Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP, por suas siglas em inglês)
INDUSTRIAS SAN MIGUEL
(Referência IFC 36119)
Título e Descrição de Tarefas

Data prevista da
conclusão

Evidência de conclusão

PS1: Avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais (E&S, por suas siglas em inglês)
1.

Preparar e enviar a IFC uma cópia da EIAS para a fábrica no Haiti, logo que for
decidido continuar com o projeto.

Quando o projecto
seja aprovado por
ISM

Cópia da EIAS

2.

Estabelecer e fornecer ao IFC uma cópia da estrutura de E&S organizacional
corporativa para que a empresa supervisione os aspectos de EHS de todas suas
operações.

30 de abril de 2016

Cópia da estrutura organizacional de
E&S corporativa

3.

Estabelecer e fornecer a IFC uma cópia do foco da gestão E&S corporativa para
supervisionar e orientar o desempenho de suas operações assim como dar apoio e
complementar o nível da fábrica, o conjunto de procedimentos, manuais e requisitos
de capacitação.

30 de julho de 2016

Cópia do foco de gestão E&S
corporativa

4.

Desenvolver, implementar e oferecer uma cópia de um Mecanismo de Reclamos da
Comunidade em conformidade com os requisitos da norma PS1 para cada una das
quatro fábricas

30 de julho de 2016

Cópia dos Mecanismos de Reclamos
da Comunidade para cada uma das
quatro fábricas

PS2: Trabalho e condições laborais
5.

Desenvolver, implementar e fornecer uma cópia de um Mecanismo de Reclamos dos
Trabalhadores alinhados com os requisitos da norma PS2 para cada uma das quatro
fábricas

30 de junho de 2016

Cópia dos Mecanismos de Reclamos
dos Trabalhadores para cada uma das
quatro fábricas

6.

Desenvolver os requisitos contratuais de EHS para os empreiteiros

30 de julho de 2016

Cópia da cláusula EHS para ser
incluída nos contratos dos empreiteiros

PS3: Eficiência do uso dos recursos e prevenção da poluição
7.

Para a fábrica de Arequipa, atualizar o tratamento de efluentes de águas residuais para
garantir que a DBO, e a DQO sejam consistentes com as diretrizes EHS do WBG.

30 de novembro de
2016

Cópia
dos
resultados
do
monitoramento de efluentes tratados
que mostrem consistência da DBO e a
DQO com as diretrizes EHS do WBG

8.

Desenvolver um procedimento de amoníaco para seu armazenamento, manipulação,
detecção e resposta a emergências de segurança que serão aplicadas para todas as
fábricas de ISM

30 de julho de 2016

Cópia do procedimento para o
armazenamento,
manipulação,
detecção e resposta a emergências de
segurança para o amoníaco

Data de
conclusão

Título e Descrição de Tarefas

Data prevista da
conclusão

Evidência de conclusão

Data de
conclusão

30 de julho de 2016

Cópia do Plano de Segurança do
Transporte

MANUAL
SGI

30 de julho de 2016

Cópia dos procedimentos de segurança

GERENTE
DA
FÁBRICA

PS 4: Saúde, proteção e segurança da comunidade
9.

Desenvolver, implementar e enviar uma cópia do Plano de Segurança de Transporte

10. Desenvolver, implementar e fornecer para IFC uma cópia dos procedimentos de
segurança para as operações de ISM alinhados com os requisitos da norma PS4 de IFC.

