Política de Saúde, Segurança
e Ambiente
A nossa meta
Desenvolver todas as atividades da Empresa considerando como valores fundamentais a saúde das pessoas,
a segurança e a proteção ambiental. Avançar progressivamente para a excelência, realizando ações sistemáticas
de melhoria, alinhadas com as metas e objetivos de cada negócio/área.

Os nossos compromissos
Liderança e cultura
Promover uma cultura de saúde, segurança e ambiente, assim como a sua gestão integrada a partir da direção,
desenvolvendo a perceção adequada do risco, a transparência e a confiança na administração, a aprendizagem
contínua e a inovação.
A Comissão Executiva Corporativa lidera os programas de saúde, segurança e proteção do ambiente,
considerando-os como prioritários na tomada de decisões e fornecendo os recursos necessários, assegurando
que todo o pessoal tem as capacidades necessárias e trabalha de acordo com os princípios estabelecidos.

Incorporação de critérios de segurança e ambiente em todo o ciclo das atividades
Assegurar a gestão proativa do risco em todo o ciclo das atividades com o objeto de prevenir os danos nas
pessoas e bens, minimizando o impacto sobre o ambiente.
Estabelecer meios adequados para prevenir acidentes graves e limitar as suas consequências.

Gestão integrada
Integrar a saúde, a segurança e a proteção ambiental na gestão empresarial a partir da direção. As equipas de gestão
de negócios serão responsáveis pela implementação do sistema de gestão e obtenção dos seus resultados.

Cumprimento das normas
Cumprir os requisitos legais em cada local onde se opera, bem como os regulamentos internos estabelecidos,
que foram elaborados considerando as tendências legislativas e as normas internacionais, bem como outros
compromissos que a organização subscreva com os seus grupos de interesse, planificando-os em conformidade.

Melhoria contínua
Estabelecer objetivos e metas de melhoria, tendo em conta, de forma sistemática, os requisitos das partes
interessadas, avaliar o desempenho aplicando continuamente as correções necessárias para atingir os
resultados propostos, definindo processos de verificação, auditoria e controlo para os assegurar.

Comunicação e relacionamento com a sociedade
Construir e manter canais de comunicação abertos com as partes interessadas, e trabalhar em conjunto com
as comunidades locais e com a sociedade, contribuindo com seu conhecimento e informando-os de forma
fiável e transparente.

Seja qual for a posição ou localização geográfica, todos os empregados são responsáveis pela sua
própria segurança, assim como contribuir para a sua saúde, segurança e desempenho ambiental
individual e coletivo.
Se existir conflito entre a segurança e os resultados operacionais, todos os empregados têm
a responsabilidade de escolher a segurança, sendo que a direção apoiará sempre esta escolha.
A Repsol acredita que cumprir esta política é a responsabilidade de todos os empregados.

Esta política foi aprovada pela
Comissão Executiva Corporativa da Repsol a 21 de março de 2017.

