Política de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
A Sterlite Power está comprometida em desenvolver infraestrutura de transmissão de energia,
serviços especializados de engenharia, suprimentos e construção e serviços de convergência
relacionados à criação de grandes redes de infraestruturas de fibra e torres. Nós acreditamos na
filosofia que “todas as lesões, doenças ocupacionais e incidentes relacionados à Qualidade, Saúde,
Segurança e Meio Ambiente (QSMS) podem ser evitadas” e “Práticas seguras de trabalho
sustentável & fazer sempre bem feito desde a primeira vez com excelência na qualidade podem
garantir a confiabilidade dos ativos e crescimento excepcional dos negócios”.
Na Sterlite Power temos uma visão de “Acidentes Zero”, e nos esforçamos constantemente para
alcançar altos padrões de QSMS, considerando esta visão não negociável e como parte integrante
de nossas operações.

A Sterlite Power está comprometida em atender ou exceder as expectativas de nossas partes
interessadas enquanto assegura a proteção ambiental e um local de trabalho seguro para seus
funcionários, contratados e associados. Estamos comprometidos em:
1. Conduzir todas as nossas atividades de maneira a fornecer condição de trabalho segura e
saudável através da prevenção de lesões e doenças, eliminação de perigos e redução de
riscos de SSO para evitar lesões aos funcionários, contratados, associados e a comunidade.
2. Cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis relacionados à QSMS em
conformidade com as obrigações.
3. Minimizar o impacto ambiental através da preservação dos recursos, reduzindo a geração
de resíduos e prevenindo a poluição em todas as nossas atividades em nosso local de
trabalho.
4. Criar uma cultura de aprendizagem e prática em sistemas, procedimentos e práticas de
QSMS entre todos os nossos funcionários, contratados e associados.
5. Impulsionar o treinamento apropriado em tópicos relacionados à QSMS e desenvolver
habilidades de nossos funcionários, contratados e associados para mantê-los seguros e
saudáveis no local de trabalho, para criar ativos de qualidade e proteger o meio ambiente.
6. Manter e aprimorar continuamente nossas práticas e desempenho de QSMS por meio da
criação de métricas de QSMS.
7. Esforçar-se pela melhoria contínua do sistema de gestão QSMS e seu desempenho através
da implementação de programas e procedimentos eficazes de QSMS.
8. Consultar e incentivar a participação de contratados e associados / trabalhadores na Gestão
de QSMS.
9. Comunicar esta Política de QSMS a todos os nossos funcionários e partes interessadas.
10. Revisar periodicamente esta política para melhoria.

