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Política de Prevenção de Acidentes Graves Major Accident Prevention Policy

A prevenção e o controlo de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas e a 
limitação das suas consequências para os colaboradores, comunidade e o ambiente é 
uma constante preocupação da Hovione. Neste sentido, a Hovione estabelece a 
Política de Prevenção de Acidentes Graves que inclui os seguintes compromissos:

Garantir o cumprimento das obrigações legais e outras relevantes em matéria de 
segurança, ambiente e prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias 
perigosas;
Assegurar os meios e estruturas adequados à prevenção e resposta a acidentes 
graves, em todas as atividades e fases do processo envolvendo substâncias 
perigosas, incluindo a conceção, desenho, operação e manutenção;
Avaliar os riscos de ocorrência de acidentes graves em todas as fases das nossas 
atividades, prevenindo desde o momento de conceção ou desenho, quaisquer 
danos à saúde humana, ambientais e à propriedade. Sempre que possível substituir 
as substâncias perigosas por outras menos perigosas ou, quando tal não seja 
possível, reduzir as suas quantidades máximas; 
Garantir o controlo dos processos de mudança de forma a salvaguardar a 
adequação dos equipamentos, infraestruturas, recursos humanos e sistemas;
Assegurar as competências necessárias a todos os que trabalham na Hovione na 
adoção de práticas seguras na prevenção, deteção e atuação em situação de 
emergência;
Estabelecer um Plano de Emergência Interno em cooperação com entidades 
externas, implementando-o através do treino das equipas de emergência e 
testando-o periodicamente; 
Assegurar que as nossas políticas e procedimentos são cumpridos por todos. 
Selecionar fornecedores, produtos e serviços em conformidade com os mesmos, 
informando e exigindo o seu cumprimento;
Investigar as não-conformidades, acidentes e quase-acidentes envolvendo 
substâncias perigosas, garantindo a correta identificação das causas, a 
implementação atempada de ações corretivas e a comunicação a todos os que 
trabalham na Hovione das lições aprendidas;
Cultivar uma relação cordial, transparente e construtiva com a Comunidade e 
Organismos Oficiais, comunicando a presente política e disponibilizando os 
conteúdos necessários para assegurar uma adequada gestão de emergência 
externa.
Assegurar a revisão periódica da política de prevenção de acidentes graves bem 
como a melhoria contínua do nosso desempenho na prevenção de acidentes graves.
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Ensure compliance with legal obligations and other relevant commitments with 
regards to safety, environment and the prevention of major accidents involving 
dangerous substances; 
Ensure appropriate means and structures for the prevention and response to 
major accidents in all activities and stages of the process involving dangerous 
substances, including the conception, design, operation and maintenance;
Evaluate the risks of occurrence of major accidents at all stages of our activities, 
preventing from the moment of conception or design, any damages to human 
health, environment and to property. Whenever possible replace dangerous 
substances with other less dangerous ones or, when this is not possible, reduce 
their maximum quantities;
Ensure the control of change processes in order to safeguard the adequacy of 
equipment, infrastructures, human resources and systems;                                                                                                                              
Guarantee the necessary competencies for all those working at Hovione in order 
to adopt safe practices for prevention, detection and action in an emergency 
situation;
Establish an Internal Emergency Plan in cooperation with external entities, 
implementing it through the training of emergency teams and periodically testing it;
Ensure that our policies and procedures are met by all. Select suppliers, products 
and services in accordance therewith, informing and requiring compliance 
thereto;
Investigate nonconformities, accidents and near misses involving dangerous 
substances, ensuring the proper identification of the causes, the timely 
implementation of corrective actions and the communication of the lessons 
learned to all those working at Hovione;
Cultivate a cordial, transparent and constructive relationship with the Community 
and O�cial Organizations, communicating the present policy and providing the 
contents necessary to ensure an adequate external emergency management.
Ensure the periodic review of the Major Accident Prevention policy as well as the 
continuous improvement of our performance in the prevention of major accidents 
involving dangerous substances.
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The prevention and control of major accidents involving dangerous substances and 
the limiting of their consequences for employees, the community and the 
environment is a constant concern to Hovione. In this regard, Hovione establishes 
the Major Accident Prevention Policy that includes the following commitments:
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