
POLÍTICA DA SASOL DE SEGURANÇA, 
SAÚDE E AMBIENTE

A gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (SSA) aplica-se a toda a gente na Sasol, em todas as regiões geográficas e de acordo com 
todos os protocolos internacionais e nacionais onde operamos. Ajuda-nos a alcançar o nosso propósito de “Inovar para um mundo 
melhor”, ao mesmo tempo que realizamos o nosso triplo desiderato focado em Pessoas, Planeta e Lucro. Os nossos valores e a Promessa 
focada nas Pessoas asseguram esta Política e sustentam a cultura positiva na qual a SSA está embutida através das relações construídas 
com base no cuidado e confiança.

Como uma empresa global na área química e energética, com a Segurança como um valor central, o dano zero continua como a máxima 
prioridade para oferecermos operações seguras, confiáveis e responsáveis. Descarbonizar e fazer a transição das nossas operações de 
uma forma justa e equitativa, é crucial para que as nossas actividades continuem a adicionar valor para o futuro.

Temos uma visão multifacetada de SSA integrada no nosso quadro ambiental, social e de governança (ASG). A nossa meta, continua 
sendo a criação e preservação do valor sustentável, informada pelo engajamento com as partes interessadas, respondendo 
razoavelmente às expectativas das partes interessadas e sendo transparentes em relação aos nossos compromissos e desempenho.

Nós medimos e melhoramos continuamente o nosso desempenho de SSA e partilhamos os resultados de uma forma apropriada. 
Acreditamos fortemente que os nossos colaboradores são a chave para a realização da nossa visão da Sasol do Futuro. Os nossos líderes, 
juntamente com os restantes colaboradores, conscientemente se esforçam em incorporar a responsabilidade e comportamento que 
demonstram cuidado, integridade, conformidade e disciplina de acordo com o nosso Código de Conduta.
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RESPONSABILIZANDO UNS AOS OUTROS, DEFENDEMOS OS NOSSOS VALORES E ALCANÇAMOS  
A NOSSA VISÃO AO:
• Institucionalizar a Segurança como um imperativo da liderança através da cultura de cuidado e disciplina.
• Promover operações confiáveis, seguras e sustentáveis através de colaboradores seguros e saudáveis.
• Monitorar e melhorar o bem-estar físico, mental e emocional dos colaboradores para um desempenho sustentável na área de 

Saúde e Segurança.
• Eliminar fatalidades através da introdução do programa para a eliminação de incidentes de alta severidade (IAS).
• Usar recursos naturais de uma forma responsável, prevenindo a poluição e a degradação ambientais e exercendo o nosso 

dever de cuidado em relação à qualidade do ar, água, terra e biodiversidade nas nossas áreas de operações, incluindo as nossas 
comunidades vizinhas.

• Gerir e minimizar os nossos riscos ambientais de uma forma responsável e alavancar as oportunidades para alcançar a nossa 
ambição ambiental Líquida Zero.

• Prosseguir com o nosso roteiro de reduzir a emissão dos gases de estufa em apoio à nossa ambição e metas e, em paralelo, fazer 
crescer negócios com baixos níveis de carbono, em apoio a uma transição justa.

• Respeitar, defender e proteger os direitos humanos, guiados pela nossa Política dos Direitos Humanos, com todo o esforço de 
conduzir as nossas actividades com o devido cuidado e consideração ao ambiente e comunidades vizinhas das nossas operações.

• Cumprir com os nossos compromissos como signatários de “Responsible Care®”, para permitir a gestão segura dos químicos 
por todo o ciclo de vida de um produto, enquanto se garante que a Química contribui para a sociedade e beneficia o meio 
ambiente.

• Aderir ao design inerentemente seguro, gestão de activos e disciplina operacional, guiados pelas melhores práticas 
internacionais com vista a manter operações seguras e confiáveis.
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