A MEDWAY Maintenance & Repair promove a prestação de serviços de manutenção com a premência de assegurar
os mais elevados padrões de segurança para a circulação e os melhores níveis de serviço aos seus Clientes.
Uma gestão da manutenção adequada e eﬁciente é fundamental para contribuir para elevados níveis de segurança
do sistema ferroviário Europeu, para a compe��vidade dos Clientes e para a disponibilidade, ﬁabilidade,
desempenho e conservação dos veículos e equipamentos.
o conhecimento técnico desenvolvido e uma estrutura organizacional ímpar no setor são fatores cruciais e
diferenciadores para uma melhoria con�nua dos processos de manutenção e para uma constante atualização nos
serviços prestados.
Na prossecução da sua Missão, e no contexto da gestão da manutenção, a MEDWAY Maintenance & Repair
orienta-se pela sua Polí�ca de Manutenção que integra os seguintes princípios, em consonância com o Regulamento
de Execução (EU) 2019/779 da Comissão.

Compromissos com os Princípios da Polí�ca de Manutenção
> Ter a máxima ﬁabilidade dos equipamentos e dos veículos, minimizando a taxa de avarias, garan�ndo a
disponibilidade de acordo com as necessidades operacionais e reduzindo a probabilidade de acidente;
> Avaliar os riscos inerentes a uma avaria no equipamento ou veículo em termos de segurança para os colaboradores,
terceiros, para o ambiente e para outros equipamentos que possam potencialmente ser afetados;
> Cumprir com as exigências legais e regulamentares aplicáveis a equipamentos e veículos;
> Assegurar a execução das ações de manutenção necessárias, cumprindo com os planos de manutenção de forma a
garan�r a operação dos equipamentos e veículos em segurança;
> O�mizar os custos associados à gestão e execução da manutenção de equipamentos e veículos, garan�ndo sempre
as condições de segurança e operacionalidade;
> Antecipar potenciais avarias, através de ações de inspeção periódica e de planos de manutenção preven�va
adequados;
> Disponibilizar os recursos humanos necessários e garan�r as competências dos mesmos para uma adequada gestão
da manutenção dos equipamentos e veículos;
> Monitorizar periodicamente os indicadores de manutenção relevantes, analisando potenciais situações de melhoria
e estabelecendo ações com vista a melhorar o desempenho e condições de segurança dos equipamentos e dos
veículos;
> Selecionar e controlar os prestadores de serviços que executam a manutenção dos equipamentos e dos veículos,
assegurando que os mesmos possuem as qualiﬁcações necessárias estabelecendo requisitos para garan�r a adequada
execução da manutenção;
> Implementar soluções inovadoras que possam contribuir para melhorar as condições de segurança, aumentar o
desempenho e reduzir impactes ambientais, com base no retorno da experiência.
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