POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES SEVESO
É preocupação da Hempel Portugal a proteção dos seus trabalhadores, do ambiente, dos
seus bens e do público em geral.
A Hempel dedica-se ao desenvolvimento, produção e comercialização de tintas, vernizes,
diluentes e produtos afins e à prestação de serviços de assistência técnica.
No sentido de promover a evolução constante dos padrões de segurança, e melhoria da sua
incidência no ambiente e qualidade de serviço, a Hempel compromete-se a adotar os
seguintes princípios de ação:
■

Assegurar a conformidade com a legislação e outros requisitos aplicáveis em vigor relativos a
Segurança e Saúde no Trabalho, Ambiente e Prevenção de Acidentes Graves.

■

Identificar, avaliar, divulgar e controlar os perigos e riscos decorrentes das atividades
desenvolvidas, instalações existentes e equipamentos utilizados, interna e externamente.

■

Implementar uma gestão eficaz da saúde e segurança no trabalho, estabelecer objetivos e
adotar planos de ação com vista à prevenção de incidentes e controlo dos riscos de
acidentes graves.

■

Manter um sistema de gestão que garanta a melhoria contínua do controlo dos perigos de
acidente grave e do seu desempenho, providenciando os meios e recursos indispensáveis a
todos os níveis (recursos humanos, infraestruturas do estabelecimento, tecnologia e recursos
financeiros) para prevenir, de uma forma sistemática, os riscos de acidentes graves,
assegurando um nível elevado de proteção para o Homem e para o ambiente.

■

Promover ações de formação que permitam sensibilizar e incentivar a participação dos
trabalhadores para a identificação dos riscos associados ao seu posto de trabalho, bem
assim como sugerirem medidas de prevenção no sentido de eliminar e/ou minimizar
potenciais riscos inerentes à sua atividade.

■

Assegurar a gestão de modificações que possam afetar o Sistema de Gestão de Prevenção
de Acidentes Graves.

A Segurança é parte integrante das atividades da Hempel e é evidenciada em todas as fases
do seu processo produtivo.
Cada colaborador deve ser um elemento ativo na prevenção de incidentes devendo orientar a
sua atuação pelo respeito dos princípios e normas de Segurança.
A Gestão de Topo da Hempel espera e deseja o empenho de todos, neste compromisso
pessoal de fazer da Segurança um modo de vida.
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