
DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE SGS

Esta versão cancela e substitui todas as versões anteriores 

abrangendo todas as políticas de saúde, segurança e/ou 

meio ambiente, não importando os emissores (política de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente, OI, Sustentabilidade, 

TI Verde, Construção). Se necessário, objetivos anuais ou de 

médio prazo ou programas detalhados serão adicionados 

para concluir e alimentar esta declaração. A versão em 

inglês deste documento constitui a versão vinculativa.

O sucesso a longo prazo e a 

sustentabilidade dos negócios da 

SGS depende de sua capacidade 

de permanecer como líder 

reconhecida e referência em 

todos os assuntos de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente.

NOSSO OBJETIVO É

• Fornecer e garantir condições de 

trabalho seguras e saudáveis a todos 

os nossos funcionários (permanentes 

e temporários), visitantes, 

contratados e outros envolvidos;

• Garantir que todos os nossos serviços 

e nossas operações sejam realizados 

e geridos de tal modo que protejam o 

meio ambiente.

PORTANTO, NOSSO COMPROMISSO É

• Proteger a saúde e a segurança de 

nossos funcionários, contratados, 

clientes e terceiros;

• Proteger o meio ambiente e o das 

comunidades onde trabalhamos e 

vivemos, pela prevenção de poluição 

e minimização de nosso impacto;

• Cumprir com todas as normas e leis 

nacionais, regionais e locais de saúde, 

segurança e meio ambiente aplicáveis;

• Cumprir com todas as nossas normas 

do Grupo SGS ao exceder normas e 

leis nacionais, regionais ou locais;

• Melhorar continuamente as condições 

e o ambiente de trabalho, de saúde, 

segurança e meio ambiente, em relação 

a nossa meta de “Zero Incidentes”;

• Avaliar e melhorar continuamente 

nossos sistemas de gerenciamento de 

saúde, segurança e meio ambiente, 

programas e ferramentas;

• Fornecer todos os equipamentos, 

recursos e treinamentos necessários; 

aumentando a conscientização de 

todos os funcionários da SGS em 

saúde, segurança, meio ambiente 

e comportamento seguro;

• Dar a Autoridade para Interromper 

os Trabalhos a todos os funcionários 

e contratados SGS em caso 

de qualquer risco a saúde, 

segurança ou meio ambiente;

• Promover as melhores práticas de 

saúde, segurança e meio ambiente, 

bem como implantar, sempre que 

possível, estas melhores Práticas em 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 

• Aplicar toda esta declaração de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente da SGS em 

todas as nossas atividades, operações, 

construções, sistemas e investimentos.

Esses compromissos aplicam-se a todos os funcionários da SGS, contratados, visitantes e operações. 

A Diretoria é responsável por assegurar a total conformidade com esta declaração da política da Empresa. 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente são responsabilidades individuais para todos nós, em cada nível dentro de nossa organização. 

20 de janeiro 2016

Managing Director - Grupo SGS BrasilGerente Nacional de OI


	Página 2

