
A The Navigator Company tem como preocupações fundamentais a segurança e o bem-estar de todos os 
colaboradores, a minimização de riscos para a comunidade e para o ambiente na envolvente dos seus estabele-
cimentos industriais, bem como a preservação das suas instalações e equipamentos. Neste sentido, estabelece 
uma Política de Prevenção de Acidentes Graves (PPAG), complementando os objetivos expressos na Política 
dos Sistemas de Gestão.

No âmbito da PPAG e assentando no princípio da melhoria contínua, a The Navigator Company assume os 
seguintes compromissos:

• Identificar e controlar os perigos associados a 
acidentes graves envolvendo substâncias perigo-
sas tendo por base a avaliação dos riscos, consi-
derando as várias condições de funcionamento e 
as modificações suscetíveis de afetar o seu 
controlo.

• Garantir um elevado nível de proteção da saúde 
humana e do ambiente, seguindo os princípios da 
melhoria contínua.

• Cumprir os requisitos legais e outros requisitos 
voluntariamente subscritos no domínio da segu-
rança e prevenção de acidentes graves envolven-
do substâncias perigosas e colaborar de forma 
activa e responsável com as entidades competen-
tes e com todas as partes interessadas.

• Estabelecer, implementar, monitorizar e avaliar o 
cumprimento dos objetivos de desempenho do 
SGSPAG.

• Disponibilizar recursos indispensáveis (incluindo 
infraestruturas, recursos humanos, tecnológicos e 
financeiros), adequados aos objectivos do Sistema 
de Gestão de Segurança implementado para a 
Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG) e 
proporcionais aos perigos identificados.

• Definir funções, responsabilidades e competên-
cias e promover a informação e/ou formação 
neste âmbito, dos colaboradores internos, forne-
cedores, prestadores de serviço e restantes partes 
interessadas.

• Implementar e assegurar o cumprimento de 
procedimentos de gestão, operação e manuten-
ção que assegurem o funcionamento em condi-
ções de segurança das instalações, equipamentos 
e processos considerados relevantes em matéria 
de prevenção de acidentes graves envolvendo 
substâncias perigosas, protegendo todos os que 
de forma direta ou indireta colaboram com a The 
Navigator Company.

• Garantir a operacionalidade do Plano de Emer-
gência Interno estabelecido, assegurando a 
coerência e aplicabilidade deste face a situações 
de risco reais e potenciais, bem como a sua articu-
lação com o Plano de Emergência Externo.

• Rever periodicamente o SGSPAG tendo em conta 
os contributos dos colaboradores e restantes 
partes interessadas, os resultados do desempenho 
do sistema e a experiência adquirida, assegurando 
que se mantêm atuais, funcionais e eficazes.

• Comunicar e divulgar a PPAG junto de todas as 
partes interessadas.

A Administração da The Navigator Company com-
promete-se a rever periodicamente a sua PPAG de 
modo a garantir a sua eficácia na contribuição para a 
melhoria contínua do desempenho do SGSPAG.
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