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VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. Está comprometida em conduzir as suas operações em todo o mundo de
uma forma socialmente responsável, ética e sustentável para proteger o meio ambiente e garantir a segurança e a
saúde dos nossos funcionários, clientes e comunidades vizinhas. Para realizar esta política, a Vishay estabelece por
este meio os seguintes objetivos a serem adotados como políticas padrão por todas as nossas Operações a nível
mundial.
Saúde e Segurança dos nossos funcionários: Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os
nossos funcionários e subcontratados que trabalham nas nossas fábricas; integrar a segurança, saúde e proteção
ambiental nas nossas atividades empresariais; reduzir o risco nos postos de trabalho para um nível considerado como
aceitável, tendo em consideração os requisitos legais e a politica da Vishay; planear , implementar e controlar
efectivamente os processos necessários para atingir os requisitos de saúde e segurança e eliminar perigos para a saúde
através da utilização de uma hierarquia aceitável de controlos de risco; formar e treinar os funcionários e prestadores
de serviços para que realizem as suas atividades diárias de forma ambientalmente responsável e segura. A Vishay
está comprometida com a prevenção de lesões e problemas de saúde; com a melhoria contínua do desempenho na
gestão da saúde e segurança; em corrigir e atingir regularmente as metas, através da implementação de programas
para melhorar a saúde e segurança dos funcionários e, otimizar o desempenho ambiental.
Protecção do Meio Ambiente: Conduzir as nossas atividades empresariais de uma forma que proteja a qualidade
ambiental das comunidades em que estamos inseridos; reduzir os riscos envolvidos no armazenamento e utilização
de materiais perigosos. A Vishay estabelece e mantém sistemas de gestão, por um processo de verificação sistemática,
para garantir a melhoria contínua do desempenho ambiental. A Vishay identifica e mitiga todos os riscos para o
ambiente, pessoas e bens e, mantém planos de preparação de emergência em todas as suas instalações fabris.
Conformidade com Leis e Regulamentos de Ambiente, Saúde e Segurança (EHS): Cumprir ou exceder os
requisitos de todas as leis e regulamentos relevantes do meio ambiente, saúde e segurança em todas as suas
instalações; manter um sistema que atempadamente disponibilize atualizações legislativas e regulatórias; desenvolver
um programa de gestão de produto, que garanta que as mudanças nos requisitos de EHS são refletidas nos nossos
produtos e processos; cooperar plenamente com as agências governamentais no cumprimento das exigências
aplicáveis. Todas as fábricas são também obrigadas a cumprir com outros requisitos de EHS incluindo o Código de
Conduta da Indústria Eletrónica adotado pela Vishay.
Energia, Conservação de Recursos e Controlo da Poluição: Empenho para, minimizar o consumo de energia e de
materiais e as emissões de gases de efeito de estufa e de carbono, para um uso sustentável na conceção de produtos e
processos; promover a reciclagem de materiais, incluindo resíduos perigosos, sempre que possível; minimizar a
geração de resíduos perigosos e não perigosos nas nossas instalações para evitar ou eliminar a poluição; gerir e
eliminar os resíduos com segurança e responsabilidade.
Comunicação: Promover os princípios e boas práticas ambientais, de saúde e de segurança incentivando a
comunicação aberta com os funcionários, órgãos governamentais, fornecedores, subcontratados, clientes e grupos
industriais; obrigar-se para o envolvimento e consulta dos trabalhadores ou seus representantes na tomada de decisões
no âmbito dos sistemas de gestão, na avaliação de riscos de saúde e segurança e na determinação de ações de proteção
através de consultas regulares.
Auditorias: Realizar auditorias periódicas para assegurar a conformidade desta política e de todas as outras políticas
ASS da Vishay com leis, regulamentos e outros requisitos; implementar prontamente planos para quaisquer ações
corretivas e preventivas que sejam necessárias; fornecer avaliação global dos nossos sistemas de gestão de segurança,
saúde e ambiente.
Para garantir que esta política é continuamente implementada nas nossas operações em todo o mundo, o vicepresidente de EHS irá fornecer relatórios regulares à Administração da Vishay sobre o estado de EHS de cada fábrica.
O vice-presidente de EHS reporta ao Comité de Ambiente nomeado pelo Conselho de Administração da Vishay.
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