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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 

03/01/2020 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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POLÍTICA AMBIENTAL 

A Petromar está fortemente empenhada na implementação de normas ambientais aplicáveis a todas as suas 

actividades.O compromisso é demonstrado pelo estabelecimento de procedimentos de protecção ambiental 

adequados, pela implementação de medidas de prevenção de poluição e pela promoção da preservação dos 

recursos naturais.  

Os nossos objectivos são:  

• Identificar atempadamente os aspectos ambientais significativos nos nossos locais de trabalho;  

• Minimizar os impactos ambientais adversos associados às nossas actividades, de acordo com o quadro 

legislativo e regulamentos Angolano, aplicável, normas internacionais, código de boas práticas e outros 

requisitos subscritos pela organização relacionados aos aspectos ambientais; 

• Utilizar eficientemente os recursos naturais disponíveis, tais como a terra, energia e matérias primas, de 

forma a minimizar os impactos ambientais adversos, relacionados com emissões e produção de resíduos; 

• Incentivar a redução de resíduos, reutilização de materiais, reciclar o máximo possível os resíduos 

gerados por nossas actividades e ter um plano de gestão de resíduos em vigor→5Rs=Refletir, Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar e Recusar; 

• Reduzir o consumo de plásticos e incentivar a utilização de produtos mais ecológicos; 

• Motivar todos os colaboradores a suportarem, participarem e promoverem actividades relacionadas com 

a protecção do ambiente;   

• Planear e testar medidas de resposta para lidar com emergências de carácter ambiental. 

As acções para cumprimento dos objectivos são: 

• Fornecer os recursos necessários para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em 

conformidade com os requisitos corporativos, da norma ISO 14001 e outros requisitos aplicáveis; 

• Estabelecer e executar programas para monitorizar completamente os objectivos e metas ambientais de 

todos os projectos executados pela empresa; 

• Definição de responsabilidades e autoridades para monitorar e controlar o desempenho ambiental; 

• Gestão adequada de resíduos, priorizando a redução de resíduos na fonte e a reciclagem; 

• Educação e treinamento em aspectos e impactes ambientais; 

• Garantir que haja consulta e participação dos trabalhadores; 

• Trabalhar proativamente com as partes interessadas, reforçando o compromisso com o desempenho e a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental. 

Garantir a aplicação desta política é de responsabilidade de todos os directores, supervisores e funcionários 

em suas atividades diárias. Todos os funcionários têm a responsabilidade de intervir positivamente se for 

reconhecido que o trabalho causa ou pode potencialmente causar danos ao meio ambiente (Autoridade de 

Parar o Trabalho). 

 

Luanda, 04 de Março de 2022 

Frédéric HEINTZ 

Director General Interino 
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