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Descrição 

Mudança no título da política: passando de Política do 
SGI para Política de QSMS; 
Revisão geral nos compromissos estabelecidos_; 
Inclusão de compromisso específico da norma ISO 
45001. (Participação e consulta) 
Adequação dos compromissos para io,c;,lusãcldos
termos "eliminar perigos" e "participação e consulta" 

....... 

Transformação da Política em "CORPORATIVO" e 
inclusão da assinatura do Diretor..Q.. eral da OceanPact 
Geociências 

Data 

01/03/2021 

26/04/2021 

01/06/2021 

A OceanPact desenvolve e implanta soluções seguras, eficientes e inovadoras nas áreas de meio ambiente, 

operações submarinas e apoio logístico e engenhari-€!, Oferecendo serviços para estudo, proteção, 

monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos. 

A OceanPact estabelece como compromisso: 

• Adotar práticas apropriadas para proteger o meio ambiente, com ações sustentáveis, buscando a

excelência da gestão ambiental;

• Consolidar relacionamentos estratégicos globais com fornecedores e parceiros, gerando satisfação e

benefícios mútuos;
./">,,,.__ 

• Prestar serviços com quêlidade e excelência, satisfazendo seus clientes, acionistas, colaboradores e

parceiros;

• Promover a melhoria \ontf nua na prestação de serviços e na gestão de seus processos, buscando a

excelência op-eraci6rtal e o atendimento aos objetivos da empresa;

• Atender aos r�sitos legais, contratuais, e aos demais compromissos assumidos pela empresa;

• Promover e gerenciar a segurança operacional, identificando e eliminando os perigos, prevenindo e

mitigando os riscos aos trabalhadores e outras partes relacionadas às suas atividades;

• Proporcionar condições de trabalho saudáveis para prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida

de seus trabalhadores;

• Incentivar a participação e consulta dos trabalhadores no desenvolvimento e melhoria de suas.
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