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Siga as orientações deste guia para seu conforto e 
segurança durante sua permanência no Terminal.
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A Portonave aplica, na forma de 
Sistema de Gestão Integrado (SGI), as 
normas internacionais ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001. O SGI 
desenvolve ações voltadas à qualidade 
do serviço, ao meio ambiente e à 
segurança e saúde ocupacional. Para 
isso, definiu uma política que 
estabelece diretrizes e tem como foco:

A POLÍTICA NA ÍNTEGRA PODE SER 

ENCONTRADA NO SITE DA PORTONAVE.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 E ISO 14001. 

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO
E PROTEÇÃO

DO MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO DE LESÕES E
DOENÇAS OCUPACIONAIS

MELHORIA CONTÍNUA DO SGI

Av. Portuária Vicente Coelho, 01 – São Domingos – Navegantes
Santa Catarina – Brasil – 88370-904

www.portonave.com.br

+55 (47) 2104-3311
ouvidoria@portonave.com.br

Sugestões, reclamações, denúncias ou elogios.  
OUVIDORIA PORTONAVE

EMERGÊNCIA
Centro de Controle de Operações
de Segurança (CCOS)
+55 (47) 2104-3493 / 98864-2167
Aceita ligações a cobrar. 

COMERCIAL 
+55 (47) 2104-3341
atendimento@portonave.com.br

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
+55 (47) 2104-3395
comunicacao@portonave.com.br

RECEPÇÃO 
+55 (47) 2104-3300
recepcao@portonave.com.br

Conheça nossos
canais de comunicação:

OS RESÍDUOS GERADOS INTERNAMENTE
DEVEM SER DESCARTADOS NA PORTONAVE.

RESPEITE AS REGRAS E EVITE RESTRIÇÕES 
NO SEU ACESSO AO TERMINAL.

- O uso, posse ou distribuição de álcool e drogas ilícitas, assim como a permanência no 
local de trabalho sob o efeito dessas substâncias, é proibido;

- Aqueles que fazem uso de medicamentos, que possam alterar o seu estado 
comportamental e prejudicar o desempenho de suas funções, devem comunicar a 
situação ao seu superior imediato ou equipe do ambulatório antes de iniciar sua jornada 
de trabalho;

- A empresa poderá realizar, de forma preventiva e sempre que julgar necessário, 
testes para verificar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas;

- Casos de acidentes de trabalho com profissionais da empresa ou prestadores de 
serviços serão analisados pontualmente, podendo ser realizados testes de álcool e 
drogas com os envolvidos;

- Considerando que o abuso de álcool e de drogas é uma doença, o profissional será 
orientado a procurar ajuda e tratamento;

- Informações médicas serão tratadas de forma confidencial, sendo de acesso exclusivo 
do Médico do Trabalho a serviço da empresa;

- A violação dos princípios da Política de Álcool e Drogas resultará na retirada imediata 
do profissional ou prestador de serviço do local de trabalho e poderá gerar ação 
disciplinar. 

Política de
Álcool e Drogas

Equipamentos portuários 
possuem prioridade de 

movimentação e 
translação.

O uso do cinto de 
segurança é 
obrigatório.

É proibida a 
presença de 

acompanhantes 
no interior dos 

veículos. 

Não passe por baixo 
de carga suspensa.

A entrega e retirada de 
contêineres será 

autorizada somente  com 
agendamento. Não é 
permitida a entrada 

antecipada.

Ao chegar ao local 
do carregamento/ 

descarregamento de 
seu contêiner, 
permaneça no 

interior da cabine.

NA DESCARGA (ENTREGA)

Destrave os quatro pinos do 
contêiner e aguarde fora da 
cabine, em frente ao cavalo. 
Não é permitido acessar o 

Terminal com os pinos 
destravados.

NO CARREGAMENTO (RETIRADA)

Com o contêiner na carreta, trave 
os quatro pinos e retorne para 

cabine do veículo. Não é 
permitido transitar com os pinos 

destravados.

Sempre informe 
ao Gate a 

necessidade de 
ausentar-se do 

veículo. 

Utilize as 
rotatórias 

para mudar 
de direção.

O limite de 
velocidade é 
de 30 km/h.

Não pare ou estacione o 
veículo sobre faixas de 
pedestres e linhas de 

translação de 
portêineres e 
transtêineres.

Motorista, leia com atenção:

Contribua com a coleta
seletiva de resíduos

Plástico

Orgânico Perigoso
Não

reciclável

Papel Vidro Metal

Política do SGI



Dirigir-se ao ponto de 
encontro mais próximo 
mediante acionamento 
do alarme contínuo. 
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ÁREA DE EXPANSÃO

PE 1

PE 1 Em frente
à Manutenção

PE 2 Estacionamento

PE 5

PE 3 Gate

PE 4 Cais Oeste

PE 7 Ao lado do portão
de acesso ao pátio
de caminhões da
Iceport

PE 8 Em frente ao
vestiário

PE 9 Atrás do Espaço
Multicultural

Cais Leste

PE 6 Em frente à
portaria da Iceport

As normas e procedimentos 
contidos neste documento 
visam à sua segurança e ao 
atendimento à legislação. O 

não cumprimento pode 
acarretar uma Notificação 

de Segurança.

Deve-se caminhar em áreas 
demarcadas para pedestres ou 
utilizar os veículos destinados 

ao transporte de pessoas.

Não é permitido o 
consumo de 
alimentos.

Para ingressar na Área Alfandegada é necessário solicitar acesso ao Departamento de Segurança da Portonave pelo e-mail: cadastrodeacesso@portonave.com.br

Chamada exclusiva para a Brigada 
de Emergência. Todos os visitantes e 
colaboradores devem permanecer 
em alerta. 

Alarme
Oscilante

Chamada para desocupação total do Terminal. 
Todos os visitantes e colaboradores devem 
dirigir-se ao Ponto de Encontro mais próximo e 
seguir as instruções da Brigada de Emergência. 

Alarme 
Contínuo 

Chamada de desocupação 
total do local.

Alarme
Intermitente
(Iceport e
Refeitório)

Ao ouvir o sinal sonoro de alarme, siga as instruções a seguir:

Visitante, leia as seguintes orientações com atenção para que sua estada seja a mais agradável possível. 

Mantenha seu crachá 
sempre visível na altura 
do peito para facilitar a 

identificação. Em caso de 
perda, comunique ao 

colaborador que estiver 
recepcionando você.

Fotos ou gravações são 
permitidas apenas com 
autorização expressa da 

área de Comunicação 
Corporativa.

Este Terminal possui 
Guarda Armada.

O limite de 
velocidade é de 

30 km/h.

Utilize capacete com 
jugular, colete 

refletivo e calçado 
de segurança.

Você está sendo 
monitorado.

Proibido o uso 
de celular.

É proibido fumar 
dentro do 

Terminal, exceto 
nas áreas 

destinadas para 
esse fim.

É proibida a 
entrada com 

bebidas alcoólicas, 
drogas, materiais 
explosivos, armas 

de fogo ou 
inflamáveis.

É proibida a 
utilização de 

bonés, capacetes 
de motocicleta ou 

balaclavas.

Veículos e 
volumes que 
entrarem no 

Terminal estarão 
sujeitos à 
vistoria.

Ao transitar pelo Terminal, observe que: Em área operacional:

ATENÇÃO

Rotas de tráfego de veículos no pátio
e localização dos Pontos de Encontro

Ponto de Encontro

Área Alfandegada

Lavação de
contêiner externo

Vistoria


