POLÍTICA INTEGRADA
DE SEGURANÇA E AMBIENTE
A CV Interilhas, está consciente da sua responsabilidade na gestão do impacte das suas
atividades, produtos e serviços na Sociedade.
Estabelece, assim, o compromisso da melhoria contínua da qualidade dos seus processos,
produtos e serviços, do seu desempenho ambiental e da segurança das pessoas e bens, como
contributo para um desenvolvimento sustentável, adoptando uma “Política Integrada de
Segurança e Ambiente” que se baseia nos seguintes princípios:
Respeitar e cumprir a legislação e a regulamentação ambiental e de segurança
aplicável, tendo em consideração as regras e regulamentos nacionais e
internacionais, códigos e outros requisitos emanados pelas autoridades e os
determinados pela organização;
Estabelecer um ambiente de trabalho que proporciona a utilização de práticas de
segurança e de protecção ambiental, da adopção de normas e de procedimentos em
todas as vertentes do transporte marítimo de passageiros e carga Inter-ilhas e na
totalidade das linhas da concessão;
Implementar, através de Sistemas de Gestão, códigos, normas, procedimentos e boas
práticas constantes da regulamentação nacional e internacional de carácter
vinculativo e aplicável à segurança marítima, à segurança no trabalho, ao ambiente
em geral e em particular às actividades marítimas;
Estabelecer medidas preventivas adequadas visando minimizar os riscos e impactes
ambientais identificados nas operações do transporte marítimo de passageiros e
carga, relativamente à segurança e ao ambiente;
Assegurar a segurança no mar, a preservação da vida humana, evitar danos na
propriedade e no meio ambiente;
Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos tripulantes e todos os
colaboradores, através da formação e sensibilização, incluindo a preparação para as
situações de emergência no âmbito da segurança e da prevenção da poluição;
Proporcionar as estruturas e os meios necessários para permitir uma gestão eficiente
da segurança e do ambiente, e deste modo fornecer um suporte aos tripulantes e aos
colaboradores no desempenho das suas funções.
Promover a divulgação da política a todos os níveis da estrutura organizacional.
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