POLÍTICA DE GESTÃO DE QSMS
AFNG-SMS-0028/05

A Finarge Apoio Marítimo Ltda, empresa atuante no Gerenciamento de
Navios Tripulados para Apoio Offshore, estabelece o compromisso com a
melhoria contínua de seu Sistema Integrado de Gestão de Qualidade,
Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente e tem como princípios:
1.

Proporcionar condições de trabalho seguras, saudáveis, apropriadas ao
ambiente, tamanho, contexto e à natureza dos riscos e oportunidades em
SSO da organização, para prevenção de lesões e outros problemas de
saúde relacionados ao trabalho.

2.

Promover a melhoria nas tomadas de decisões, baseada na abordagem
dos riscos inerentes ao negócio da empresa e na gestão de
relacionamento e atendimento às expectativas dos clientes e da
sociedade.

3.

Identificar os perigos e aspectos, avaliar e gerenciar os riscos inerentes às
rotinas e atividades da empresa, de modo a prevenir e minimizar os
impactos ambientais e a ocorrência de acidentes.

4.

Atender aos requisitos legais e outros subscritos, relativos aos Perigos e
Aspectos Ambientais das atividades que afetem as operações.

5.

Capacitar e desenvolver sua força de trabalho, promovendo uma atuação
eficiente, ambientalmente responsável e que preserve a saúde e
segurança de seus empregados.

6.

Consultar e participar os colaboradores e seus representantes, além de
promover comunicação transparente com clientes, fornecedores,
comunidade e demais partes interessadas.

7.

Avaliar continuamente esta Política, em reuniões de análise crítica ou
quando alguma mudança significativa no Sistema de Gestão for
detectada.
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