Políticas de
Qualidade, Ambiente
e Segurança e Saúde
do Grupo Atlas Copco
O Grupo Atlas Copco responde aos requisitos dos clientes através do fornecimento de
compressores inovadores, soluções de vácuo, geradores, bombas, ferramentas elétricas e
sistemas de montagem. A Atlas Copco desenvolve produtos e serviços focados na
produtividade, eficiência energética, segurança e ergonomia. A empresa foi fundada em 1873,
está sedeada em Estocolmo, na Suécia, e tem um alcance global que abrange mais de 180 países.
Esta política é aplicável a todas as unidades do Grupo Atlas Copco.
•

Comprometemo-nos oferecer um ambiente de trabalho seguro e
saudável para os nossos trabalhadores e contratados, e a eliminar
perigos e reduzir riscos de segurança e de saúde ocupacional em todas
as nossas atividades.

•

Esforçamo-nos para nos comportarmos como um cidadão corporativo
coletivo cumpridor e confiável, tendo como requisito mínimo, a
implementação da legislação e regulamentos dos países em que
atuamos, bem como de outros requisitos das Partes Interessadas.

•

Esforçamo-nos para desenvolver uma relação próxima com nossos
clientes, com o objetivo de responder e superar continuamente as suas
expectativas.

•

•

Aplicamos a tecnologia aos produtos e serviços que preservam o meio
ambiente para as gerações futuras e implementámos a perspetiva de
ciclo de vida, com foco na eficiência de recursos e na redução da
poluição.

Melhoramos continuamente os nossos processos, produtos e serviços,
e em simultâneo procuramos a produtividade a longo prazo e o
desenvolvimento sustentado. Este é um compromisso pessoal de todos
os trabalhadores.

•

Oferecemos produtos e serviços de elevada qualidade que contribuem
consistentemente para a produtividade sustentável dos nossos
clientes. Os nossos produtos e serviços são desenvolvidos com o
objetivo de atender às necessidades de produtividade, qualidade,
funcionalidade, segurança e meio ambiente dos nossos clientes.

•

Esforçamo-nos para a excelência com processos bem definidos,
eficazes e eficientes. Avaliamos os produtos, serviços, processos, bem
como alterações importantes através de uma perspectiva integrada de
qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, com foco nos riscos e
nas oportunidades.

•

Procuramos, selecionamos e avaliamos os parceiros de negócio de
forma imparcial com base em fatores objetivos, incluindo a
produtividade, a qualidade, o prazo de entrega, o preço e a
fiabilidade, bem como o seu compromisso e desenvolvimento no
desempenho ambiental e social. Os parceiros de negócio são
auditados regulamente para assegurar-mos que os valores da Atlas
Copco são cumpridos.

•

Os trabalhadores e os representantes dos trabalhadores contratados
são consultados no processo de decisão, particularmente, em assuntos
de saúde, segurança e bem estar.

Prioridades e objetivos
Os objetivos e os indicadores de desempenho são baseados nas prioridades
do Grupo para assegurar a nossa competitividade e inovação. As nossas
prioridades são desenvolvidas através do envolvimento das partes
interessadas e integradas na estratégia do Grupo e planeamento a três anos
de forma a conseguirmos obter oportunidades e em simultâneo reduzir os
riscos do negócio.
Reportar e melhorar
A monitorização e seguimento dos indicadores de desempenho do Grupo é
realizada ao nível da companhia, da divisão, da área de negócio e do Grupo
suportada em decisões baseadas em factos.
Responsabilidade
A responsabilidade operacional de cada Presidente de Divisão, Director
Geral e Director de Área de Negócio inclui a performance da Qualidade,
Ambiente, Segurança e Saúde da companhia bem como a divulgação e
implementação desta política e do seu espírito.

Mats Rahmström

Presidente e CEO
Estocolmo, Suécia, Novembro 2018
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