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POLÍTICA DO GRUPO 

 

Saúde, Segurança e Proteção   

Introdução 

A AngloGold Ashanti (AGA) tem o compromisso de garantir saúde, segurança e proteção de nosso 
pessoal e das comunidades nas quais trabalhamos. Para alcançar esse objetivo, promovemos 
ambientes de trabalho que priorizam práticas e sistemas de trabalho seguros e incentivamos todos 
a assumir a responsabilidade pela sua segurança e pela segurança de outros. Em busca desses 
objetivos, pretendemos melhorar constantemente nossas práticas de saúde, segurança e proteção.  

O escopo desta Política é global e se aplica a todos os diretores, funcionários, contratados e 
consultores da AGA. Qualquer referência à AGA inclui suas subsidiárias e afiliadas, envolvendo 
quaisquer minas individuais que negociem em seus próprios nomes. 

Princípios   

Estamos comprometidos com a saúde, a segurança e o bem-estar de nosso pessoal. 

Ao ser a segurança nosso primeiro valor, estamos comprometidos em estabelecer e manter locais 
de trabalho que apoiem a saúde, a segurança e o bem-estar de nosso pessoal. Estamos 
empenhados em eliminar fatalidades, ferimentos e doenças relacionadas ao trabalho, eliminando ou 
minimizando os perigos e riscos de saúde, de segurança e de proteção. Nenhuma atividade será 
realizada, a menos que possa ser conduzida com segurança e sem impactar negativamente a saúde 
e a segurança. 

Nosso objetivo é manter as pessoas saudáveis, protegê-las de exposições no local de trabalho que 
possam prejudicar seu bem-estar físico, emocional ou psicológico e garantir sua capacidade 
relacionada à saúde para realizar o trabalho. No esforço para alcançar esses resultados, definimos 
padrões de saúde, segurança e proteção e cumprimos as leis e regulamentos aplicáveis dos países 
em que operamos e os compromissos voluntários que adotamos.  

Todos têm um papel a desempenhar. 

Priorizar a saúde, a segurança e a proteção é um esforço coletivo. Nosso objetivo é promover uma 
cultura de saúde, segurança e proteção sustentada pela responsabilidade individual e coletiva, em 
que as pessoas assumem a responsabilidade por sua saúde, segurança e proteção e a de outros, 
compartilham suas experiências e aprendem umas com as outras. Para auxiliar na construção dessa 
cultura, consultaremos nosso pessoal e, quando aplicável, seus representantes sobre questões de 
saúde e segurança. Nossos líderes são altamente visíveis e engajados em apoiar uma cultura sem 
fatalidades, ferimentos e doenças. 

Para promover um local de trabalho saudável, seguro e protegido, estamos comprometidos em 
empregar pessoas competentes e capazes. Nosso objetivo é garantir que nossas  pessoas tenham 
habilidades, conhecimentos e competências apropriados para realizar seu trabalho, de acordo com 
nossas expectativas de saúde, segurança e proteção e para identificar, avaliar e mitigar 
proativamente os riscos de segurança, saúde e proteção.  
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POLÍTICA DO GRUPO 

Nos esforçamos para ter uma gestão de segurança eficaz. 

Estamos comprometidos em proteger nossas pessoas , ativos e a reputação da AGA. Nosso objetivo 
é fornecer um ambiente seguro para nossas operações. Fazemos isso ao desenvolver e implementar 
um sistema de gerenciamento de riscos de segurança que pertence e é defendido em todos os níveis 
da AGA.  

Em relação à segurança, cumpriremos as leis e regulamentos aplicáveis dos países em que 
operamos e os compromissos voluntários que adotamos. Ao operar em zonas de pós-conflito e de 
fraca governança, garantimos que nosso envio de forças de segurança esteja em conformidade com 
os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos.  

Buscamos constantemente melhorar nossas práticas de saúde, segurança e proteção. 

Estamos comprometidos em continuamente melhorar nossos sistemas e práticas de saúde, 
segurança e proteção. Ao cumprir nossos compromissos de saúde, segurança e proteção, nos 
esforçamos para construir uma cultura de conscientização sobre riscos e desenvolver nossas 
pessoas para que se tornem especializados em riscos, para que juntos possamos identificar, avaliar 
e mitigar proativamente os riscos de segurança, saúde e proteção, e garantir um ambiente seguro e 
de trabalho saudável. 

   

https://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/

