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Resumo: 
A evolução dos acidentes graves envolvendo substâncias perigosas ocorridos no Sector 
Químico, não deixa dúvidas de que as características intrínsecas da própria actividade 
industrial podem estimular a ocorrência dos acidentes graves, proporcionando sérias 
consequências à Comunidade envolvente, à própria Propriedade e ao meio ambiente, cujas 
responsabilidades estão inseridas na Gestão Empresarial. Desta forma torna-se fundamental o 
desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção 
de Acidentes Graves num Estabelecimento de Nível Superior de Perigosidade. 
O objectivo global deste trabalho, baseia-se no estabelecimento de um Quadro Metodológico 
de aplicação do Regime de Prevenção de Acidentes Graves ao Sector Químico, suportado num 
Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG) e no 
respectivo Manual de Implementação. Para tal foi realizado um enquadramento teórico, 
técnico-científico, e legal da prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas, a concepção de um SGSPAG e elaboração do Manual de Implementação e a 
aplicação a um Caso de Estudo Industrial do SGSPAG com a correspondente análise crítica. O 
contexto específico foi o da Refinaria de Sines - Instalação de Dessulfuração de Gasóleo. 
A pesquisa foi acompanhada por um conjunto de métodos que permitiram uma visão mais 
actual do assunto no contexto seleccionado (dados adquiridos através de referências 
bibliográficas, da observação in-loco de auditorias de SGSPAG, da consulta de documentação 
relativa a auditorias SGSPAG e do estudo da legislação vigente e passada). 
Os resultados obtidos no Caso de Estudo Industrial, demonstraram que uma visão mais 
integradora e global podem contribuir para um melhor entendimento dos acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas e a sua prevenção, possibilitando um envolvimento maior e 
o comprometimento efectivo de todos, sejam eles trabalhadores (internos ou serviços 
subcontratados), Chefes de Secção, Responsáveis de Área, fornecedores, profissionais de 
outras áreas, Direcção da Empresa, representantes sindicais ou governamentais ou a própria 
Comunidade envolvente, estando o SGSPAG da Refinaria de Sines globalmente concebido, 
implementado e a demonstrar aptidão para, de uma forma consistente, cumprir os requisitos 
aplicáveis no DL nº 254/2007 e atingir os objectivos da Politica de Prevenção de Acidentes 
Graves. 
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