Política de Qualidade,Segurança,
Meio Ambiente e Saúde (QSMS)
A Ferroport, atuante no setor de infraestrutura e logística
portuária, busca a satisfação de acionistas, clientes, colaboradores, comunidades e demais partes interessadas por
meio da melhoria contínua de seus serviços, processos e
sistema de gestão. Para tanto, atua comprometida com
requisitos de saúde, segurança meio ambiente, qualidade e
responsabilidade social estabelecidos por dispositivos
legais, clientes, acionistas e financiadores de seus negócios.
Suas ações são fundamentadas em objetivos estratégicos
e metas de desempenho a partir do uso sustentável dos
recursos naturais, prevenção da poluição, conservação
da biodiversidade e gestão de riscos e impactos socioambientais. Seus princípios são:

Para a Ferroport, a proteção da vida é um valor que está acima das demais prioridades da Empresa.
Nenhuma situação pode comprometer a saúde ou a segurança das pessoas, a proteção do meio ambiente
e a qualidade dos seus serviços.
A liderança é a principal responsável pela segurança de todas as pessoas que atuam sob sua gestão,
promovendo todos os esforços necessários para preservar a saúde e a segurança das pessoas, a proteção
do meio ambiente e a eficiência dos processos.
Fortalecer a cultura de segurança com foco na educação, capacitação e conscientização, comprometendo-se
a comunicar de forma transparente as informações e o desempenho em QSMS.
Cada colaborador deve realizar seu trabalho de acordo com procedimentos, instruções, normas e regras
estabelecidas pela empresa e tem a responsabilidade de zelar por sua saúde e sua segurança, assim
como pela de seus colegas, pela proteção do meio ambiente e pela qualidade dos serviços
desenvolvidos pela Ferroport.
Prever e responder com prontidão às situações de emergência.
A Ferroport e seus colaboradores se comprometem a buscar a melhoria contínua em relação à saúde
e à segurança das pessoas, ao meio ambiente, à eficácia dos processos e à satisfação dos clientes com
a qualidade dos serviços. Os esforços para melhoria contínua de seus processos devem ser orientados
através de ações de prevenção, buscando e compartilhando as melhores práticas e processos de
tecnologia limpa, permeando o aprendizado por toda a Organização.
Prevenir, monitorar e controlar os impactos de nossas atividades sobre as comunidades onde atuamos,
respeitando a cultura, costumes, tradições e os direitos humanos de seus integrantes;
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