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Nota 
Em caso de conflito do disposto na presente Política Anticorrupção com as leis, normas e regulamentos locais de qualquer 

entidade, prevalecem as leis, normas e regulamentos locais.  
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Health and Safety Policy (EHS) 

A Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) acredita que a excelência em saúde e 

segurança suporta os resultados do negócio e que todas as pessoas têm um papel a 

desempenhar na prevenção de ferimentos e doenças. Para atingir estes objetivos, a saúde 

e a segurança devem ser integrados em todos os processos de gestão.  

Princípios 

Nós acreditamos que todos os ferimentos e doenças relacionadas com o trabalho podem e 

devem ser prevenidos, e que a gestão do site é responsável pelo desempenho de saúde e 

segurança no mesmo. 

Existem três fatores para assegurar o sucesso desta política: 

 Comunicação 

 Envolvimento dos colaboradores 

 Formação  

Nós integramos a segurança e a saúde na gestão do nosso negócio de forma que todas as 

atividades sejam consideradas numa perspetiva de prevenção de acidentes e de proteção 

dos trabalhadores e dos fornecedores. 

Para estar na linha da frente da prevenção de acidentes na Indústria, nós implementamos 

em todos os nossos sites um regime obrigatório de gestão de segurança e saúde 

ocupacional que deve cumprir ou exceder os requisitos legais aplicáveis nos países onde 

operamos. 

A nossa política é providenciar e manter um ambiente de trabalho seguro e saudável e 

providenciar um controlo adequado dos riscos de segurança e saúde que surgem das 

atividades de trabalho. Nós também reconhecemos responsabilidade pela segurança e 

saúde de outras pessoas que possam ser afetadas pelos nossos trabalhos e atividades. 

Nós asseguraremos o manuseamento seguro de substâncias químicas e de forma a fazer 

isto, nós providenciaremos informação, formação e a supervisão necessária para atingir 

este objetivo. A formação promove uma cultura forte de segurança que se tornará parte 

integrante do nosso DNA e prevenirá efetivamente acidentes.  

Todos os trabalhadores têm a responsabilidade de cooperar com a empresa para atingir um 

ambiente de trabalho seguro e saudável e de tomar conta de si e dos outros e não interferir 

com nada relacionado com a sua saúde e segurança. Nós trabalharemos arduamente para 

atingir o nosso objetivo de zero acidentes e ferimentos. 

Segurança do Produto 

A nossa política estende-se aos nossos produtos e em eliminar qualquer impacto na saúde 

e ambiente dos nossos clientes. Com este objetivo, nós conduziremos a implementação e a 

melhoria continuada da gestão de segurança e saúde através da comunicação com os 

trabalhadores, fornecedores e outras partes interessadas, educando, formando e equipando 
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os trabalhadores para assegurar que eles estão habilitados para evitar situações não 

seguras e para responder rapidamente a eventos não esperados. 

Também procuramos influenciar a formação e a educação dos empreiteiros, fornecedores e 

da comunidade. 

Avaliação 

Nós avaliamos o nosso desempenho em Ambiente, Saúde e Segurança através da 

monitorização dos resultados e através de reuniões de revisão de gestão periódicas. Para 

este fim, também é nossa política consultar os nossos colaboradores nas matérias que 

afetam a sua saúde e segurança. 

Estrutura de implementação de Saúde e Segurança 

 Todas as subsidiárias designarão uma pessoa em cada site para ser o Site Health 

and Safety Officer (SHSO).   

 A Direção da Fábrica assegura que todos os colaboradores têm acesso à política de 

saúde e segurança  

 Cada colaborador recebe uma cópia da Política Geral quando inicia funções. 

Controlo 

Cada site conduz uma análise profunda dos acidentes severos. O SHSO examina a 

implementação e audita as Diretrizes de Segurança numa base regular e supervisiona os 

empreiteiros relativamente à saúde e segurança. 

Avaliações de Riscos 

As avaliações de risco serão realizadas anualmente pelos sites e reportadas ao 

Departamento de Comunicação da Corporate, que procede à distribuição da mesma a 

pessoas ou comités relevantes e reportao sumário dos resultados no relatório anual de 

sustentabilidade da Companhia. Os resultados das avaliações de risco vão suportar o ajuste 

de qualquer procedimento de segurança e serão implementados para assegurar níveis 

adequados de saúde, segurança e bem-estar. 

As avaliações de risco são revistas regularmente para assegurar que se encontram 

adequadas às tarefas identificadas. Serão também revistas quando se junta um novo 

membro ao staff, é instalado um equipamento novo, quando se configura um sistema novo 

de trabalho ou quando as condições do negócio mudam. 

 


