
Política de HSEQ

OBJETIVO

Esta política visa desenvolver com sucesso a sua visão em segurança, 
saúde ocupacional, ambiente e qualidade (doravante HSEQ), que é 
cuidar de todas as pessoas que trabalham e colaboram na nossa empresa, 
dos nossos clientes, das comunidades e do ambiente em que operamos, 
comprometendo-nos a melhorar sempre.

Adicionalmente, procura assegurar que os princípios da segurança
e saúde no trabalho, da proteção ambiental e da qualidade dos 
produtos e serviços sejam integrados nas decisões e nos planos de 
negócio da Empresa. Finalmente, pretende-se estabelecer um quadro 
de referência para o estabelecimento de sistemas de gestão de HSEQ 
sustentáveis e eficazes.

OS NOSSOS COMPROMISSOS

• Fazer sempre prevalecer a segurança e saúde dos nossos trabalhadores,
aplicando o princípio de que todos os acidentes são evitáveis, 
destinando-se para isso os recursos necessários.

• Garantir a integridade das operações e estabelecer as medidas
de controlo dos perigos e a redução de riscos necessárias para 
minimizar as consequências de possíveis acidentes graves, oferecendo 
o máximo nível de proteção e segurança, tanto das pessoas que 
trabalham para o Grupo, como dos ativos, dos processos e dos meios e 
populações em redor das suas instalações.

• Executar as medidas preventivas necessárias para evitar a
material ização dos incidentes (industriais e pessoais), aplicar
as referidas medidas na investigação para evitar a sua repetição e 
desenvolver métodos para minimizar e evitar o impacto no ecossistema, 
especialmente no que se refere aos recursos hídricos, resíduos, solo, 
biodiversidade, atmosfera, ruído, odor e impacte lumínico. e aplicar as 
referidas medidas nas operações de produção, instalações, produtos, 
serviços, distribuição e logística e fomentá-las com os fornecedores, 
clientes e nos processos de due diligence.

• Informar, capacitar e sensibil izar os nossos funcionários em
matéria de HSEQ, potencializando os mecanismos para a consulta 
e participação dos nossos trabalhadores e dos seus representantes, 
quando existirem, investindo recursos na criação e difusão do
conhecimento e reportando o desempenho da Empresa. Exigir também
que os fornecedores e empreiteiros tenham os seus profissionais 
formados na referida matéria, antes da formalização do contrato.

• Promover a investigação e a inovação em matéria de HSEQ,
proteção ambiental e consumo sustentável.

• Util izar os recursos de forma eficiente, assegurando que o valor
dos nossos produtos e materiais se mantenha na economia 
durante o maior tempo possível, reduzindo ao mínimo a criação de 
resíduos e otimizando a gestão dos mesmos para apoiar a economia 
circular. Em especial, usar razoável e adequadamente os recursos 
hídricos, contribuindo para a sua qualidade, gerindo adequadamente 
a sua captação e descargas, indo para além do estabelecido a nível 
normativo.

• Manter a proteção da saúde e a segurança de cl ientes e da
população em geral, no ciclo de vida dos produtos que fabricamos e 
comercializamos.

• Proporcionar, regularmente com qualidade, produtos e serviços que
satisfaçam as necessidades e expectativas dos nossos cl ientes.

• Impulsionar sistemas de gestão sustentáveis e eficazes mediante
o planeamento de atividades de revisão, análise, correção e melhoria 
contínua.

• Cumprir as especificações definidas, os requisitos legais aplicáveis
e os requisitos subscritos pela Cepsa em relação aos aspetos de 
segurança, de ambiente e de qualidade dos nossos produtos, 
serviços e atividades.

Âmbito de aplicação
Esta Política é aplicável à Cepsa, às fil iais do Grupo onde é exercido um controlo efetivo, aos seus diretores e colaboradores e a terceiros com 
quem existem relações jurídicas, e que a ela tenham aderido.

Por outro lado, as pessoas que atuam como representantes do Grupo em empresas e entidades não pertencentes ao Grupo, ou onde a nossa Empresa 
não tem controlo efetivo, devem promover, na medida do possível, a implementação de princípios e orientações coerentes com os estabelecidos na 
presente Política.

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Cepsa a 3 de Novembro de 2021 e entra
em vigor a partir do momento da sua aprovação.


