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# NORMA
 RULE

ITEM DA POLÍTICA
 POLICY ITEM

OBJETIVO
 OBJECTIVE

META
 TARGET

RESPONSÁVEL
 RESPONSIBLE

1
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001
 ISM Code

Reduzir a frequência e gravidade de
acidentes de trabalho, incidentes
ambientais e não conformidade.
 To reduce the frequency and severity of
workplace accidents, environmental incidents,
and nonconformance.

Estimular e aumentar participação ativa
em nosso Sistema de Gestão e obter
visibilidade clara da cultura de
segurança.
 Stimulate and increase an active participation
in our Management System and gain clear
visibility on the safety culture.

Estabelecer uma percepção baseada na
cultura de segurança para 70% dos
funcionários (onshore e offshore).
 Establish a base line safety culture
perception to 70% of the employees (onshore
and offshore).

SMS
HSE

2 ISO 9001

Nós seremos dedicados em entregar o
que prometemos e conquistaremos o
respeito um dos outros, do público, dos
nossos clientes e de cada um que
interagimos diariamente.
 We will be diligent in delivering what we
promise and earn the respect of each other,
the public, our customers and every one that
we interact with daily.

Aumentar a taxa geral de uptime das
embarcações.
 Increase the general uptime rate of the
vessels.                                   

Aumentar para 93% a taxa geral anual de
uptime das embarcações.
 Increase to 93% the annual general rate of
uptime of vessels.

OPERAÇÕES
OPERATIONS

3
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001
 ISM Code

A segurança e a saúde de nossos
funcionários, a proteção do meio ambiente
e a satisfação dos clientes é a maior
responsabilidade de nossa empresa,
realizada através da nossa dedicação à
excelência em QSMS. 
 The safety and health of our employees, the
protection of the environment and satisfaction
of customers is our company’s greatest
responsibility, accomplished through our
dedication to QHSE excellence. 

Melhorar o desempenho na auditoria do
PEOTRAM comparando com o ano de
2019.
 Improve PEOTRAM's audit performance
compared to 2019.

Aumentar a nota final da auditoria do
PEOTRAM para 93%.
 Increase PEOTRAM's final audit score to
93%.

TODOS
ALL

4 ISO 45001
 ISM Code

A empresa está comprometida em
oferecer as melhores condições de
trabalho possíveis para todos os nossos
funcionários. 
 The company is committed to providing the
best possible working conditions for all of our
employees. 

Conscientizar os colaboradores para que
tenham hábitos focados na prevenção de
doenças.
 Make employees aware that they have habits
focused on disease prevention.

Enviar 12 alertas até o fim de 2020 para
os colaboradores referente a prevenção
de doenças.
 Send 12 alerts by the end of 2020 to
employees regarding disease prevention.

SAÚDE
HEALTH

5 ISO 14001
 ISM Code

Os aspectos de qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente de nossas
operações sempre serão considerados
igualmente importantes no planejamento e
desenvolvimento.
 Quality, health, safety, and environmental
aspects of our operations shall always be
considered as being equally important in the
planning and development.

Continuar reduzindo as emissões
atmosféricas durante as operações de
DP.
 Continue reducing atmospheric emissions
during DP operations.

Aumentar a quantidade de instalação do
software de frequência variável de
operações de DP em mais 4 embarcações
ao longo de 2020.
 Increase the amount of instalation of variable
frequency DP operations software by 4 more
vessels over 2020.

OPERAÇÕES E
MANUTENÇÃO

OPERATIONS AND
MAINTENANCE

6 ISO 14001
 ISM Code

Os aspectos de qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente de nossas
operações sempre serão considerados
igualmente importantes no planejamento e
desenvolvimento.
 Quality, health, safety, and environmental
aspects of our operations shall always be
considered as being equally important in the
planning and development.

Aumentar o cuidado com o meio
ambiente estimulando a identificação de
barreiras para evitar poluição no mar.
 Increase the care with environment by
encouraging the identification of barriers to
avoid pollution at sea.
 

Aplicar a ferramenta de VCP, realizada
pelo SMS, durante a operação de
transferência de fluido em 100% das
embarcações operacionais.
 Apply the VCP tool, performed by HSE, during
the fluid transfer operation in 100% of the
operational vessels.

SMS
HSE

7 ISO 9001

Nós seremos dedicados em entregar o
que prometemos e conquistaremos o
respeito um dos outros, do público, dos
nossos clientes e de cada um que
interagimos diariamente.
 We will be diligent in delivering what we
promise and earn the respect of each other,
the public, our customers and every one that
we interact with daily.

Aumentar a eficiência e eficácia do
Sistema de Gestão  de Contratos. 
 Increase the efficiency and effectiveness of
the Contracts Management System.

Implementação de 100% do sistema de
gestão de Contratos via FLUIG. 
 Implementation of 100% of the contracts
management via FLUIG.

OPERAÇÕES
OPERATIONS 
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