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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 
PC.PRU.003 

1 - Objetivo:  

A presente política tem por objetivo orientar o desenvolvimento sustentável de longo prazo da Prumo, 

baseado na criação de valor para todos os seus stakeholders, sendo sua atuação, metas e diretrizes 

organizacionais alinhadas ao compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança 

(ESG) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Esta política também estabelece diretrizes para apoiar a Companhia a navegar pelas profundas mudanças 

associadas à transição para uma economia de baixo carbono, de maneira a estimular a resiliência climática 

e as oportunidades de negócios sustentáveis.  

 

2 - Aplicação: 

Esta Política se aplica à Prumo Logística S.A. e suas controladas.  

No caso de sociedades nas quais a Prumo Logística S.A. exerça influência significativa, tais como joint 

ventures e sociedades que a Companhia detenha participação minoritária, o conteúdo desta Política deverá 

ser levado ao conhecimento do(s) parceiro(s) de negócios, permitindo a incorporação, sempre que possível, 

das diretrizes por ela preconizadas. 

Todos os colaboradores e administradores que descumprirem as regras definidas nesta política ficam 

sujeitos a sanções administrativas. 

 

3 - Referências:   

➢ Valores Corporativos 

➢ Código de Conduta e Anticorrupção da Companhia 

4 - Diretrizes:  

A Companhia deve conduzir seus negócios comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e 

de governança (ESG – Environmental, Social & Governance), de acordo com as seguintes diretrizes: 

4.1 – Meio Ambiente e Clima:  

i. Assegurar a conformidade com a legislação ambiental, promover o uso racional de recursos 
naturais e gerenciar os impactos ambientais através de processos de melhoria contínua e 

adoção de boas práticas minimizando o risco de danos ao meio ambiente. 

ii. Buscar a geração de valor através de iniciativas de conservação da biodiversidade. 

iii. Promover a resiliência climática e mitigação de riscos físicos. 

4.2 – Segurança:  

i. Foco na excelência operacional e na manutenção de um ambiente seguro de trabalho, 
reforçando a cultura de “zero acidentes”. 

ii. Estabelecer um desempenho de classe mundial na gestão de integridade de ativos, a fim de 

construir uma reputação positiva junto aos clientes. 

iii. Promover uma cultura de preparação para emergências entre as subsidiárias, fornecedores e 
clientes para mitigação de riscos e maximização de sinergias. 

 

4.3 – Pessoas e Comunidades:  

i. Estimular o diálogo aberto, contínuo e transparente com todos os stakeholders, incluindo as 

comunidades onde atua. 

ii. Maximizar os impactos socioeconômicos positivos por meio da geração de emprego, renda e 
qualificação da força de trabalho. 

iii. Incentivar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, respeitando os direitos humanos e 
garantindo condições de trabalho adequadas em todos os níveis da organização. 
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iv. Atrair e reter talentos com base nos valores e diferenciais da Companhia. 

v. Estimular a educação e a incorporação dos aspectos ambientais, sociais e de governança entre 
os colaboradores. 

4.4 – Governança e Compliance:  

i. Manter a agenda de compliance robusta para maximizar a criação de valor de longo prazo, 
fortalecendo continuamente a governança corporativa e a correta aplicação dos valores da 
Companhia e das melhores práticas de conduta e anticorrupção. 

ii. Estimular a adoção das diretrizes da presente Política por parceiros de negócios, fornecedores 
e clientes. 

iii. Governança. 

4.5 – Negócios Sustentáveis:  

i. A Desenvolver parcerias e novos negócios com foco na transição energética, na redução das 

emissões de carbono, na economia circular e em iniciativas sustentáveis. 

ii. Aprimorar a conectividade terrestre do porto com base em soluções sustentáveis. 

iii. Garantir a continuidade de negócios de longo prazo da Prumo. 

5 - Governança da Sustentabilidade:  

i. Para conduzir seus Negócios de acordo com esta Política, estabelece-se a seguinte estrutura 
de governança: 

Nível Responsabilidades 

1 Conselho de Administração  Aprovar a estratégia e a política de sustentabilidade  

2 Comitê de Sustentabilidade  Recomendar a estratégia e a política de sustentabilidade 

3 Diretoria  
Definir e implementar métricas para garantir a implantação 
da estratégia 

4 1.   Fórum de Sustentabilidade* 
Monitorar a performance com base nas métricas pré-
definidas  

5 
Conselho de Administração das 
Subsidiárias 

Aprovar a estratégia e política de sustentabilidade, 
alinhadas com as diretrizes da Prumo 

6 Diretorias das Subsidiárias 
Implementar a estratégia de sustentabilidade e definir 
métricas  

*Não Estatutários 

 

Responsável:  

Eduardo Ferreira Kantz - Diretor de Sustentabilidade 

Aprovação: 

Conselho de Administração 
 

 

Emissão Versão Descrição da alteração 

10/03/2016 01 Criação do normativo 

29/06/2020 02 Revisão do Normativo 

 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com a Diretoria de Sustentabilidade. 

 

 

 


