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Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
 

 

Finalidade 

 Para afirmar o nosso compromisso com o meio ambiente, saúde e segurança dos 
nossos funcionários, prestadores de serviços e visitantes em todas as companhias 
Morgan ao redor do mundo. 

 
Responsabilidades 

 O Diretor-Presidente tem total responsabilidade perante todas as questões corporativas. 

 O Diretor Financeiro tem responsabilidade sobre a política de EHS, 
direcionamento estratégico e o monitoramento dos desempenhos. 

 O Diretor de Operações e a gestão operacional têm responsabilidade sobre o 
desempenho e os relatórios de EHS, além de garantir a sua implementação e 
cumprimento. 

 Os gerentes gerais e de construção de cada operação têm responsabilidade operacional pelo 

funcionamento de EHS. 

 Os funcionários em todos os níveis são responsáveis pela aplicação e a orientação das 
regras de EHS, evitando perigos reais e em potencial, alertando aos outros conforme a 
identificação de possíveis melhorias. 

 
Determinações da Política 

 Atingir o objetivo de zerar o número de danos por meio do programa thinkSAFE. 

 Como padrões básicos, cumprir as legislações de EHS, regulamentos e outras 
exigências legais aplicáveis. 

 Realizar as operações, de modo a minimizar os impactos na saúde humana, evitar a 
poluição, e reduzir os perigos. 

 Incluir EHS e as mudanças climáticas relacionadas em nossas decisões de 
negócios, promover programas de recursos e eficiência em todo o Grupo e 
reduzir o impacto ambiental de operações passadas, atuais e futuras. 

 Fornecer produtos que, quando utilizados conforme seus comunicados e normas de 
segurança, não apresentem riscos inaceitáveis à saúde e segurança humana. 

 Definir objetivos e metas para a melhoria contínua do desempenho de EHS, 
monitorar e relatar o progresso, interna e externamente, conforme apropriado. 
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 Assegurar a importância da competência em EHS, por meio do treinamento e da 
qualificação em todos os níveis da organização. 

 Realizar avaliações periódicas dos sistemas de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente. 

 Manter a comunicação com as partes interessadas sobre as questões EHS para garantir 
o alinhamento com suas necessidades e expectativas. 

 
Implementação da Política 

 O comprometimento da Morgan a essa política é considerado fundamental para seu sucesso 
comercial, e deve ser implantada por todas as operações da Morgan no mundo. A Empresa possui 
sistemas de formação, acompanhamento e prestação de contas a fim de reforçar a implementação 
da política. 

 Esta Política aplica-se a: 

o Todos os diretores, executivos e funcionários da Morgan; 
o Todas as operações da Morgan, incluindo todas as entidades jurídicas, unidades de 

negócios, e co-empreendimentos onde a Morgan está habilitada a exercer controle sobre 
suas políticas e procedimentos; e 

o Qualquer pessoa ou entidade, na medida em que eles trabalham de qualquer forma 
em nome da Morgan, incluindo consultores, prestadores de serviços, fornecedores, 
representantes ou intermediários. 

 A Empresa tomará as medidas disciplinares que achar cabíveis para a implantação dessa 
política, incluindo demissões. 

 

 
Monitoramento e Cumprimento Interno/Externo 

 Auditorias sobre o programa de EHS 

 Exigências Anuais de Auto-Certificação 

 Linha Direta de Ética 

 
Denúncia de Não Conformidades s e Exceções  

 Iremos considerar o não cumprimento dessa política como um assunto grave, passível de ações 

disciplinares limitadas por lei, incluindo demissões.  

Funcionários e terceiros devem relatar quaisquer exceções reais ou suspeitas, ou 
violações às políticas do Grupo e princípios éticos, ou comportamento inadequado grave 
na utilização de um canal local ou no contato com a Linha Direta de Ética, via email, 
morganplc@expolink.co.uk , via internet, www.expolink.co.uk/whistleblowing -hotline/for-
employees.htm  (código da companhia: MORGAN C), ou por telefone em +44 1249 661 
808 (outros números de telefones gratuitos, separados por país, são disponibilizados na 
intranet do Grupo). 

 

 
 
 
 
 
 

Kevin Dangerfield 
Diretor Executivo Interino 
Dezembro 2014 
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