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1.

Objetivos

Estabelecer diretrizes, valores e princípios gerais para definir os objetivos e compromissos da
organização quanto aos requisitos ambientais, de saúde e segurança das pessoas, responsabilidade
social e satisfação do cliente.

2.

Aplicação e Alcance

Colaboradores do Porto Sudeste e da Mineração Morro do Ipê.

3.
•
•
•
•

4.

Documentos de Referência/ Documentos Associados
ABNT ISO 9001:2015 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos
ABNT ISO 14001:2015 – Sistema de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso
ABNT NBR 16001:2012 – Responsabilidade social – Sistema de Gestão – Requisitos
NBR ISO 45001:2018 – Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional

Definições e Conceitos

• Alta Direção: CEO e demais membros da diretoria
• Liderança: Gerentes, Coordenadore(a)s, Supervisore(a)s

5.

Responsabilidades

5.1. Alta Direção
Definir as diretrizes, valores e princípios de desenvolvimento sustentável a serem desdobrados para
a organização, praticá-los e disseminá-los na rotina.
5.2. Liderança
Praticar as diretrizes, valores e princípios desta política e desdobrá-los para as equipes.
5.3. Colaboradores Porto Sudeste e Mineração Morro do Ipê
Conhecer e praticar as diretrizes, valores e princípios desta política.
5.4. Parceiros e Fornecedores
Conhecer e praticar as diretrizes, valores e princípios desta política.

6.

Descrição da Política

A Mineração Morro do Ipê e o Porto Sudeste têm como compromisso executar os seus negócios de
acordo com os 5HS: Honestidade, Harmonia, Humanidade, Humildade e Humor, sobretudo com
saúde física e mental, buscando sempre um ambiente sustentável, equânime, inclusivo, diverso e
transformador.
Alcançar o Desenvolvimento Sustentável significa para as empresas gerar resultados para os seus
Acionistas, Clientes, Comunidade, Fornecedores, Meio Ambiente, Colaboradores e todas as suas
partes interessadas. Nossa gestão tem como pilar e fonte de inspiração o Capitalismo Consciente,
que nos faz refletir sobre um Propósito Maior, a Cultura Consciente, a Liderança Consciente e a
Orientação para Stakeholders. Implantamos programas de gestão que nos guiam na busca da
excelência operacional:
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PAZ (Programa Acidente Zero): que nos traz a perspectiva da saúde e da segurança para o centro
da nossa reflexão e ação e nos lembra que “Se não for seguro, não faça e não deixe que o outro faça!”
SER (Sustentabilidade, Equilíbrio e Respeito): orienta em relação à sustentabilidade das nossas
ações, nos inspira a ir além da conformidade aos requisitos legais, gerenciar riscos e impactos,
melhoria de processos, adesão ao nosso sistema de gestão integrada, desenvolvimento social, e nos
lembra que “A saúde da nossa empresa depende da saúde da nossa comunidade”.
PN10 (Profissional Nota 10): transforma cada colaborador em gestor da atividade desempenhada,
sendo bússola do crescimento pessoal e da performance das nossas empresas.
PROGRAMA CARREIRAS: Programa de construção de estratégias de desenvolvimento pessoal, que
vão nos fortalecer e preparar para alcançarmos o nosso propósito, nos lembra que “Não importa de
onde você vem e sim para onde vai”.
Essas iniciativas suportam a qualidade e transparência nos processos de gestão, a governança das
empresas Mineração Morro do Ipê e Porto Sudeste e visam a manutenção e segurança dos
colaboradores e comunidades do entorno onde opera, a responsabilidade ambiental, o
desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento do tecido social local.
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7.

Anexos

Não aplicável.

8.

Controle de Revisão e Alteração

Nº da
Revisão

Itens alterados

Responsável
pela alteração

Aprovado por

Jayme Nicolato 18/10/2021

Jayme Nicolato 06/12/2021

1.0

Emissão inicial

Membros da
Diretoria
Executiva

1.1

Revisão da Figura “5HS”

Membros da
Diretoria
Executiva

Data da
aprovação

4 de 4

