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Missão, Visão e Valores

01.

Missão: Fomentar as condições para uma operação responsável,

transparente e sustentável do setor dos combustíveis líquidos, GPL,

lubrificantes e outras especialidades, em Portugal.

Visão: Ser a associação de referência do setor, promovendo soluções

energéticas sustentáveis no presente e para o futuro.

Valores: Integridade, Responsabilidade, Colaboração, Credibilidade e

Partilha



Moção de Compromisso

02.

No novo ciclo político Europeu, surgirá a oportunidade única de se

definirem políticas para uma sociedade europeia verdadeiramente

sustentável, socialmente justa e economicamente competitiva.

Essas políticas terão que se alicerçar numa sólida base científica e

técnica, que garanta a sua sustentabilidade ambiental, social e

económica no longo prazo.

A indústria de refinação continuará a reduzir as emissões de CO2

resultantes das suas operações e dos seus produtos.



Moção de Compromisso

02.

✓ Abordagem tecnológica inclusiva para permitir o contributo de todas

as tecnologias de baixo carbono.

✓ Um quadro financeiro sustentável para todos os setores envolvidos

na transição energética.

✓ Proteger os cidadãos europeus da baixa qualidade do ar e contra

substâncias químicas nocivas.

✓ Manter a competitividade do tecido industrial atual para permitir a

sua transição sustentável.



Moção de Compromisso

02.

A evolução não é apenas uma teoria!



Segurança e Ambiente

03.

Os valores da Apetro implicam o estabelecimento e partilha de Normas e Boas

Práticas nas áreas de Segurança e Proteção Ambiental.

Neste contexto, esta Indústria tem sido pioneira no desenvolvimento de

matérias que não têm uma base legal sólida ou que, de alguma forma, exista

alguma lacuna estruturante. Exemplos disto são:

• Acordo sobre Segurança Rodoviária Acrescentada (ASRA)

• Guias Setoriais para a Aplicação do Regime de Responsabilidade

Ambiental

• Guia Setorial para a Proteção e Remediação de Solos e Águas

Subterrâneas no Setor Petrolífero

• Substituição das pistolas de abastecimento de GPL Auto – Sistema

Euroconnector



Segurança e Ambiente

03.

Numa Indústria que envolve riscos, tanto humanos como materiais e

ambientais, não basta cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis à sua

atividade.

É necessário promover uma cultura de segurança como condição essencial

para o seu sucesso, bem como imprescindível assegurar a melhoria contínua

dos processos e regulamentos de segurança e a aplicação dos altos

padrões da Indústria em todas as suas práticas e políticas globais.

Numa perspetiva de gestão, de boa governação e de responsabilidade social,

a nossa Indústria sempre considerou a segurança como uma prioridade, e

todas as ações realizadas nesse âmbito como um investimento, pelo impacto

positivo na sua produtividade, rentabilidade e reputação.



Visto de Segurança – Apetro

04.

Âmbito

Na ausência de uma base legal sólida associada a uma credenciação, um

grupo de especialistas das Associadas da Apetro, criaram um conjunto de

requisitos mínimos de segurança e ambiente a que as empresas externas e

seus colaboradores devem cumprir. Pretende-se atingir, nas atividades de

projeto, construção, gestão e manutenção de postos de abastecimento, a

melhoria global das condições de trabalho, no que se refere aos aspetos de

Segurança e Saúde no Trabalho e Prevenção de Acidentes.



Visto de Segurança – Apetro

04.

Objetivos

1. Definir de requisitos mínimos de segurança para a qualificação dos

prestadores de serviços/profissionais afetos aos serviços a prestar;

2. Implementar um sistema de controlo e gestão documental necessários

para verificação dessa qualificação;

3. Criar condições de formação que qualifique os prestadores de

serviços/profissionais em matéria de segurança, mediante atribuição do

respetivo certificado e a atribuição do “Visto de Segurança - Apetro”;

4. Uniformizar as boas práticas para a qualificação dos prestadores de

serviços/profissionais com contratos ou atividade de risco nos Postos de

Abastecimento suprindo uma lacuna legal (não existência de uma

credenciação de base);



Visto de Segurança – Apetro

04.

Objetivos

5. Prosseguir uma política de zero acidentes, integrar os prestadores de

serviço, como parte fundamental da comunidade das companhias num

ambiente seguro e controlar de forma eficaz os requisitos legais;

6. Ter um serviço que agregue o controlo documental dos prestadores de

serviços, bem como forneça a possibilidade de formação presencial que

qualifique os prestadores de serviços com o “Visto de Segurança –

Apetro”.

7. Facilitar o cumprimento de toda a Legislação, Diretivas, Regulamentos e

Normas Técnicas existentes.

8. Permitir que a qualificação dos prestadores de serviços/profissionais seja

comum e aceite por qualquer uma das Associadas da Apetro.



Apetro – Energia em evolução

Nota final

Consideramos que um modelo de gestão sólido, requer claros e

elevados padrões éticos e de integridade em todas as atividades e

decisões de investimento, aliadas a boas práticas de segurança e

ambientais.

Estamos em crer que esta iniciativa se enquadra nestes princípios.
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