Política de Saúde, Segurança Industrial e Patrimonial & Meio
Ambiente
A Oiltanking Terminais Ltda., Terminal Vitória, está comprometida com uma operação eficiente e
segura em suas instalações. Nosso objetivo é prevenir todos os acidentes, ferimentos pessoais e
doenças ocupacionais, e proteger o Meio Ambiente em que vivemos. A fim de obter esse
resultado nós iremos:
1. Promover ações que priorizem aspectos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSSE) em
todas as empresas do grupo e gerenciar seus aspectos da mesma maneira que qualquer
outra atividade crítica ao negócio.
2. Cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e estabelecer normas apropriadas onde
não existir legislação específica.
3. Ter um sensato sistema de gestão em HSSE, cujos canais para as competências,
responsabilidades e canais de comunicação estejam claramente definidos.
4. Proporcionar um ambiente de trabalho agradável, saudável e seguro para todos os
colaboradores e contratados, com instalações e equipamentos de proteção adequados.
5. Identificar e analisar riscos potenciais e ameaças a saúde e segurança patrimonial e
implementar medidas para evitar, prevenir, controlar e restringir os riscos associados.
6. Estar preparados para uma resposta rápida e eficiente a situações de emergência e
minimizar os possíveis impactos decorrentes de incidentes que possam vir a ocorrer.
7. Projetar, construir e manter instalações contratando serviços de maneira a prevenir riscos
às pessoas e ao meio ambiente.
8. Promover treinamento educacional específico ao trabalho para todos os funcionários,
colaboradores e prestadores de serviço baseados em normas internas, procedimentos e
instruções específicas.
9. Utilizar energia e os recursos naturais de forma eficiente, prevenir poluição, e enfatizar
nos colaboradores uma consciência para minimizar impactos adversos ao meio ambiente.
10. Estabelecer metas e aprimorar o desempenho para alcançar uma contínua melhora e
desenvolvimento, certificando-se do cumprimento de todas as regras e do padrão de
qualidade aplicável.
A Gerência irá suportar visivelmente e rigorosamente a implantação dessa política. Nós
esperamos o apoio de todos os colaboradores, contratados e todos que trabalhem para nós a
fim de fazer que nosso desempenho em HSSE possa assegurar e manter a confiança de nossos
clientes, vizinhos e comunidade em geral.
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