Declaração da política de SSMAQ da EAS
SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
[Health, Safety, Security, Environment And Quality - HSSEQ]
A EAS Change Systems é fornecedora líder no aprimoramento da automação fabril, oferecendo troca
rápida de moldes e matrizes. A qualidade excepcional dos nossos produtos é indispensável.
Ao mesmo tempo, estamos plenamente cientes das necessidades ambientais que precisam ser
consideradas em todas as etapas da fabricação. Para manter a sustentabilidade, os materiais usados não
devem danificar o ecossistema. A atividade humana pode ter efeitos negativos sobre os sistemas
ecológicos, o clima e a saúde pública. Reconhecendo isto, temos o compromisso de reduzir o nosso
impacto ambiental e de promover o manejo do meio ambiente em todos os níveis da nossa organização.

Visão de SSMAQ da EAS
A SSMAQ é uma das nossas principais prioridades. O trabalho preventivo e sistemático em SSMAQ é
uma parte essencial da nossa atividade cotidiana. O nosso objetivo é trabalhar de acordo com uma
filosofia de “zero”, que envolve: nenhum dano ou lesão, nenhum prejuízo ambiental, nenhuma doença
ocupacional e nenhum defeito de qualidade.

Missão de SSMAQ da EAS
A EAS tem o compromisso de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para os nossos
colaboradores, clientes e usuários finais, assim como a elaboração, fabricação e venda de produtos e
soluções com segurança e alta qualidade. O nosso objetivo é minimizar o impacto da nossa empresa e
maximizar o potencial de gerações futuras para viver, trabalhar e se divertir em um ambiente natural
compartilhado, com acesso igualitário ao ar limpo, à água limpa e aos recursos naturais.
Portanto, trabalhamos para:
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Cumprir toda a legislação de sustentabilidade e questões ambientais;
Tomar uma medida proativa com relação ao manejo e à produção de materiais, levando em conta o
meio ambiente;
Motivar e promover a participação ativa de nossos colaboradores na melhora da SSMAQ, além de
garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores;
Estabelecer objetivos para a melhora e para as ações, assim como estabelecer rotinas para medição,
notificação e avaliação de resultados;
Cumprir todas as obrigações legais e os requisitos dos clientes em termos de SSMAQ, em todas as
circunstâncias;
Agir sempre de acordo com a nossa política ética;
Oferecer soluções de boa relação custo-benefício e alta qualidade, garantindo a longevidade que
beneficia o nosso cliente e o meio ambiente;
Desencorajar o uso de papel (menos impressões, mais e-mails).

Essas iniciativas também se aplicarão a prestadores de serviços e fornecedores que atendam ou
representem a organização. Nós os incentivaremos a cumprir os nossos padrões de desempenho
ambiental.
O nosso trabalho continuará a ser uma atividade segura e saudável, da qual possamos nos orgulhar e que
também contribua para uma maior confiança de nossos clientes, proprietários e da sociedade em geral.
Um meio ambiente saudável beneficia a todos, e o nosso compromisso com a proteção da SSMAQ será
permanente.
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