PL-SGI-CORP-0001
Política de Qualidade,
Saúde, Meio Ambiente e
Segurança da Açu Petróleo

C2

14/11/2018

Adriano Lima

Victor Bomfim

Conselho de Adm.

Revisão

Data

Elaborador

Revisor

Aprovador

PL-SGI-CORP-0001

14/11/2018

Política de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança da
Açu Petróleo

Rev.: C2

Página:

1/4

Este documento é confidencial e de propriedade da Açu Petróleo S.A, é proibida
a cópia e/ou divulgação das informações contidas sem a permissão da Açu
Petróleo S.A.

HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão

Data

A1

04/05/18

Emitido para revisão interna

B1

18/06/18

Emitido para comentários

C1

05/09/18

Emitido para implementação e uso

14/11/18

Inclusão: comprometimento com a
melhoria contínua do sistema de
gestão ambiental para aumentar o
desempenho ambiental;
comprometimento de eliminar perigos
e reduzir riscos de SST;
comprometimento de consulta dos
trabalhadores

C2

Descrição

Alterações
Novo documento
Comentários
Implementados
-

Demanda Auditoria Fase
I

DISTRIBUIÇÃO
Nome

Empresa

E-mail
N/A

HOLDS
Página

Seção

Item

Descrição
N/A

AÇU PETRÓLEO S.A

SGI

PL-SGI-CORP-0001
Rev.: C2

Política de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança da
Açu Petróleo

14/11/2018
Página:

2/4

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO.................................................................................................. 3

1.1

OBJETIVO ....................................................................................................... 3

1.2

ABREVIAÇÕES................................................................................................. 3

1.3

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 3

2.

DIRETRIZES .................................................................................................... 4

ATTENTION: DO NOT DELETE THIS SECTION BREAK

AÇU PETRÓLEO S.A

SGI

PL-SGI-CORP-0001

Política de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança da
Açu Petróleo

Rev.: C2

1.

14/11/2018
Página:

3/4

INTRODUÇÃO
O objetivo desta Política de QSMS da Açu Petróleo é definir as diretrizes para a
Companhia.

1.1

OBJETIVO
Esta Política se aplica a todas as áreas da Açu Petróleo e aos Fornecedores que
estejam prestando serviço.

1.2

ABREVIAÇÕES
Abrev.
SGI

Sistema de Gestão Integrado

STS

Ship to Ship

QSMS

1.3

Descrição

Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança

REFERÊNCIAS
Ref.

Número

Rev.

1

ISO 9001

2015

Norma de Gestão da Qualidade

2

ISO 14001

2015

Norma de Gestão Ambiental

3

ISO 45001

2018

4

PC.PRU.003

01

AÇU PETRÓLEO S.A

Título

Norma de Gestão de Saúde e
Segurança
Política de Sustentabilidade –
Prumo

SGI
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DIRETRIZES

A Açu Petróleo, empresa provedora de infraestrutura e serviços de movimentação de
petróleo, alinhada à sua Missão e Valores, assume o compromisso permanente com a
segurança e eficiência operacional, integridade das pessoas, equipamentos e instalações,
atendimento aos requisitos legais aplicáveis, avaliação, melhoria contínua e aumento do
desempenho do seu Sistema de Gestão Integrado.
Define sua Política de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, com base as
seguintes diretrizes:
 Garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro, preservando a integridade física
e a saúde dos funcionários, fornecedores e demais envolvidos nas suas atividades.
 Buscar a satisfação dos clientes e atendimento ao seu negócio de forma ética e
transparente.
 Realizar suas atividades com a máxima eficiência, disciplina operacional e melhoria
contínua, sempre buscando a excelência, desde suas decisões estratégicas até o
gerenciamento de suas rotinas operacionais.
 Identificar e avaliar aspectos, impactos, perigos e riscos visando a proteção do meio
ambiente, a prevenção da poluição, de lesões e doenças ocupacionais em todas as suas
atividades.
 Promover o uso racional de recursos naturais necessários aos seus processos,
sistemas e operações.
 Atuar na prevenção de desvios e acidentes decorrentes de suas atividades e
investigar falhas e identificar causas-raiz, de forma a aprender e tomar ações
apropriadas para a melhora contínua do seu desempenho e em eliminar perigos e
reduzir riscos para a segurança e saúde.
 Desenvolver e promover a conscientização e a capacitação de seus funcionários,
potencializando suas competências, estimulando a promoção de um comportamento
ético, saudável e seguro.
 Executar as operações de acordo com procedimentos estabelecidos e utilizando
instalações e equipamentos adequados, inspecionados e em condições de assegurar o
atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional.
 Prever, se preparar e enfrentar as situações de emergência com rapidez e eficácia
visando à máxima redução de seus impactos.
 Comunicar à comunidade do entorno onde são desenvolvidas as nossas atividades
sobre os potenciais riscos e impactos decorrentes das operações.
 Fortalecer parcerias com empresas externas que operacionalizam processos,
fornecedores e demais partes interessadas identificadas.
 Buscar o alinhamento às melhores práticas de segurança de processos e a proteção
patrimonial.
 Documentar e manter atualizados os documentos, informações e conhecimentos
relacionados à QSMS de forma objetiva, de modo a facilitar a sua consulta e aplicação.
 Estimular a consulta e participação dos trabalhadores e demais Partes Interessadas
sobre as questões de QSMS.
 Fortalecer a cultura de QSMS com foco na educação, capacitação, conscientização e
disciplina.
 Comunicar de forma transparente as informações e o desempenho em QSMS.
 Garantir que os prestadores de serviços e fornecedores da companhia adotem
práticas de QSMS compatíveis com a presente Política, quando estiverem prestando os
respectivos serviços para Açu Petróleo.
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