Política

Política de Saúde e
Segurança Ocupacional

A COFCO International está comprometida em fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável
aos nossos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço. Buscamos isso através da
promoção de uma cultura consciente de segurança, gestão de risco no ambiente de trabalho e a
aplicação de princípios de segurança em todas as nossas operações e instalações.
Nos comprometemos com o cumprimento de todas as leis e regulamentos nacionais e locais
aplicáveis nos países de operação, bem como com os padrões aos quais a organização se
subscreve, incluindo os Padrões de Desempenho do IFC e Orientações gerais do Banco Mundial e
Orientações em Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) para Setores Específicos.
Em linha com tudo isso, nos comprometemos a:


Implantar sistemas de gestão baseados na OHSAS 18001, que sistematicamente
identifiquem, avaliem e gerenciem os riscos e impactos de Saúde e Segurança Ocupacional
para constantemente melhorar o nosso desempenho;



Identificar, avaliar e controlar perigos e riscos para todas as estações de trabalho, o que nos
permitirá a prevenção proativa de lesões, fatalidades e doenças ocupacionais;



Medir, gerenciar e comunicar nosso desempenho em Saúde e Segurança do Trabalho
através da definição de Indicadores de Desempenho (KPIs);



Fornecer treinamento aos colaboradores e terceiros localizados em nossas operações quanto
às leis aplicáveis de saúde e segurança, regulamentos e procedimentos, e fornecer os
equipamentos de proteção individual necessários;



Assegurar a existência de plano de preparação e resposta a emergências em todas as
nossas instalações, incluindo procedimentos de segurança para proteção da vida e contra
fogo;



Estabelecer metas mensuráveis e realizar auditorias periódicas para monitorar, medir e
melhorar o nosso desempenho; e



Promover uma cultura consciente de segurança, ativamente promovendo e comunicando esta
Política, através de outros meios.
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Esta política aplica-se a:
Colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço localizados em nossas operações.
Escopo:
Esta Política deverá ser observada em todas as operações subsidiárias e controladas pela COFCO
International, inclusive, mas não apenas, em instalações industriais como esmagadoras e refinarias,
estações elevadoras, armazéns, estações de sementes, terminais portuários e operações rurais.
Data original de publicação:
Abril de 2017
Versão:
Abril de 2017
Acervo:
Esta Política está disponível em www.cofcointernational.com
Esta Política será atualizada regularmente, sempre que possível, através do engajamento das partes
interessadas, internas e externas. Será ativamente divulgada e promovida, visando o seu
cumprimento. Esperamos que nossos fornecedores e quaisquer outros terceiros trabalhando em
nosso nome respeitem as normas previstas nesta Política.
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