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POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 
 

A Flexipol, consciente da sua responsabilidade em matéria de prevenção de acidentes graves, compromete-se 
a preservar e proteger o ambiente, a saúde e segurança de todos os que trabalham na organização, as instala-
ções e a comunidade envolvente. 
Tem implementado um sistema de gestão da segurança e prevenção de acidentes graves que garante a avali-
ação e controlo continuado dos riscos envolvendo substâncias perigosas, a verificação periódica dos proce-
dimentos e processos, a monitorização do desempenho e avaliação da eficácia no cumprimento dos objecti-
vos definidos no âmbito da prevenção de acidentes graves. 
 
São referências permanentes: o cumprimento de todas as disposições legais em matéria de ambiente, segu-
rança e prevenção de acidentes graves, as recomendações da ISOPA (Associação Europeia de Fabricantes de 
Isocianatos e Polióis), a promoção e aplicação dos melhores procedimentos de gestão. 
 
Em sintonia com estas linhas de orientação e no âmbito do sistema de gestão de segurança para a prevenção 
de acidentes graves, a Flexipol compromete-se a ter sempre presente o seguinte: 
 

 Colaboradores 
A participação, o trabalho em equipa, o envolvimento proactivo, a formação e a responsabilização de todos os 
colaboradores são factores determinantes para a prevenção de acidentes graves. 
A segurança das pessoas e a protecção do ambiente constituem uma responsabilidade assumida e partilhada 
por toda a organização 
 

 Fornecedores  
A Flexipol compromete-se a sensibilizar todos os seus actuais e potenciais fornecedores para todas as verten-
tes da Política de Prevenção de Acidentes Graves. 
 

 Identificação de Perigos e Avaliação e Controlo dos Riscos 
A Flexipol considera que a identificação de perigos e a avaliação e controlo dos riscos envolvendo substâncias 
perigosas, na sua actividade e no desenvolvimento de novos projectos, constituem um pilar fundamental na 
prevenção de acidentes graves. 
 

 Resposta a Emergências 
A Flexipol assegura o planeamento e gestão das emergências bem como a informação à comunidade envol-
vente. 
 

 Melhoria contínua 
A Flexipol focaliza-se fortemente na evolução qualitativa do desempenho do sistema de gestão de segurança 
para a prevenção de acidentes graves, tendo sempre presente a melhoria contínua. São estabelecidos objecti-
vos e programas de melhoria cuja evolução é acompanhada e revista periodicamente. 
 
A Flexipol para este efeito compromete-se a disponibilizar os meios necessários (humanos, tecnológicos e 
financeiros) para estabelecer, implementar e manter o sistema de gestão de segurança para a prevenção de 
acidentes graves. 
 
A Política de Prevenção de Acidentes Graves é comunicada e implementada a todos os níveis da organização. 
É revista anualmente garantindo a sua adequação na promoção contínua da eficácia do sistema de gestão da 
segurança e prevenção de acidentes graves.  
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“Não há ventos favoráveis 
para quem não conhece o 
seu rumo.” Séneca 


