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Resumo: 
 
O presente trabalho visa responder a dois desideratos fundamentais de uma Indústria 
Química - Solvay Portugal - primeiro garantir os seus compromissos em matéria de 
Actuação Responsável® assegurando, deste modo, a existência de um Sistema de Gestão 
de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) eficaz e sustentável, por outro lado permitir 
que o sistema de gestão criado assegure a gestão eficaz dos mecanismos de Prevenção de 
Acidentes Graves, funcionando como um todo e garantindo uma gestão integrada e 
sustentável das diferentes vertentes que constituem a realidade da empresa (Qualidade, 
Ambiente e Segurança). 
 
Neste sentido foi realizada uma revisão bibliográfica aos principais acidentes graves 
ocorridos em Indústrias Químicas que levaram ao aparecimento do Regime de Prevenção 
de Acidentes Graves, à evolução legislativa em matéria de Prevenção de Acidentes Graves, 
aos Sistemas de Gestão da Qualidade, do Ambiente e da Segurança e Saúde no trabalho e 
às suas principais sinergias. Posteriormente foi realizado o enquadramento da empresa 
face à Directiva SEVESO II (Decreto-Lei nº 254/2007) e foram identificados os principais 
aspectos ambientais e perigos ocupacionais associados às suas actividades. Por último 
procedeu-se à análise dos sistemas de gestão implementados e à análise dos meios e 
mecanismos utilizados pela Solvay para gerir os ricos ambientais, ocupacionais e de 
acidentes graves. 
 
Através deste trabalho verificou-se que os Sistemas de Gestão da Qualidade e do 
Ambiente implementados na Solvay detinham uma estrutura adequada o que lhes 
permitiu, facilmente, a integração do SGSST, tornado mais eficaz a sua gestão integrada. 
Por outro lado verificou-se que a Solvay cumpre o seu dever de estabelecimento de Nível 
Inferior de Perigosidade e detém uma Politica de Prevenção de Acidentes graves que 
responde ao seu Compromisso de Actuação Responsável®. E se encontra estreitamente 
ligada aos seus Sistemas de Gestão do Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho implementado na Solvay permite 
integrar a estrutura organizacional, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, 
processos e recursos que permitem pões em prática o compromisso assumido na Politica 
de Prevenção de Acidentes Graves envolvendo substâncias perigosas. 
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