MGSO – Manual de Gerenciam
mento da Seggurança Ope
eracional
MGSO
WS Engenha
aria e Manuttenção de Ae
eronaves

3. POLITICA E OBJETIV
VOS DE SEEGURANÇ
ÇA OPERACIONAL
3.1 COMPROM
MISSO DA ADMINISTRA
AÇÃO
A DE SEGURANÇA OPER
RACIONAL
3.1..1 POLÍTICA
A Políttica de Seggurança O peracional da WS fu
undamenta ‐se nos se
eguintes
prin
ncípios:








O maior vaalor da WSS é a Segurrança Opera
acional, qu e norteia todas
t
as
nossas atividades.
É dever e responsabbilidade prim
mária de todos os fuuncionários da WS
trabalhar para
p
manterr o mais elevado nível de
d Segurançça Operacio
onal.
Os reportes de Seggurança Operacional são acesssíveis a qualquer
q
funcionário
o por meio eeletrônico e físico e são
o garantidoos pela cultu
ura justa
e não‐punitiva que eenvolve tod
das as atividades do gerenciamento da
Segurança Operacionaal da WS.
Comportam
mentos quee violem no
ormas internas, regulaamentos e demais
legislações são inaceittáveis para a Segurança Operacioonal da WSS, sendo
analisados caso a casoo especificamente pelo
o gestor da áárea e apliccando as
ações punittivas caso nnecessárias.
Envolvimen
nto de to dos os fu
uncionários da WS ccom a Se
egurança
Operacionaal, através de uma cultura de segurançça perman
nente e
presente no dia a dia dde cada áre
ea, visando o cumprimeento da me
esma e a
sua melhorria contínuaa.

Provvisão de Reecursos: dad
da a importtância prim
mária da Seg
gurança Op eracional na
n WS, a
emp
presa tem o comprom
misso de proover os recursos necesssários paraa a implementação
destta política.
Divu
ulgação: a política
p
de Segurança
S
O
Operacional da WS é divulgada
d
osstensivamente, por
meiio eletrônico e físico no
os pontos eestratégicoss de grande movimentoo de pessoaas e fácil
acessso.
Revvisão: visand
do manter a política dee Segurançaa Operacion
nal adequadda às operaações da
WS,, ela é avaliiada anualm
mente na reevisão deste
e manual ou
o revisada a qualquerr tempo,
caso
o constatad
da a necessiidade através dos indiccadores, me
etas e requ isitos de segurança
opeeracional.
__
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Mauro Riccardo Nascim
mento Martins
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Gestor Responsável
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