
 

Declaração sobre os Princípios de 

Proteção ambiental, da Saúde e de 

Segurança (EHS) 
OBJETIVO 
Efetuar todas as atividades a nível mundial respeitando a preservação de recursos naturais e a proteção 
do ambiente, de tal modo que os nossos empregados regressem todos os dias a casa tão ou mais felizes 
do que quando começaram o trabalho. 

POLÍTICA 
Enquanto líder mundial na área de consumíveis e equipamento de soldadura, sistemas de corte e 
equipamento de regulação de gás nos setores da saúde, da alta pureza e industrial, a empresa ESAB 
compromete-se a garantir o fabrico sustentável em operação limpa e com um ambiente de trabalho 
seguro, para todos os seus empregados. O nosso sistema de gestão EHS cria as condições para 
construir uma cultura em que a consciência, o compromisso e a responsabilidade sobre o EHS, se 
tornam uma parte integrante de todas as nossas atividades. 

OS PRINCÍPIOS MAIS IMPORTANTES 

• Promover a segurança e a proteção do ambiente como principais valores, em todas as 
instalações da empresa e durante todas as suas atividades. 

• Comprometer-se a proteger os recursos e prevenir a poluição no que diz respeito às nossas 
atividades, aos nossos produtos e aos serviços que prestamos no mundo inteiro. Divulgar a 
filosofia de ciclo de vida e as nossas expetativas entre as partes interessadas, em setores de 
fornecimento e a jusante da nossa atividade. 

• Empenhar-se em reduzir a zero o número total de acidentes de trabalho, de doenças 
profissionais e acidentes relativos a EHS. 

• Promover uma cultura do sistema EHS para incentivar a atuação responsável e proativa dos 
empregados. 

• Estar atento à voz do cliente e agir como seu parceiro no que diz respeito ao EHS com o 
objetivo de contribuir para o êxito coletivo. 

• Cumprir as leis e os regulamentos respetivos, bem como outros requisitos com os quais 
assumimos o compromisso. 

• Avisar, investigar e analisar qualquer acidente ocorrido no que diz respeito ao EHS e prevenir 
a sua repetição. 

• Educar e formar os empregados para que sejam capazes de reconhecer, perceber e prestar 
atenção aos riscos, no que diz respeito ao EHS, com o objetivo de minimizar os riscos no seu 
local de trabalho. 

• Continuar a melhorar o sistema de gestão EHS por meio de avaliação, planos de ação 
e implementação dos melhores procedimentos. 

• Fornecer às partes interessadas informações úteis sobre os impactos e os riscos no que diz 
respeito ao EHS, relacionados com os negócios da empresa ESAB. 

• Reconhecer o alcance de todos os objetivos definidos pelo EHS e comemorar este êxito. 
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