia combina
um treino prático de situações de emergência
com um encontro de todos que trabalham
no projeto.
“A nossa principal meta é ensinar as pessoas”,
conta o coordenador SHE-Q Marcellus Nfah
Ndoh. “Muitas vezes não estão familiarizadas
com os riscos do trabalho, porque a construção
de obras hidráulicas e de quebra-mares aqui
não são frequentes.” Com o evento, a seção
deseja também melhorar a comunicação mútua:
“O nosso projeto encontra-se disperso sobre uma
grande área; portanto nem sempre as pessoas
se conhecem mutuamente.”

Na minha opinião, este feedback
positivo merece ainda mais
atenção, pois isto favorece a
segurança e a sinergia com os
nossos clientes, que são tão
importantes!
Próximo mês, no Blog NINA:
Robert Landsborough (gerente de
projetos Rockfall

Novidade: NINA The Experience

somente para equipas
NINA The Experience - a Experiência NINA - é uma sessão de equipa novinha em
folha que será iniciada em breve. Num encontro de um dia no local, dará junto com a
sua equipa um impulso adicional às vossas ambições na área de segurança. Juntos,
dedicarão atenção ao vosso papel segundo NINA e como cada um pode contribuir
para um resultado de equipa ainda melhor. The Experience oferece novas ideias,
complementa, onde é necessário, a vossa bagagem
NINA com novos conhecimentos e habilidades e
sincroniza novamente os relógios. Um apoio
NINA
valioso!
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ESTÁ INTERESSADO? Solicite mais
informação na seção SHE-Q ou envie um
correio eletrónico para NINA@boskalis.nl

NINA Awareness Day

THE
EXPERIENCE

Salvamento NINA Awareness Day

Salvamento no mar
Há algum tempo, neste ano, foi realizada um
NINA Awareness Day ao redor do tema
‘salvamento no mar’. Um exercício
especialmente útil, conforme se revelou.
Marcellus : “Quando algumas semanas mais
tarde alguém realmente caiu ao mar, ele sabia o
que fazer: tirar os sapatos, permanecer calmo.
Este incidente teve um bom desfecho; pudemos
salvar o homem. Todos souberam como atuar e
quem devia ser advertido. Não há dúvida que o
exercício contribuiu para tal.”
O gerente de projeto Jeroen de Reus: “Todos
estão entusiasmados. Também o cliente, as
autoridades portuárias que participaram no
exercício. Os NINA Awareness Days constituem
um impulso para a sensibilização para o
problema da segurança e a coesão: uma só
família, uma só meta.”

