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A CHEMTRADE demonstrará seu compromisso com nossos funcionários, clientes, parceiros da cadeia de
suprimentos, com o público e com outros interessados, promovendo a melhoria contínua nas áreas de
gestão ambiental, proteção à segurança e à saúde, transporte seguro, gestão da segurança dos processos
e integridade de nossos processos, produtos, serviços e atividades, através de:

1.

Manutenção de um sistema de gestão que induza à melhoria contínua de nossa performance nessas
áreas.

2.

Atendimento e empenho em exceder às leis, regulamentos e outros requisitos aplicáveis.

3.

Desenvolvimento de procedimentos adequados e programas de treinamento dos funcionários,
para promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, bem como a proteção do meio
ambiente.

4.

Fornecimento de informações, orientação e treinamento aos nossos funcionários, clientes,
parceiros da cadeia de suprimentos, público e outros interessados, no uso, manuseio e descarte
seguros e responsáveis de nossos produtos.

5.

Manutenção de recursos de atendimento emergencial interno adequado e coordenação com serviços
de emergência externos, para atender de maneira eficaz a situações que envolvam nossos produtos
ou que possam impactar nossos funcionários ou outros interessados.

6.

Execução de revisões periódicas de nossos ativos, operações e atividades para medir a
performance da organização e sua conformidade com esta política, com as leis aplicáveis e com
outros requisitos.

7.

Definição de objetivos e metas visando melhorar a performance da organização e promover a
melhoria contínua de nossas instalações, e a segurança e cuidado com o produto em toda a
cadeia de suprimentos.

8.

Aplicação de princípios adequados de gestão de riscos e de segurança do processo em todos os
processos de manufatura.

9.

Adesão a medidas básicas de segurança para proteger nossos funcionários e outros
interessados, incluindo a proteção de produtos e outros ativos, e

10. Manutenção de procedimentos que promovam o armazenamento e transporte seguros de nossas
matérias primas e de nossos produtos.
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