Skyrail Bahia- Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI)

MISSÃO, VISÃO & VALORES
MISSÃO:
Nossa missão é fornecer uma solução ambientalmente responsável para os desafios do tráfego, com base em
sustentabilidade, inovação tecnológica, eficiência energética, segurança e conforto.
VISÃO:
Ser referência para inovação em mobilidade urbana e sistema de transporte sustentável, implantando o VLT do
subúrbio e promovendo sua integração com outros meios de transporte de passageiros, utilizando alta
tecnologia para moldar um futuro melhor para a humanidade e o meio ambiente.
VALORES:
Respeito às pessoas e ao meio ambiente / Excelência / Pragmatismo / Paixão / Inovação.

POLÍTICA DO SGI
A satisfação de nossos stakeholders e clientes, a sustentabilidade de nossos negócios e produtos, bem como a
melhoria constante do desempenho do nosso Sistema de Gestão Integrado, em termos de qualidade, meio
ambiente, segurança e saúde, é uma busca constante do SkyRail Bahia. A organização está comprometida e
orienta suas decisões com base em:

1.

Estabelecer e manter um Sistema de Gestão Integrado, buscando permanentemente a melhoria contínua
de nosso desempenho;

2.

Desenvolver nossas atividades com foco em tecnologia de novas energias, inovação, qualidade e
sustentabilidade, a fim de melhorar a mobilidade urbana, o bem-estar da população e a prevenção da
poluição;

3.

Atender às necessidades e expectativas de nossos clientes e partes interessadas, mantendo-os como
prioridade dos nossos negócios;

4.

Fortalecer a educação de nossos colaboradores, promovendo treinamento adequado para a execução
correta de nossas operações, bem como o desenvolvimento de consciência ambiental e social, buscando
minimizar os impactos de nossas atividades nas comunidades e ao meio ambiente;

5.

Manter parceria com fornecedores e prestadores de serviços alinhados às diretrizes da Skyrail;

6.

Cumprir continuamente os requisitos legais aplicáveis aos nossos negócios, bem como quaisquer outros
requisitos aplicáveis;

7.

Garantir a segurança e saúde ocupacional, bem como a proteção ambiental nas operações realizadas por
nossa equipe ou em nome da Skyrail, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável e
estendendo nosso cuidado ao público do monotrilho e comunidades adjacentes.
Tie Li – Presidente BYD Brasil
Salvador-BA, Brasil. 19 de fevereiro de 2020
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