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Política Corporativa de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
1.

Esta política aplica-se a todas as organizações da KION.

2.

O objetivo desta política é assegurar que a Saúde, Segurança e Meio Ambiente (“HSE”) é um assunto de alta
prioridade dentro do grupo KION; é integral a todas as atividades comerciais do grupo e é ativamente suportada
através das suas equipas de gestão.

3.

O grupo KION está empenhado na proteção HSE dos seus funcionários, clientes e comunidades em que opera.
O grupo tomará todas as precauções razoáveis para proteger os seus funcionários de perigos de trabalho previsíveis
e garante que pessoas nas suas instalações, que não sejam funcionárias, são igualmente protegidas.

4.

Todas as organizações da KION são responsáveis pela implementação das seguintes melhores práticas disponíveis:
1.

Estabelecer e manter uma cultura HSE forte e sustentável, em conformidade com todas as legislações
nacionais, códigos de prática e padrões industriais relevantes para as atividades do Grupo.
2. Esforçar-se por obter os melhores padrões HSE disponíveis para todos os seus funcionários e todos os
afetados pelas suas atividades comerciais.
3. Fornecer um ambiente de trabalho seguro identificando, eliminando ou reduzindo riscos a um nível
aceitável conforme indicado por uma abordagem de gestão de risco.
4. Fornecer treino, instrução e informação em HSE aos seus funcionários de forma a estarem habilitados a
praticar as suas tarefas de forma segura e a reconhecer um bom desempenho no que toca a HSE.
5. Consultar regularmente funcionários, representantes de funcionários, clientes, prestadores de serviços e
fornecedores para manter o padrão de HSE do grupo KION.
6. Prevenir a ocorrência de lesões, problemas de saúde e qualquer ressurgimento de lesões, problemas de
saúde e condições precárias através de investigação, análise e relatórios incidentes.
7. Prevenir, eliminar ou minimizar os efeitos da poluição, descargas, resíduos ou emissões para o meio
ambiente.
8. Minimizar o desperdício através da melhor utilização das matérias-primas e do uso de materiais
reutilizáveis ou recicláveis.
9. Utilizar materiais, produtos ou processos que estejam de acordo com as melhores práticas ambientais
atuais.
10. Garantir o uso eficiente dos recursos naturais, energia, matérias-primas e a utilização de materiais
reutilizáveis ou recicláveis.
5.

Diretores e responsáveis em cada filial KION têm a responsabilidade de garantir proteção HSE aos que trabalham
na sua área de operação e que podem ser afetados pelas suas atividades. Devem, portanto, garantir que existem os
recursos adequados para garantir que os elevados padrões HSE do grupo são alcançados e mantidos como exigido
pelo conselho de administração.

6.

Os objetivos do grupo não podem ser alcançados apenas através de gestão, portanto a cooperação de todos os
seus funcionários é essencial para proteger a sua própria saúde e segurança e a de outros que possam ser afetados
pelos seus atos ou omissões.

7.

É política do conselho de administração garantir que cada organização do grupo KION estabelece e mantém um
sistema de gestão de HSE de boa qualidade de acordo com a legislação local, licenças, melhores práticas e técnicas
disponíveis.
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