Política de Prevenção de Acidentes Graves

A Macedos Pirotecnia, Lda, consciente das suas obrigações e preocupações, quer a nível ambiental, quer a
nível da segurança, definiu a sua Política de Prevenção de Acidentes Graves.
Esta Política encontra-se em linha com a Política de Segurança, Saúde e Ambiente da empresa assim como
com o regulamentado pelo Decreto-Lei nº150/2015 de 5 de Agosto, assumindo o compromisso de assegurar
um adequado nível de proteção, de acordo com os seguintes princípios:
•

Garantir o cumprimento da legislação e outros requisitos em matéria de segurança para a prevenção
de acidentes graves, visando garantir um nível elevado de proteção do Homem e do Ambiente;

•

Comunicar a política a todos os seus trabalhadores e prestadores de serviços;

•

Promover a formação como forma de consciencialização e promoção da melhoria contínua do
desempenho dos colaboradores;

•

Definir responsabilidades nos diversos níveis hierárquicos em matéria de segurança e avaliar o
desempenho dos colaboradores;

•

Garantir a manutenção dos equipamentos e instalações, durante toda a sua vida útil, de acordo com
as especificações e condições para as quais foram concebidos;

•

Assegurar que, aquando da contratação de prestadores de serviços e aquisição de materiais, estão
reunidas as capacidades, qualificações e especificações adequadas para o desempenho das funções e
aplicações, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes industriais graves, envolvendo substâncias
perigosas;

•

Garantir que qualquer modificação na envolvente, estabelecimento, instalações, processos de
operação, processos de manutenção e recursos humanos, é analisada e gerida de forma a minimizar
o risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas;
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•

Investigar todos os incidentes e não conformidades, de forma sistemática, para determinar as
respectivas causas e correcção das mesmas, divulgando as suas conclusões, de modo a prevenir a
ocorrência de incidentes semelhantes;

•

Fomentar o desenvolvimento de auditorias e inspecções, de modo a constituírem ferramentas para
avaliar a conformidade com os requisitos, sendo os seus resultados um instrumento de gestão para a
melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves;

•

Melhorar continuamente o desempenho do sistema de gestão em matéria de prevenção de
acidentes graves;

•

Promover auditorias para avaliação dos princípios definidos na presente política e avaliar a
respectiva implementação.

A Macedos Pirotecnia, Lda, assume, portanto, um posicionamento responsável e pró-activo relativamente à
Proteção do Homem e do Ambiente, assegurando uma adequada Prevenção e Controlo do Risco de
Ocorrência de Acidentes Graves envolvendo Substâncias Perigosas, bem como uma capacidade de resposta
para Actuação em eventual Cenário de Ocorrência de um Acidente.

Santão, 07/02/2022
A Gerência
Carlos Macedo
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