POLÍTICA DE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
A presente Política de Ambiente, Saúde e Segurança (de agora em diante, “Política”) é
aplicável ao ASR Group International, Inc. e respetivas subsidiárias (coletivamente “ASR
Group”) e a todos os funcionários do ASR Group, incluindo trabalhadores a tempo inteiro, a
tempo parcial, temporários e contratados.
O ASR Group está empenhado em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável para
todos os trabalhadores e em exercer a sua atividade de uma forma responsável sob o ponto de
vista ambiental. O objetivo da política do ASR Group é que cada uma das suas instalações
cumpra ou vá além dos requisitos dos regulamentos em matéria de ambiente, saúde e
segurança, e das normas industriais relevantes aplicáveis à sua localização.
O ASR Group procurará reduzir continuamente o impacto ambiental das suas operações e
conservar os recursos naturais. O ASR Group minimiza o impacto das suas operações sobre
as pessoas e o ambiente de uma forma proativa, através da implementação de melhores
práticas de gestão, incluindo a prevenção da poluição, substituição de materiais, minimização
dos resíduos, recuperação e reciclagem de materiais, resposta imediata a derrames e fugas e
controlos técnicos. O ASR Group promove uma cultura na qual se espera que todos os
funcionários e pessoas que trabalham em seu nome assumam a responsabilidade pessoal pela
proteção do ambiente.
O sucesso do programa de segurança do ASR Group requer o empenho de todos os órgãos de
gestão e trabalhadores a todos os níveis. O ASR Group tem como compromisso a prevenção
de lesões e doenças dos trabalhadores por meio da eliminação de perigos e da redução dos
riscos para a segurança e a saúde. Todas as instalações do ASR Group são dedicadas à
excelência em segurança e à melhoria contínua, através da implementação de iniciativas de
saúde e segurança, da adoção de melhores práticas de gestão e da uniformização dos
controlos técnicos. O ASR Group promove o envolvimento dos trabalhadores na melhoria da
saúde e segurança, através de parcerias e consultas proativas. O ASR Group promove uma
cultura na qual se espera que todos os funcionários e pessoas que trabalham em seu nome
assumam a responsabilidade pessoal pela sua segurança pessoal e que ponham em prática
medidas de prevenção de incidentes de forma contínua e proativa.
Compete a todos os órgãos de gestão e trabalhadores a todos os níveis identificar e comunicar
quaisquer perigos reconhecidos para o ambiente, saúde e segurança e trabalhar, com
empenho, no sentido de cumprir esta Política. O ASR Group está empenhado na melhoria
contínua do seu sistema de gestão de ambiente, saúde e segurança, com vista a garantir o
local de trabalho mais seguro possível para todos os funcionários e a preservação e a melhoria
do nosso ambiente circundante.
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ESTE DOCUMENTO É UMA TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS APENAS PARA USO INFORMATIVO. A VERSÃO
OFICIAL EM INGLÊS ESTARÁ EM TODOS OS CASOS.
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