
 
Política de Saúde e Segurança 

A saúde e segurança dos nossos funcionários, prestadores de serviços e visitantes estão na vanguarda dos 
nossos esforços comerciais. A Universal está empenhada na prevenção de ferimentos e doenças no local de 
trabalho através de uma robusta gestão da saúde e segurança, capacitação e responsabilização dos 
funcionários e cumprimento rigoroso dos regulamentos de saúde e segurança. A saúde e a segurança são uma 
prioridade não negociável da nossa cultura. 

Gestão de saúde e segurança 
O Programa de Saúde e Segurança Ocupacional da Universal está em vigor e serve como base dos nossos 
esforços de saúde e segurança. As nossas operações estão alinhadas com o Programa da Universal através de 
políticas, procedimentos e instruções locais para infra-estruturas, equipamentos e processos locais, em 
conjunto com o Manual de Saúde e Segurança da Universal. Além disso, fornecerão recursos e formação aos 
nossos funcionários para incentivar o cumprimento e a melhoria continuada. Fornecerão também 
equipamento de protecção pessoal aplicável e comunicarão e analisarão os dados de saúde e segurança 
relativos a quase acidentes e incidentes. Como parte do sistema de gestão, realizarão avaliações de risco de 
saúde e segurança, inspecções e auditorias, medirão o desempenho e implementarão medidas correctivas 
sempre que necessário. 

Empoderamento e responsabilidade dos funcionários 
Cada funcionário, oficial e director tem a responsabilidade de criar e manter um ambiente de trabalho seguro 
e saudável. Todos na Universal terão de cumprir integralmente as leis e regulamentos nacionais, estaduais e 
locais aplicáveis em matéria de saúde e segurança. Espera-se que cada funcionário, oficial e director 
desempenhe as suas funções em conformidade com a política da Universal seguindo, entre outras, as normas 
e práticas de saúde e segurança e comunicando acidentes e ferimentos, bem como equipamento, práticas ou 
condições inseguras. As normas de segurança nunca poderão ser ignoradas ou evitadas. Além disso, um 
ambiente de trabalho seguro e saudável significa um local de trabalho isento de violência. Não serão toleradas 
ameaças de violência ou intimidação. 

Conformidade legal 
As empresas da Universal manterão um cumprimento pleno das leis e regulamentos de saúde e segurança e 
cooperarão com as autoridades locais na manutenção de um programa de saúde e segurança robusto. Como 
parte dos nossos esforços para reforçar a cadeia de fornecimento, a Universal incentivará os nossos 
fornecedores e outros parceiros a criar e manter ambientes de trabalho saudáveis e seguros em conformidade 
com todos os regulamentos de saúde e segurança. 

Esta política será regularmente revista pelo Comité de Nomeação e Governação Empresarial da Universal 
Corporation e alterada conforme necessário. 


