Política HSE
Segurança e Saúde Ocupacionais e Ambiente

MELHORAR O AMBIENTE GLOBAL PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL
O grupo Voltalia, na prosecução da sua missão como produtor de energia renovável, considera fundamental para o seu
modelo de negócio atingir os mais altos padrões de Segurança, Saúde e Ambiente, essenciais para o sucesso da empresa.
Os membros da Comissão Executiva comprometem-se com a melhoria contínua das condições de Segurança
e Saúde no Trabalho e a proteção Ambiental no Grupo Voltalia, definindo e tomando decisões que permitam:
•

que as fundamentais condições de Segurança e Saúde, proteção dos funcionários e e preservação
ambiental sejam sistemáticamente tidas em consideração em todas as geografias em que a empresa opera;

•

o cumprimento de toda a legislação aplicável, regulamentos e normas, bem como o cumprimento de
outros requisitos de Segurança, Saúde e Ambiente subscritos voluntáriamente pela Voltália;

•

a implementação e manutenção das melhores normas de OS&S, utilizando todos os meios ao seu
dispor na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, eliminando os perigos e minimizando os riscos;

•

a mitigação dos impactos Ambientais das suas atividades, promovendo o uso racional dos recursos
naturais, a prevenção da poluição e promovendo o desenvolvimento das energias renováveis;

•

a formação dos funcionários nos procedimentos e práticas de trabalho seguro, garantindo que possuem as
competências adequadas às atividades realizadas e que todos estão equipados com os EPI adequados.

•

a participação e o envolvimento empenhado de cada colaborador nas iniciativas de HSE da empresa,
garantindo a comunicação periódica dessas iniciativas envolvendo a Voltalia e os seus parceiros e fornecedores;

Serão definidos objetivos e metas periodicamente, monitorizados e difundidos para as principais funções e
níveis da organização, consistentes com esta política e com os seus compromissos.
Paris, 28 de Janeiro de 2019
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