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Resumo das Revisões 

 

Data Revisão Preparado Verificado Aprovado 

04/03/2022 14 
Garcia Ginga 
Director HSE 

Hady Paiva 
Director QUA 

Loide Mecongo 
Directora HR 

Frederic Heintz 
Dir. Geral Interino 

29/01/2021 13 
Garcia Ginga 
Director HSE 

Hady Paiva 
Director QUA 

Loide Mecongo 
Directora HR 

Frederic Heintz 
Dir. Geral Interino 

03/03/2020 12 
Garcia Ginga 
Director HSE 

Hady Paiva 
QUA Manager 

Silvia Coimbra 
HR Manager 

Antonio Bravo Neto 
General Manager 

- - - - - - 

05/09/05 01 F. PETIT 
M. SILVEIRA 

DIR QUAL 
B. NETO 

DGA 
P. FREDERIC 

DG 

 
 

Descrição da Revisão 14 

O impacto desta revisão pode ser considerada baixa. 

• Ligeiras alterações no texto;  
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A Petromar Lda, ambiciona ser reconhecida como líder no sector de energia em Angola, sendo a sua 

prioridade máxima a Saúde e Segurança. 

Consciente dos riscos inerentes aos projectos que gerimos, a nossa Empresa está fortemente empenhada 

em implementar um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional que abranja as nossas 

operações em estaleiros, projectos, e actividades de manutenção, aplicando os princípios da melhoria 

contínua em todas as nossas operações,. 

Os nossos objectivos são: 

• Cumprir e fazer cumprir a Legislação de Segurança, Saúde e outros requisitos aplicáveis; 

• Salvaguardar a Saúde e a Segurança dos nossos colaboradores, pessoal e comunidades que possam 

ser afectadas pelas nossas actividades; 

• Identificar perigos e avaliar riscos em todas áreas de operação, e introduzir controlos para eliminar ou 

minimizar a exposição a riscos, partindo do princípio de que qualquer incidente pode ser prevenido; 

• Promover uma cultura de consciencialização de todo o pessoal, relativamente aos riscos associados às 

nossas actividades, os responsabilizando pela sua redução. Partilhar esta cultura com os nossos clientes, 

parceiros, fornecedores, e sub-empreiteiros; 

• Planear e implementar medidas de respostas à situações de risco e emergências. 

Para atingir estes objectivos, as nossas acções consistem em: 

• Planear, implementar, rever e melhorar continuamente o nosso sistema de Gestão de Saúde e 

Segurança, em conformidade com as leis Angolanas, regulamentos e códigos de boas práticase e de 

acordo com as normas internacionais ISO 45001:2018 e requisitos corporativos; 

• Promover métodos pro-activos para identificação, investigação, comunicação e redução dos riscos e 

oportunidades; 

• Providenciar treinamento e os recursos necessários para um sistema de Gestão de Saúde e Segurança 

cada vez mais eficaz e de melhoria contínua; 

• Garantir que a consulta e participação dos trabalhadores sejam implementadas; 

• Garantir um local de trabalho seguro com instalações e equipamentos seguros, operados por pessoal 

qualificado; 

• Reforçar o foco nos assuntos de saúde e segurança através de programas específicos e iniciativas de 

melhoria (tais como: Condução Segura, Queremos Zero, Liderança em Saúde e Segurança, Mantenha 

sua Mão Segura, Regras que Salvam Vidas, Queda de Objectos, etc.) e garantindo tolerância zero em 

relação a qualquer desvio, de acordo com o conceito de ``Cultura Justa´´ (Just Culture). 

• Vincular-se proativamente com as partes interessadas (clientes, subcontratados, trabalhadores, 

entidades públicas e governamentais) em questões de Saúde e Segurança. 

A Petromar reconhece a importância de proteger a saúde e a segurança em todas as suas actividades, a 

todos os níveis da empresa e em todos os projectos. É direito e responsabilidade de cada um intervir ou Parar 

o Trabalho sem consequências adversas (isto é, "AUTORIDADE DE PARAR O TRABALHO") quando a 

segurança está a ser comprometida; bem como cuidar da segurança e bem-estar dos outros. 

A Direcção Geral e todos os colaboradores da Petromar estão empenhados na implementação e manutenção 

do Sistema de Saúde e Segurança, de acordo com os princípios desta política. 

 

Luanda, 04 de Março de 2022 

Frédéric HEINTZ 

Director General Interino 
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