POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
De acordo com os seus compromissos sociais, a Arkema inclui entre as suas prioridades a gestão
dos riscos para as pessoas e para o meio ambiente, bem como a satisfação dos seus clientes.
A Arkema apoia a Responsible Care®, uma iniciativa voluntária de transparência e melhoria
contínua do desempenho nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente.
Para assegurar a fidelização dos seus clientes e parceiros a Arkema antecipa as suas necessidades
e expectativas através de uma política de melhoria contínua. O diálogo aberto e direto com as partes interessadas,
o espírito de inovação e um programa de excelência operacional são aspectos fundamentais desta política.
A Arkema cumpre as leis e regulamentos aplicáveis em todos os lugares em que opera e adota requisitos
e compromissos adicionais sempre que necessário.

Prevenção de riscos
A prevenção de riscos nas áreas da
segurança, proteção, saúde e proteção
ambiental é responsabilidade de todos.
O Grupo está convencido de que todos
os acidentes de trabalho podem ser
evitados e que todos têm um papel e uma
responsabilidade essencial em garantir a
segurança e saúde no local de trabalho e
de proteger o meio ambiente e os vizinhos
nos locais em que operamos.
Sistema de Gestão
A melhoria contínua é alcançada através
do Sistema Integrado de Gestão
da Arkema (AIMS), que melhora a
segurança, a saúde, a proteção ambiental
e a qualidade. Este sistema combina
requisitos específicos da Arkema e das
principais normas internacionais. Baseia-se
em objetivos definidos, na implementação
de planos de ação, na medição dos
resultados e respectivas auditorias. O AIMS
é revisto periodicamente.
Cultura de segurança, saúde,
meio ambiente e qualidade
A segurança, a saúde, o meio
ambiente e uma cultura da
qualidade são constantemente
promovidos em toda a nossa organização.
A gestão certifica-se de que o ambiente
de trabalho seja propício à prevenção de
incidentes de todos os tipos e à criação
de condições que permitam que cada
colaborador adquira novas competências,
se desenvolva e contribua para o sucesso
geral da organização.

A política da Arkema inclui os seguintes compromissos
e programas:
-

-

-

-

Segurança, proteção e saúde
Para promover uma cultura de segurança, a
Arkema instituiu o seu programa
“Segurança em Ação“. Nesta iniciativa
fundamental, os “Essenciais“ definem um
conjunto de regras a serem seguidas sem
compromisso por todos os funcionários e
empresas contratadas da Arkema.
Na questão de segurança do processo, a
Arkema aplica e melhora continuamente as
práticas de prevenção e gestão de riscos, que
incluem meios de contingência e planos de
resposta a emergências para controlar
possíveis acidentes. Estas medidas são
periodicamente atualizadas e testadas
durante os exercícios realizados em intervalos
regulares.
Para melhorar a segurança, a Arkema
esforça-se por aplicar o melhor que existe em
tecnologia e formação para a proteção de
pessoas e das instalações. Em particular, o
Grupo baseia-se em recomendações
governamentais e auditorias específicas para
desenvolver os seus planos de ação.
A gestão dos produtos na Arkema leva
em conta a saúde, segurança e proteção do
meio ambiente desde a fase inicial de
desenvolvimento dos produtos.

Redução da nossa pegada
ambiental
- Uma defensora ativa do clima, a Arkema
esforça-se por reduzir as emissões de gases
com efeito estufa decorrentes das suas
atividades comerciais e o seu consumo de
energia através do seu programa
Arkenergy.
- Para apoiar o seu compromisso de preservar
os recursos hídricos a Arkema
implementou o programa de gestão da água
Optim’O.

- A Arkema protege a biodiversidade e
contribui para a preservação da flora e da
fauna, reduzindo as descargas de efluentes
para o ar, água e solo em todos os seus
locais.
- O Grupo está empenhado em preservar as
matérias-primas não renováveis e em
promover a economia circular. Desenvolve
utilizações para os seus subprodutos e
trabalha ativamente para reduzir os resíduos
dos seus processos industriais. Através do
eco-design, amplia a vida útil dos produtos
dos seus clientes e contribui para uma maior
taxa de reciclagem.
- Além dessas ações nos seus locais industriais,
a Arkema, impulsionada pela inovação,
está a desenvolver soluções sustentáveis para
os seus clientes que terão um impacto positivo
no clima, na gestão da água, nas novas
energias e na eficiência energética.
Governança e responsabilidades
- A gestão desta é da responsabilidade do
departamento de Segurança e Meio Ambiente
do Grupo e dos seus especialistas em
qualidade, segurança e meio ambiente.
As equipes operacionais em cada região e
linha de negócios garantem a implementação
desta política.
- Através da sua diversidade e competências,
todos os colaboradores têm um papel a
desempenhar e são responsáveis pela
qualidade dos produtos e serviços e pela
tomada de medidas para garantir a
segurança no local de trabalho, a saúde das
pessoas e a proteção do meio ambiente.
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A Arkema opera
como um fabricante
responsável e segue
com determinação os
seguintes princípios:
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