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1 – Objetivo:

O objetivo desta política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde é de�nir as 

diretrizes de SMS para seus colaboradores, parceiros e contratados.

2 - Aplicação:

A política de SMS da Zenith Marítima, aplica-se a todos os funcionários 

próprios, terceiros, prestadores de serviços eventuais e diretores.

O descumprimento das políticas de SMS neste documento de�nidas, podem 

gerar sanções administrativas a todos os envolvidos.

3 – Diretrizes:

A Zenith Marítima bem como todos os colaboradores terceirizados ou 

próprios deverão manter compromisso permanente com a ética, segurança 

das nossas atividades, pessoas,equipamentos, meio ambiente e 

responsabilidade social. Assim sendo, devemos 

observar as seguintes diretrizes:

3.1- Melhoria continua:

A melhoria continua de todos os níveis de nossas atividades serão alvo 

constante de investimentos proporcionando avanços em SMS. 

3.2 - Valorização das pessoas e ambiente de trabalho:

A valorização e o investimento de nossas “pessoas”, a garantia das condições 

de trabalho e bem-estar incentivando o comprometimento de todos.

3.3 - Mudanças

A gestão de mudança, será realizada possibilitando redução ou eliminação 

de riscos inerentes as constantes atualizações e inovações.
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3.4 - Equipamento e manutenção:

Os equipamentos operacionais devem estar em boas condições de 

manutenção e adequados as atividades propostas. É responsabilidade de 

todos aplicar essa política em suas atividades.

3.5 - Conformidade legal e requisitos dos clientes:

As atividades e operações deverão seguir a legislação vigente, bem como 

requisitos de segurança dos clientes.

3.6 - Capacitação:

A Zenith realiza treinamentos e capacitação de seus colaboradores visando 

obter níveis satisfatórios de formação de sua equipe de trabalho reforçando 

o compromisso com a saúde meio ambiente e segurança.

3.7 - Análise de acidentes e incidentes:

Todos os acidentes e incidentes relativos as atividades da Zenith Marítima 

deverão seguir um processo de análise, investigação e formalização 

documental traduzindo em redução do seu efeito e evitando situação 

semelhantes no futuro.

3.8 - Ética

Tratar as nossas atividades e relacionamento corporativo com clientes, 

fornecedores, colaboradores, respeito aos bons costumes, caráter, 

responsabilidade com todos os envolvidos será promovida em todos os 

níveis e ambientes.
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