POLÍTICA DE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
A presente política de Ambiente, Saúde e Segurança (“Política”) é aplicável à ASR
Group International, Inc. e subsidiárias (de ora em diante denominadas “ASR Group”),
a todos os trabalhadores do ASR Group e aos funcionários subcontratados.
O ASR Group está empenhado em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável
para todos os funcionários e em conduzir os seus negócios de forma ambientalmente
responsável. É objectivo do ASR Group que cada instalação cumpra ou supere os
requisitos de protecção do meio ambiente, saúde e segurança aplicáveis ao seu meio
envolvente.
O ASR Group procurará de forma contínua reduzir o impacto ambiental da sua
actividade e conservar os recursos naturais. O ASR Group minimiza de forma
proactiva o impacto da sua actividade na população e no meio ambiente através da
implementação de boas práticas de gestão, como a prevenção da poluição, a
substituição de materiais, a minimização de resíduos, a recuperação de materiais e
reciclagem e os controles de engenharia. O ASR Group promove uma cultura na qual
os trabalhadores são formados para cumprir ou exceder os regulamentos e
procedimentos da legislação ambiental aplicável. O ASR Group espera que todos os
seus trabalhadores e colaboradores assumam de forma pessoal a responsabilidade de
proteger o meio ambiente.
O sucesso do programa de segurança do ASR Group requer o compromisso, a todos
os níveis, tanto da gerência como dos seus trabalhadores. Todas as instalações do
ASR Group estão empenhadas em manter e melhorar, de forma contínua, a excelência
em relação à saúde e segurança, através do desenvolvimento de iniciativas nessa
área. Os trabalhadoresdevem, não só, dar cumprimento à regulamentação aplicável e
às normas do ASR Group, como também, praticar e fazer cumprir de forma contínua as
medidas de prevenção de acidentes implementadas. Para além disso, todos os
trabalhadores devem ser incentivados a promover de forma activa medidas de
segurança e a chamar a atenção do ASR Group para a existência de novas tecnologias
que permitam eliminar perigos e acidentes.
A Administração e todos os trabalhadores têm como responsabilidade identificar e
denunciar qualquer risco ambiental, de segurança e de saúde que reconheçam, e
trabalhar de forma diligente para o cumprimento desta Política. Através da vigilância
contínua e de uma avaliação de eficácia permanente, o ASR Group garantirá um local
de trabalho o mais seguro possível para todos os seus trabalhadores e a preservação e
melhoria do meio ambiente.
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