A VITORIAGAS considera a segurança no trabalho, como parte integrante do desempenho da empresa,
procurando assegurar o nível máximo de proteção e prevenção dos riscos de acidentes graves. A
atividade desta empresa consiste em operações de armazenagem e distribuição de gás butano e propano,
inserindo-se no âmbito do Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, enquadrada no tipo de
estabelecimento abrangido pelo nível inferior.

Neste enquadramento, é Política da VITORIAGÁS:
 Garantir a satisfação dos seus clientes numa prática de melhoria contínua da qualidade e
inovação do desempenho dos seus serviços;
 Melhorar sistematicamente as medidas necessárias para evitar acidentes graves e limitar as suas
consequências;
 Assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais em termos de prevenção de acidentes
graves e segurança no trabalho;
Para o efeito, o compromisso da VITORIAGÁS passa pelo cumprimento da legislação aplicável e pela
melhoria contínua do seu Sistema Integrado de Gestão de Qualidade e Prevenção de Acidentes Graves,
envolvendo Substâncias Perigosas.
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Assim sendo a nossa empresa compromete-se a:

Atuar em conformidade com procedimentos no cumprimento da legislação, regulamentação e
normas aplicáveis, nomeadamente no que respeita aos requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2015 e
no Decreto-Lei 150/2015 de 5 de Agosto;

Definir e comunicar a autoridade e responsabilidade, no âmbito do sistema de gestão a todos os
colaboradores, promovendo formação e informação de modo a garantir o bom desempenho das
atividades;

Sensibilizar todos os colaboradores, para os perigos e riscos, envolventes no desempenho das
funções;

Melhoria continua na prevenção de planos de emergência, por forma a que as respostas a
situações graves, sejam adequadas;

Assegurar mecanismos eficazes para evitar acidentes graves e limitar as suas consequências;

Assegurar a comunicação de emergências a todas as partes interessadas;
A VITORIAGÁS, compromete-se a garantir a segurança dos colaboradores, dos clientes e demais
pessoas que estejam ligadas às atividades da empresa.
A VITORIAGAS procura oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, promovendo junto dos
colaboradores, a sensibilização à utilização de equipamentos de proteção individual e práticas de
segurança nas instalações.
Pinheiros, 29 de fevereiro de 2016
Sede:
Rua da Vitória, 23 • Ap. 319 EC Marrazes 2416-903 Leiria
Tel. 244 825 196 - Fax 244 813 571 • e-mail: geral@vitoriagas.pt
Loja 2:
Rua João Pereira Venâncio, nº12A
2430-291 Marinha Grande
Tel. 244 577 662 - Fax 244 577 663

Armazém:
Est. Moitas Altas • Pinheiros - 2415-746 Leiria
Tel. 244 850 640 - Fax 244 850 649

Linha Verde (Pedidos) 800 205 658
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Distribuidores nos concelhos de Leiria, Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande e Ourém

